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 ديوان حافظ 

 ١   غزل
 
  ادر کاسا و ناولهای يا ايها الساقاال
 ها  افتاد مشکلی عشق آسان نمود اول ولکه
 
  کاخر صبا زان طره بگشايدیا  نافهی بوبه
 ها  دل تاب جعد مشکينش چه خون افتاد درز
 

  در منزل جانان چه امن عيش چون هر دممرا
 ها  که بربنديد محملدارد ی فرياد مجرس

 
  سجاده رنگين کن گرت پير مغان گويدی مبه
 ها  نبود ز راه و رسم منزلخبر ی سالک بکه
 

  چنين هايلی تاريک و بيم موج و گردابشب
 ها  دانند حال ما سبکباران ساحلکجا

 
  کشيد آخری به بدنامی کارم ز خود کامهمه
 ها  کز او سازند محفلی ماند آن رازی کنهان

 
  از او غايب مشو حافظیخواه ی گر همیحضور

  دع الدنيا و اهملهای ما تلق من تهویمت
 
 

 ٢    غزل
 

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



 
  ز صومعه بگرفت و خرقه سالوسدلم

 ان و شراب ناب کجا دير مغکجاست
 
  صالح و تقوا رای نسبت است به رندچه

  وعظ کجا نغمه رباب کجاسماع
 
  دوست دل دشمنان چه دريابدی روز

  مرده کجا شمع آفتاب کجاچراغ
 
  کحل بينش ما خاک آستان شماستچو
  رويم بفرما از اين جناب کجاکجا

 
  به سيب زنخدان که چاه در راه استمبين
  دل بدين شتاب کجای ایرو ی همکجا

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

 
  دوستی و خواب ز حافظ طمع مدار اقرار
  کدام و خواب کجای چيست صبورقرار

 
 

 ٣    غزل
 

  به دست آرد دل ما رای آن ترک شيرازاگر
  خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا رابه
 
  يافتی که در جنت نخواهیاق بی می ساقبده
  آب رکن آباد و گلگشت مصال راکنار

 
  کاين لوليان شوخ شيرين کار شهرآشوبفغان
  بردند صبر از دل که ترکان خوان يغما راچنان

 
  استی عشق ناتمام ما جمال يار مستغنز
  زيبا رای آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روبه
 
 ت دانستم از آن حسن روزافزون که يوسف داشمن
  عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا راکه
 

  و گر نفرين دعا گويمی دشنام فرماياگر
  لب لعل شکرخا رازيبد ی تلخ مجواب

 
 تر دارند  گوش کن جانا که از جان دوستنصيحت
  سعادتمند پند پير دانا راجوانان

 



  گو و راز دهر کمتر جوی از مطرب و محديث
  حکمت اين معما را کس نگشود و نگشايد بهکه
 

  بيا و خوش بخوان حافظی و در سفتی گفتغزل
  بر نظم تو افشاند فلک عقد ثريا راکه
 
 

 ۴   غزل
 

  به لطف بگو آن غزال رعنا راصبا
  ما رایا  سر به کوه و بيابان تو دادهکه
 

  که عمرش دراز باد چراشکرفروش
  شکرخا رای نکند طوطیتفقد

 
  گلی ا حسنت اجازت مگر ندادغرور

  عندليب شيدا رای نکنی پرسشکه
 
  خلق و لطف توان کرد صيد اهل نظربه
  بند و دام نگيرند مرغ دانا رابه
 

  نيستی از چه سبب رنگ آشنايندانم
  قدان سيه چشم ماه سيما رایسه
 
 ی و باده پيمايی با حبيب نشينچو
  ياد دار محبان بادپيما رابه
 
 و عيب اين قدر نتوان گفت در جمال تجز
  زيبا رای وضع مهر و وفا نيست روکه
 
  آسمان نه عجب گر به گفته حافظدر

  زهره به رقص آورد مسيحا راسرود
 
 

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

 
  باد شرطه برخيزی شکستگانيم ایکشت
  که بازبينيم ديدار آشنا راباشد

 
  مهر گردون افسانه است و افسون روزهده
  ياران فرصت شمار يارای به جاینيک

 
  حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبلدر



  الصبوح هبوا يا ايها السکاراهات
 
  صاحب کرامت شکرانه سالمتیا

  رانوا ی کن درويش بی تفقدیروز
 

  تفسير اين دو حرف استی دو گيتآسايش
  دوستان مروت با دشمنان مدارابا
 
  ما را گذر ندادندی نيک نامی کودر
  تغيير کن قضا رایپسند ی تو نمگر
 
  ام الخباثش خواندی تلخ وش که صوفآن
  من قبله العذارای لنا و احلیاشه

 
 ی در عيش کوش و مستی تنگدستهنگام
  قارون کند گدا رای هستی کيمياکاين

 
  مشو که چون شمع از غيرتت بسوزدسرکش
 م است سنگ خارا که در کف او مودلبر

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

  گو بخشندگان عمرندی پارسخوبان
  بده بشارت رندان پارسا رایساق

 
  آلودی به خود نپوشيد اين خرقه محافظ

  شيخ پاکدامن معذور دار ما رایا
 
 

 ۶    غزل
 
  مالزمان سلطان که رساند اين دعا رابه
  ز نظر مران گدا رای به شکر پادشاهکه
 
  خود پناهمی رقيب ديوسيرت به خداز

  دهد خدا رای آن شهاب ثاقب مددمگر
 

  سياهت ار کرد به خون ما اشارتمژه
  فريب او بينديش و غلط مکن نگاراز
 
 ی چو عذار برفروزی بسوزی عالمدل
  مدارایکن ی که نمی از اين چه سود دارتو
 

 یاميدم که نسيم صبحگاه شب در اين همه
  پيام آشنايان بنوازد آشنا رابه



 
 ی قيامت است جانا که به عاشقان نمودچه
  رويت بنما عذار ما رای و جان فدادل
 
  ده تو به حافظ سحرخيزیا  خدا که جرعهبه
  کند شما رای اثری صبحگاهی دعاکه
 
 

 ٧    غزل
 

  بيا که آينه صافيست جام رایصوف
  لعل فام رای می صفای بنگرتا
 

  درون پرده ز رندان مست پرسراز
  مقام رای حال نيست زاهد عالکاين

 
  شکار کس نشود دام بازچينعنقا
  جا هميشه باد به دست است دام راکان

 
  بزم دور يک دو قدح درکش و برودر
  طمع مدار وصال دوام رایيعن
 
  ز عيشی گلی دل شباب رفت و نچيدیا

 گ و نام را ننی سر مکن هنرپيرانه
 
  عيش نقد کوش که چون آبخور نمانددر
  بهشت روضه دارالسالم راآدم
 
  را بر آستان تو بس حق خدمت استما
  خواجه بازبين به ترحم غالم رایا

 
  صبا بروی است ای مريد جام محافظ
  برسان شيخ جام رای بنده بندگوز
 
 

 ٨    غزل
 

  برخيز و درده جام راساقيا
  ايام را بر سر کن غمخاک

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

 
  چه بدناميست نزد عاقالنگر
  ننگ و نام راخواهيم ی نمما
 



  درده چند از اين باد غرورباده
  بر سر نفس نافرجام راخاک

 
  آه سينه ناالن مندود

  اين افسردگان خام راسوخت
 

  خودی راز دل شيدامحرم
 خاص و عام را ز بينم ی نمکس

 
  مرا خاطر خوش استی دالرامبا
  دلم يک باره برد آرام راکز
 

  ديگر به سرو اندر چمنننگرد
  که ديد آن سرو سيم اندام راهر
 

  روز و شبی کن حافظ به سختصبر
  کام رای بيابی روزعاقبت

 
 

 ٩    غزل
 

  عهد شباب است دگر بستان رارونق
  مژده گل بلبل خوش الحان رارسد یم
 
 ی صبا گر به جوانان چمن بازرسیا

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

  در ميخانه کنم مژگان راخاکروب
 
  از عنبر سارا چوگانی که بر مه کشیا

  حال مگردان من سرگردان رامضطرب
 

 خندند ی اين قوم که بر دردکشان مترسم
  ايمان را سر کار خرابات کننددر
 
  نوحی مردان خدا باش که در کشتيار

  نخرد طوفان رای که به آبی خاکهست
 

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

 
  خاک استی که را خوابگه آخر مشتهر
  ايوان رای چه حاجت که به افالک کشگو
 
  من مسند مصر آن تو شدی کنعانماه



  زندان رای است که بدرود کن آنوقت
 

 ی کن و خوش باش ولی خور و رندی محافظا
  تزوير مکن چون دگران قرآن رادام
 
 

 ١٠    غزل
 

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

 
  قبله چون آريم چونی سوی مريدان روما
  خانه خمار دارد پير مای سویرو
 
 ات طريقت ما به هم منزل شويم خرابدر

 ست در عهد ازل تقدير ما  چنين رفتهکاين
 

  اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش استعقل
  زنجير مای ديوانه گردند از پعاقالن

 
  از لطف بر ما کشف کردی خوبت آيتیرو
  نيست در تفسير مای زمان جز لطف و خوبزان

 
 ی دل سنگينت آيا هيچ درگيرد شببا
 آتشناک و سوز سينه شبگير ما آه
 
  آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموشتير
  کن بر جان خود پرهيز کن از تير مارحم

 
 

 ١٠    غزل
 

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

 
 ايم  در پياله عکس رخ يار ديدهما
  ز لذت شرب مدام ماخبر ی بیا

 
  دلش زنده شد به عشق نميرد آن کههرگز
  است بر جريده عالم دوام ماثبت

 
  قدانی بود کرشمه و ناز سهچندان
  به جلوه سرو صنوبرخرام ماکايد

 
 ی باد اگر به گلشن احباب بگذریا

  عرضه ده بر جانان پيام مازنهار



 
 یبر ی نام ما ز ياد به عمدا چه مگو
  ز نام مای آيد آن که ياد نيارخود

 
 شاهد دلبند ما خوش است به چشم یمست
  زمام مایاند به مست  رو سپردهزان

 
  نبرد روز بازخواستیا  که صرفهترسم
  حالل شيخ ز آب حرام مانان

 
 فشان ی همی ز ديده دانه اشکحافظ
  که مرغ وصل کند قصد دام ماباشد

 
  هاللی اخضر فلک و کشتیدريا
  قوام مای غرق نعمت حاجهستند

 
 

 ١٢    غزل
 
  رخشان شمایماه حسن از رو فروغ یا

  از چاه زنخدان شمای خوبی روآب
 

  ديدار تو دارد جان بر لب آمدهعزم
  يا برآيد چيست فرمان شمابازگردد

 
  نبست از عافيتی به دور نرگست طرفکس
  به مستان شمای که نفروشند مستوربه
 

  خواب آلود ما بيدار خواهد شد مگربخت
 شان شما رخی روی که زد بر ديده آبزان

 
 یا  صبا همراه بفرست از رخت گلدستهبا
  بشنويم از خاک بستان شمای که بويبو
 

  ساقيان بزم جمی باد و مراد اعمرتان
  به دوران شمای چه جام ما نشد پرمگر
 
  دلدار را آگه کنيدکند ی می خرابدل

  دوستان جان من و جان شمای ازينهار
 
  شوند دهد دست اين غرض يا رب که همدستانیک

  مجموع ما زلف پريشان شماخاطر
 

 ی دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذردور
  اين ره کشته بسيارند قربان شماکاندر

 



  صبا با ساکنان شهر يزد از ما بگویا
  چوگان شمای سر حق ناشناسان گویکا
 
  چه دوريم از بساط قرب همت دور نيستگر
  شاه شماييم و ثناخوان شمابنده

 
 ینشاه بلنداختر خدا را همت شهیا
  ببوسم همچو اختر خاک ايوان شماتا
 
  بگوی بشنو آمينی حافظ دعايکند یم

  ما باد لعل شکرافشان شمایروز
 
 

 ١٣    غزل
 
  صبح و کله بست سحابدمد یم

  الصبوح يا اصحابالصبوح
 
  ژاله بر رخ اللهچکد یم

  المدام يا احبابالمدام
 
  از چمن نسيم بهشتوزد یم

  نابی بنوشيد دم به دم مهان
 

  زمرد زده است گل به چمنتخت
  چون لعل آتشين دريابراح

 
 اند دگر  ميخانه بستهدر

  يا مفتح االبوابافتتح
 
  و دندانت را حقوق نمکلب

  کبابیها  بر جان و سينههست
 
  عجب باشدی چنين موسماين
  ببندند ميکده به شتابکه
 
  پيکری پری رخ ساقبر

  بنوش باده ناب حافظهمچو
 
 

 ١۴    غزل
 

  سلطان خوبان رحم کن بر اين غريبی اگفتم
  در دنبال دل ره گم کند مسکين غريبگفت

 
  گفت معذورم بداری مگذر زمانگفتمش



  چه تاب آرد غم چندين غريبی پروردخانه
 

  را چه غمی نازنينی بر سنجاب شاهخفته
  ز خار و خاره سازد بستر و بالين غريبگر
 
  چندين آشناستیه در زنجير زلفت جا کیا

  فتاد آن خال مشکين بر رخ رنگين غريبخوش
 
  مه وشتی در رنگ روی عکس منمايد یم

  برگ ارغوان بر صفحه نسرين غريبهمچو
 

  غريب افتاده است آن مور خط گرد رختبس
  چه نبود در نگارستان خط مشکين غريبگر
 

  شام غريبان طره شبرنگ توی اگفتم
 گاهان حذر کن چون بنالد اين غريب سحردر
 

  حافظ آشنايان در مقام حيرتندگفت
  نبود گر نشيند خسته و مسکين غريبدور

 
 

 ١۵   غزل
 
  که کشد بند نقابتی شاهد قدسیا
  که دهد دانه و آبتی مرغ بهشتی او
 

  بشد از ديده در اين فکر جگرسوزخوابم
  که شد منزل آسايش و خوابتکاغوش

 
  و ترسم که نباشدیرسپ ی نمدرويش
  ثوابتی آمرزش و پرواانديشه

 
 ی دل عشاق زد آن چشم خمارراه

  از اين شيوه که مست است شرابتپيداست
 
  بر دلم از غمزه خطا رفتی که زدیتير
  صوابتی باز چه انديشه کند راتا
 
 ی ناله و فرياد که کردم نشنيدهر

  نگارا که بلند است جنابتپيداست
 

  از اين باديه هش دار است سر آبدور
  غول بيابان نفريبد به سرابتتا
 
  دلی ای به چه آيين روی در ره پيرتا
  به غلط صرف شد ايام شبابتیبار



 
 ی قصر دل افروز که منزلگه انسیا
  رب مکناد آفت ايام خرابتيا
 

  نه غالميست که از خواجه گريزدحافظ
  کن و بازآ که خرابم ز عتابتیصلح

 
 

 ١۶    غزل
 
  شوخ تو در کمان انداختی که ابرویخم
  قصد جان من زار ناتوان انداختبه
 

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

 
  کردی يک کرشمه که نرگس به خودفروشبه

  چشم تو صد فتنه در جهان انداختفريب
 

  به چمنیرو ی کرده می خورده و خوشراب
  آتش در ارغوان انداخت توی آب روکه
 
  بزمگاه چمن دوش مست بگذشتمبه
  از دهان توام غنچه در گمان انداختچو
 

 زد ی طره مفتول خود گره مبنفشه
  حکايت زلف تو در ميان انداختصبا

 
  تو نسبتش کردمی شرم آن که به روز

  به دست صبا خاک در دهان انداختسمن
 
  زين پيشی و مطرب نديدمی از ورع ممن
  مغبچگانم در اين و آن انداختیواه
 

 شويم ی لعل خرقه می به آب مکنون
  انداختتوان ی ازل از خود نمنصيبه

 
  بودی گشايش حافظ در اين خرابمگر
  مغان انداختی بخشش ازلش در مکه
 

  به کام من اکنون شود که دور زمانجهان
  خواجه جهان انداختی به بندگمرا

 
 

 ١٧    غزل
 



 ل در غم جانانه بسوخت از آتش دسينه
  بود در اين خانه که کاشانه بسوختیآتش

 
  دلبر بگداختی از واسطه دورتنم
  از آتش مهر رخ جانانه بسوختجانم

 
  دل بين که ز بس آتش اشکم دل شمعسوز
  بر من ز سر مهر چو پروانه بسوختدوش

 
  نه غريب است که دلسوز من استیآشناي
 نه بسوخت من از خويش برفتم دل بيگاچون

 
  زهد مرا آب خرابات ببردخرقه
  عقل مرا آتش ميخانه بسوختخانه

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

 
  کم کن و بازآ که مرا مردم چشمماجرا
  از سر به درآورد و به شکرانه بسوختخرقه

 
 ی نوش دمی افسانه بگو حافظ و مترک
 تيم شب و شمع به افسانه بسوخت نخفکه
 
 

 ١٨   غزل
 

  آمدن عيد مبارک بادتساقيا
  مرواد از يادتی مواعيد که کردوان

 
  شگفتم که در اين مدت ايام فراقدر

 دادت ی ز حريفان دل و دل میبرگرفت
 

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

 م توست مجلسيان در قدم و مقدیشاد
  غم باد مر آن دل که نخواهد شادتیجا
 

  ايزد که ز تاراج خزان رخنه نيافتشکر
  سمن و سرو و گل و شمشادتبوستان

 
 ات بازآورد  بد دور کز آن تفرقهچشم
  نامور و دولت مادرزادتطالع

 
  نوحی از دست مده دولت اين کشتحافظ



  نه طوفان حوادث ببرد بنيادتور
 
 

 ١٩    غزل
 
 م سحر آرامگه يار کجاست نسيیا

  آن مه عاشق کش عيار کجاستمنزل
 

  ايمن در پيشی تار است و ره وادشب
  طور کجا موعد ديدار کجاستآتش

 
  داردی که آمد به جهان نقش خرابهر
  خرابات بگوييد که هشيار کجاستدر
 
  کس است اهل بشارت که اشارت داندآن

  محرم اسرار کجاستی هست بسها نکته
 
  مرا با تو هزاران کار استی مو سرهر
  کجاستکار ی کجاييم و مالمت گر بما
 

  شکن در شکنشی ز گيسوبازپرسيد
  دل غمزده سرگشته گرفتار کجاستکاين

 
  ديوانه شد آن سلسله مشکين کوعقل
  دلدار کجاستی ز ما گوشه گرفت ابرودل
 

 ی جمله مهياست ولی و مطرب و میساق
 کجاست يار مهيا نشود يار ی بعيش

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

 
 

 ٢٠    غزل
 

 ها برخاست  يک سو شد و عيد آمد و دلروزه
  بايد خواستی ز خمخانه به جوش آمد و میم
 

  زهدفروشان گران جان بگذشتنوبه
  و طرب کردن رندان پيداستی رندوقت

 
 اده خورد مالمت بود آن را که چنين بچه
  وين چه خطاستیخرد ی چه عيب است بدين باين

 
  نبودی و ريايی که در او روی نوشباده
  و رياستی که در او روی از زهدفروشبهتر



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

  ايزد بگذاريم و به کس بد نکنيمفرض
 يم رواست چه گويند روا نيست نگويوان

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

 
  چه عيب است کز آن عيب خلل خواهد بوداين
  کجاستعيب ی بود نيز چه شد مردم بور
 
 

 ٢١    غزل
 
  و دينم شد و دلبر به مالمت برخاستدل
  با ما منشين کز تو سالمت برخاستگفت

 
  خوش بنشستیدر اين بزم دم که ی شنيدکه
  نه در آخر صحبت به ندامت برخاستکه
 

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

 
  ز کنار گل و سروی چمن باد بهاردر
  آن عارض و قامت برخاستی هواداربه
 

  و از خلوتيان ملکوتی بگذشتمست
 است تو آشوب قيامت برخی تماشابه
 

  رفتار تو پا برنگرفت از خجلتپيش
  سرکش که به ناز از قد و قامت برخاستسرو

 
 ی اين خرقه بينداز مگر جان ببرحافظ
  از خرقه سالوس و کرامت برخاستکاتش

 
 

 ٢٢    غزل
 
  سخن اهل دل مگو که خطاستی بشنوچو

  جان من خطا اين جاستیا  شناس نهسخن
 

 دآي ی فرو نمی و عقبی به دنيسرم
 ها که در سر ماست  اهللا از اين فتنهتبارک

 



  اندرون من خسته دل ندانم کيستدر
  من خموشم و او در فغان و در غوغاستکه
 
  مطربی ای ز پرده برون شد کجايدلم
  هان که از اين پرده کار ما به نواستبنال

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

 
  دل منپزد ی که می ز خيالام تهنخف

  صدشبه دارم شرابخانه کجاستخمار
 

  که صومعه آلوده شد ز خون دلمچنين
  به باده بشوييد حق به دست شماستگرم

 
 دارند ی آن به دير مغانم عزيز ماز
  که نميرد هميشه در دل ماستی آتشکه
 
  آن مطربزد ی ساز بود که در پرده مچه
 اغ پر ز هواست رفت عمر و هنوزم دمکه
 
  عشق تو ديشب در اندرون دادندیندا
  سينه حافظ هنوز پر ز صداستیفضا

 
 

 ٢٣    غزل
 

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

 
  که منع عشق کنندی رغم مدعيانبه

  چهره تو حجت موجه ماستجمال
 

 گويد ی که سيب زنخدان تو چه مببين
  فتاده در چه ماستیسف مصر يوهزار

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

 
  خاص بگوی حاجب در خلوت سرابه

  ز گوشه نشينان خاک درگه ماستفالن
 
  صورت از نظر ما اگر چه محجوب استبه

  در نظر خاطر مرفه ماستهميشه
 

 ی زند بگشای حافظ دری به سالاگر



  چون مه ماستیاست که مشتاق روه  سالکه
 
 

 ٢۴    غزل
 

  طاعت و پيمان و صالح از من مستمطلب
  شهره شدم روز الستی به پيمانه کشکه
 
  همان دم که وضو ساختم از چشمه عشقمن

  زدم يک سره بر هر چه که هستچارتکبير
 
  از سر قضای بده تا دهمت آگهیم
  که مستی که شدم عاشق و از بوی به روکه
 
  کوه کم است از کمر مور اين جامرک

  باده پرستی از در رحمت مشو انااميد
 

  آن نرگس مستانه که چشمش مرسادبجز
  خوش ننشستی اين طارم فيروزه کسزير

 
  دهنش باد که در باغ نظری فداجان
  جهان خوشتر از اين غنچه نبستی آراچمن

 
  شدی از دولت عشق تو سليمانحافظ
 ست بجز باد به دست از وصل تواش نيیيعن
 
 

 ٢۵    غزل
 

  شد گل حمرا و گشت بلبل مستشکفته
  صوفيان باده پرستی ای سرخوشیصال

 
  چو سنگ نمودی توبه که در محکماساس
 اش بشکست  چه طرفهی که جام زجاجببين

 
  باده که در بارگاه استغنابيار
  پاسبان و چه سلطان چه هوشيار و چه مستچه
 
 ن ضرورت است رحيل اين رباط دودر چواز

  و طاق معيشت چه سربلند و چه پسترواق
 

 رنج ی بشود ی عيش ميسر نممقام
 اند عهد الست  به حکم بال بستهیبل
 
 باش ی هست و نيست مرنجان ضمير و خوش مبه
  نيستيست سرانجام هر کمال که هستکه



 
  و اسب باد و منطق طيری آصفشکوه

 بست باد رفت و از او خواجه هيچ طرف نبه
 
 ی بال و پر مرو از ره که تير پرتاببه
  به خاک نشستی ولی گرفت زمانهوا

 
  کلک تو حافظ چه شکر آن گويدزبان
  دست به دستبرند ی گفته سخنت مکه
 
 

 ٢۶    غزل
 

  کرده و خندان لب و مستی آشفته و خوزلف
  در دستی چاک و غزل خوان و صراحپيرهن

 
 ن و لبش افسوس کنای عربده جونرگسش

  شب دوش به بالين من آمد بنشستنيم
 
  فرا گوش من آورد به آواز حزينسر
  عاشق ديرينه من خوابت هستی اگفت

 
  را که چنين باده شبگير دهندیعاشق
  عشق بود گر نشود باده پرستکافر

 
  زاهد و بر دردکشان خرده مگيری ابرو
  ندادند جز اين تحفه به ما روز الستکه
 
 پيمانه ما نوشيديم چه او ريخت به آن
  از خمر بهشت است وگر باده مستاگر

 
  و زلف گره گير نگاری جام مخنده

  بسا توبه که چون توبه حافظ بشکستیا
 
 

 ٢٧    غزل
 
  در دستی دير مغان آمد يارم قدحدر

  و ميخواران از نرگس مستش مستی از ممست
 
  نعل سمند او شکل مه نو پيدادر
 بر پست صنوی قد بلند او باالوز
 

  به چه گويم هست از خود خبرم چون نيستآخر
  نظرم چون هستی بهر چه گويم نيست با ووز
 



  دل دمسازم بنشست چو او برخاستشمع
  افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشستو
 
  او پيچيدی غاليه خوش بو شد در گيسوگر
  او پيوستی وسمه کمانکش گشت در ابروور
 

 ده حافظ که بازآيد عمر شیبازآ
  که بشد از شستی چند که نايد باز تيرهر
 
 

 ٢٨    غزل
 
  جان خواجه و حق قديم و عهد درستبه
  دولت توستی مونس دم صبحم دعاکه
 

  من که ز طوفان نوح دست بردسرشک
  لوح سينه نيارست نقش مهر تو شستز
 

  وين دل شکسته بخریا  معاملهبکن
  ارزد به صد هزار درستی با شکستگکه
 

  مور به آصف دراز گشت و رواستزبان
  خواجه خاتم جم ياوه کرد و بازنجستکه
 
  دوستنهايت ی طمع مبر از لطف بدال
  سر بباز چابک و چستی الف عشق زدچو
 
  صدق کوش که خورشيد زايد از نفستبه
  گشت صبح نخستی از دروغ سيه روکه
 

  کوه و دشت و هنوزی ز دست تو شيداشدم
  نطاق سلسله سست به ترحمیکن ینم
 

 ی حافظ و از دلبران حفاظ مجومرنج
  باغ چه باشد چو اين گياه نرستگناه

 
 

 ٢٩    غزل
 
  شراب استی را ز خيال تو چه پرواما
  گو سر خود گير که خمخانه خراب استخم
 
  دوستی خمر بهشت است بريزيد که بگر
  عين عذاب استی شربت عذبم که دههر
 

  ديده گريان که شد دلبر و درافسوس



  خيال خط او نقش بر آب استتحرير
 

  ديده که ايمن نتوان بودی شو ابيدار
  سيل دمادم که در اين منزل خواب استزين

 
  بر تو وليکنگذرد ی عيان ممعشوق
  از آن بسته نقاب استبيند ی هماغيار

 
  بر رخ رنگين تو تا لطف عرق ديدگل
  آتش شوق از غم دل غرق گالب استدر
 

 است در و دشت بيا تا نگذاريم سبز
  که جهان جمله سراب استی از سر آبدست

 
  نصيحتی کنج دماغم مطلب جادر

  گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب استکاين
 

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

 
 

 ٣٠    غزل
 

  تار مو ببستی هزار دل به يکزلفت
 ه گر از چار سو ببست هزار چارراه

 
  نسيمش دهند جانی عاشقان به بوتا

  و در آرزو ببستیا  نافهبگشود
 

  از آن شدم که نگارم چو ماه نوشيدا
  کرد و رو ببستی نمود و جلوه گرابرو

 
  اندر پياله ريختی به چند رنگ میساق
 ها نگر که چه خوش در کدو ببست  نقشاين

 
  خم که خونی رب چه غمزه کرد صراحيا
  قلقلش اندر گلو ببستیها  نعرهبا
 

  چه پرده ساخت که در پرده سماعمطرب
  و هو ببستی اهل وجد و حال در هابر
 

  هر آن که عشق نورزيد و وصل خواستحافظ
  وضو ببستی طوف کعبه دل باحرام

 
 

 ٣١    غزل



 
  که گويند اهل خلوت امشب استی شب قدرآن
 وکب است رب اين تاثير دولت در کدامين کيا
 
  تو دست ناسزايان کم رسدی به گيسوتا
  در ذکر يارب يارب استیا  از حلقهی دلهر
 

  چاه زنخدان توام کز هر طرفکشته
  هزارش گردن جان زير طوق غبغب استصد

 
  اوستی من که مه آيينه دار روشهسوار

  خورشيد بلندش خاک نعل مرکب استتاج
 

  بر عارضش بين کفتاب گرم روی خوعکس
  آن عرق تا هست هر روزش تب استی هوارد
 
 ی نخواهم کرد ترک لعل يار و جام ممن

  معذور داريدم که اينم مذهب استزاهدان
 

  آن ساعت که بر پشت صبا بندند زيناندر
  سليمان چون برانم من که مورم مرکب استبا
 
 زند ی می که ناوک بر دل من زير چشمآن

  جان حافظش در خنده زير لب استقوت
 
 چکد ی حيوانش ز منقار بالغت مآب
  مشرب استی کلک من به نام ايزد چه عالزاغ

 
 

 ٣٢    غزل
 

  تو بستی دلگشای چو صورت ابروخدا
  تو بستیها  کار من اندر کرشمهگشاد

 
  و سرو چمن را به خاک راه نشاندمرا

  تو بستی تا قصب نرگس قبازمانه
 
  کار ما و دل غنچه صد گره بگشودز

  تو بستی هوایل چو دل اندر پ گنسيم
 

  کردی به بند تو دوران چرخ راضمرا
  تو بستی چه سود که سررشته در رضایول
 
  نافه بر دل مسکين من گره مفکنچو
  تو بستی عهد با سر زلف گره گشاکه
 



  نسيم وصالی ای خود وصال دگر بودتو
  تو بستی نگر که دل اميد در وفاخطا

 
 ر خواهم رفت دست جور تو گفتم ز شهز
  تو بستی خنده گفت که حافظ برو که پابه
 
 

 ٣٣    غزل
 

  گزيده را به تماشا چه حاجت استخلوت
  دوست هست به صحرا چه حاجت استی کوچون

 
  که تو را هست با خدای به حاجتجانا
  بپرس که ما را چه حاجت استی دمکخر

 
  پادشاه حسن خدا را بسوختيمیا

 ه حاجت است سال کن که گدا را چآخر
 

  حاجتيم و زبان سال نيستارباب
  حضرت کريم تمنا چه حاجت استدر
 

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

 
  جهان نماست ضمير منير دوستجام

  احتياج خود آن جا چه حاجت استاظهار
 
 ی شد که بار منت مالح بردمآن

  دريا چه حاجت است چو دست داد بهگوهر
 
  برو که مرا با تو کار نيستی مدعیا

  حاضرند به اعدا چه حاجت استاحباب
 
  عاشق گدا چو لب روح بخش ياریا
  وظيفه تقاضا چه حاجت استداندت یم
 

  تو ختم کن که هنر خود عيان شودحافظ
  نزاع و محاکا چه حاجت استی مدعبا
 
 

 ٣۴   غزل
 

 وست منظر چشم من آشيانه ترواق
  نما و فرود آ که خانه خانه توستکرم

 
  دلی لطف خال و خط از عارفان ربودبه



  عجب زير دام و دانه توستیها لطيفه
 

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

  ضعف دل ما به لب حوالت کنعالج
  اين مفرح ياقوت در خزانه توستکه
 
  دولت مالزمتت تن مقصرم ازبه
  خالصه جان خاک آستانه توستیول
 
 ی آن نيم که دهم نقد دل به هر شوخمن
  خزانه به مهر تو و نشانه توستدر
 
  شهسوار شيرين کاری ای خود چه لعبتتو
  چو فلک رام تازيانه توستی توسنکه
 
  من که بلغزد سپهر شعبده بازی جاچه
  اين حيل که در انبانه بهانه توستاز
 

  مجلست اکنون فلک به رقص آرددسرو
  شعر حافظ شيرين سخن ترانه توستکه
 
 

 ٣۵    غزل
 

  واعظ اين چه فريادستی به کار خود ابرو
  فتاد دل از ره تو را چه افتادستمرا

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

 
 ی کام تا نرساند مرا لبش چون نابه

 مه عالم به گوش من بادست هنصيحت
 
  تو از هشت خلد مستغنيستی کویگدا
  عشق تو از هر دو عالم آزادستاسير

 
 ی عشقم خراب کرد ولی چه مستاگر

  من زان خراب آبادستی هستاساس
 
  منال ز بيداد و جور يار که ياردال
  را نصيب همين کرد و اين از آن دادستتو
 

  فسانه مخوان و فسون مدم حافظبرو
  يادستی اين فسانه و افسون مرا بسکز



 
 

 ٣۶    غزل
 
  سر زلف تو در دست نسيم افتادستتا
  سودازده از غصه دو نيم افتادستدل
 

  تو خود عين سواد سحر استی جادوچشم
  اين هست که اين نسخه سقيم افتادستليکن

 
  چيستی خم زلف تو آن خال سيه داندر

  دوده که در حلقه جيم افتادستنقطه
 

  مشکين تو در گلشن فردوس عذارزلف
  طاووس که در باغ نعيم افتادستچيست

 
  مونس جانی تو ای من در هوس رودل

  راهيست که در دست نسيم افتادستخاک
 

  نتواند برخاستی گرد اين تن خاکهمچو
  تو زان رو که عظيم افتادستی سر کواز
 

  دمی عيسی قد تو بر قالبم اسايه
 م رميم افتادست روحيست که بر عظعکس

 
  که جز کعبه مقامش نبد از ياد لبتآن
  در ميکده ديدم که مقيم افتادستبر
 

  يار عزيزی گمشده را با غمت احافظ
  که در عهد قديم افتادستاتحاديست

 
 

 ٣٧    غزل
 
  که قصر امل سخت سست بنيادستبيا
  باده که بنياد عمر بر بادستبيار

 
  همت آنم که زير چرخ کبودغالم
  هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادستز
 
  گويمت که به ميخانه دوش مست و خرابچه

 ها دادست  عالم غيبم چه مژدهسروش
 
  بلندنظر شاهباز سدره نشينی اکه

  تو نه اين کنج محنت آبادستنشيمن
 



  صفيرزنند ی را ز کنگره عرش متو
  که در اين دامگه چه افتادستندانمت

 
 عمل آر کنمت ياد گير و در ینصيحت

  اين حديث ز پير طريقتم يادستکه
 
  جهان مخور و پند من مبر از يادغم
  يادستی اين لطيفه عشقم ز ره روکه
 

 ی به داده بده وز جبين گره بگشارضا
  بر من و تو در اختيار نگشادستکه
 

  عهد از جهان سست نهادی درستمجو
  اين عجوز عروس هزاردامادستکه
 

  تبسم گل عهد و وفا نيست درنشان
  فريادستی دل که جای بلبل ببنال

 
  سست نظم بر حافظی ایبر ی چه محسد
  خاطر و لطف سخن خدادادستقبول

 
 

 ٣٨    غزل
 
  مهر رخت روز مرا نور نماندستیب

  عمر مرا جز شب ديجور نماندستوز
 

  وداع تو ز بس گريه که کردمهنگام
  از رخ تو چشم مرا نور نماندستدور

 
 گفت ی تو ز چشم من و م خيالرفت یم

  از اين گوشه که معمور نماندستهيهات
 

 داشت ی تو اجل را ز سرم دور هموصل
  دولت هجر تو کنون دور نماندستاز
 

  شد آن دم که رقيب تو بگويدنزديک
  از رخت اين خسته رنجور نماندستدور

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

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

  ز غم از گريه نپرداخت به خندهحافظ



  زده را داعيه سور نماندستماتم
 
 

 ٣٩    غزل
 
  مرا چه حاجت سرو و صنوبر استباغ

  خانه پرور ما از که کمتر استشمشاد
 
 یا  نازنين پسر تو چه مذهب گرفتهیا

 اللتر از شير مادر است خون ما حکت
 

  شراب خواهی نقش غم ز دور ببينچون
 ايم و مداوا مقرر است  کردهتشخيص

 
  آستان پير مغان سر چرا کشيماز

  در آن سرا و گشايش در آن در استدولت
 

  قصه بيش نيست غم عشق وين عجبيک
  نامکرر استشنوم ی هر زبان که مکز
 
  وعده داد وصلم و در سر شراب داشتید

  تا چه گويد و بازش چه در سر استامروز
 

  و اين باد خوش نسيمی و آب رکنشيراز
  مکن که خال رخ هفت کشور استعيبش

 
  او استی است از آب خضر که ظلمات جافرق
  آب ما که منبعش اهللا اکبر استتا
 
 بريم ی فقر و قناعت نمی آبروما
  مقدر استی که روزی پادشه بگوبا
 

 نباتيست کلک تو چه طرفه شاخ حافظ
  ميوه دلپذيرتر از شهد و شکر استکش

 
 

 ۴٠    غزل
 

  هللا که در ميکده باز استالمنه
  نياز استی رو که مرا بر در او روزان

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

 
  و غرور است و تکبری همه مستی واز
 جز و نياز است و عی ما همه بيچارگوز



 
  که بر غير نگفتيم و نگوييمیراز
  دوست بگوييم که او محرم راز استبا
 

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

 
 ی دل مجنون و خم طره ليلبار

  اياز استی محمود و کف پارخساره
 

  ديده چو باز از همه عالمام بردوخته
  تو باز استی زيبا ديده من بر رختا
 
  تو هر آن کس که بيايدی کعبه کودر
  تو در عين نماز استی قبله ابرواز
 
  مجلسيان سوز دل حافظ مسکينیا
  شمع بپرسيد که در سوز و گداز استاز
 
 

 ۴١    غزل
 

 بيز است  چه باده فرح بخش و باد گلاگر
  که محتسب تيز استی بانگ چنگ مخور مبه
 

 رت به چنگ افتد گی و حريفی ایصراح
  عقل نوش که ايام فتنه انگيز استبه
 
  آستين مرقع پياله پنهان کندر
 ريز است  زمانه خونی همچو چشم صراحکه
 
 یها از م  آب ديده بشوييم خرقهبه
  موسم ورع و روزگار پرهيز استکه
 

  عيش خوش از دور باژگون سپهریمجو
  آميز استی صاف اين سر خم جمله دردکه
 

 شده پرويزنيست خون افشان برسپهر
  و تاج پرويز استیاش سر کسر  ريزهکه
 

  به شعر خوش حافظی و فارس گرفتعراق
  که نوبت بغداد و وقت تبريز استبيا
 
 

 ۴٢    غزل
 



  دل با تو گفتنم هوس استحال
  دل شنفتنم هوس استخبر

 
  خام بين که قصه فاشطمع
  رقيبان نهفتنم هوس استاز
 

 ز و شريف چنين عزيی قدرشب
  تو تا روز خفتنم هوس استبا
 
  چنين نازکیا  که دردانهوه
  شب تار سفتنم هوس استدر
 
 ی صبا امشبم مدد فرمایا

  سحرگه شکفتنم هوس استکه
 
  شرف به نوک مژهی برااز

  راه تو رفتنم هوس استخاک
 

  حافظ به رغم مدعيانهمچو
  رندانه گفتنم هوس استشعر

 
 

 ۴٣    غزل
 

  ذوق بخش و صحبت ياران خوش است بستانصحن
  وقت ميخواران خوش استی گل خوش باد کز ووقت

 
 شود ی صبا هر دم مشام جان ما خوش ماز
  طيب انفاس هواداران خوش استی آریآر
 

  گل نقاب آهنگ رحلت ساز کردناگشوده
  کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش استناله

 
  عشق خوشخوان را بشارت باد کاندر راهمرغ

  بيداران خوش استیها  را با ناله شبدوست
 

  ور زان که هستی در بازار عالم خوشدلنيست
  عياران خوش استی و خوش باشی رندشيوه

 
 ام آمد به گوش  زبان سوسن آزادهاز

  اين دير کهن کار سبکباران خوش استکاندر
 

  ترک جهان گفتن طريق خوشدليستحافظا
 ران خوش است که احوال جهان دای نپندارتا
 
 



 ۴۴    غزل
 

  که بر کف گل جام باده صاف استکنون
  صد هزار زبان بلبلش در اوصاف استبه
 

  دفتر اشعار و راه صحرا گيربخواه
  وقت مدرسه و بحث کشف کشاف استچه
 

  دادی مست بود و فتوی مدرسه دفقيه
  به ز مال اوقاف استی حرام ولی مکه
 
 خوش درکش درد و صاف تو را حکم نيست به
  ما کرد عين الطاف استی هر چه ساقکه
 
  ز خلق و چو عنقا قياس کار بگيرببر
  صيت گوشه نشينان ز قاف تا قاف استکه
 

  مدعيان و خيال همکارانحديث
  حکايت زردوز و بورياباف استهمان

 
  چون زر سرخیها  حافظ و اين نکتهخموش
  دار که قالب شهر صراف استنگاه

 
 

 ۴۵    غزل
 
  از خلل استی که خالی اين زمانه رفيقرد

  ناب و سفينه غزل استی میصراح
 

  رو که گذرگاه عافيت تنگ استجريده
  استبدل ی گير که عمر عزيز بپياله

 
  در جهان ملولم و بسی عملی من ز بنه

  عمل استی علما هم ز علم بماللت
 
  چشم عقل در اين رهگذار پرآشوببه

  استمحل ی و بثبات ی و کار جهان بجهان
 

  و قصه مخوانیا  طره مه چهرهبگير
  سعد و نحس ز تاثير زهره و زحل استکه
 
  تو داشتی اميد فراوان به وصل رودلم
  اجل به ره عمر رهزن امل استیول
 
  هيچ دور نخواهند يافت هشيارشبه

  که حافظ ما مست باده ازل استچنين



 
 

 ۴۶    غزل
 
 به کام است در کف و معشوق ی در بر و مگل

  جهانم به چنين روز غالم استسلطان
 
  شمع مياريد در اين جمع که امشبگو
  مجلس ما ماه رخ دوست تمام استدر
 
  مذهب ما باده حالل است وليکندر
  سرو گل اندام حرام استی تو ای رویب
 

  و نغمه چنگ استی همه بر قول نگوشم
  همه بر لعل لب و گردش جام استچشمم

 
 ا عطر مياميز که ما را مجلس مدر
  مشام استی تو خوش بوی لحظه ز گيسوهر
 
  قند مگو هيچ و ز شکری چاشناز
  رو که مرا از لب شيرين تو کام استزان

 
  گنج غمت در دل ويرانه مقيم استتا

  خرابات مقام استی مرا کوهمواره
 
  که مرا نام ز ننگ استی ننگ چه گوياز
 ام است که مرا ننگ ز نی نام چه پرسوز
 

  و سرگشته و رنديم و نظربازميخواره
  کس که چو ما نيست در اين شهر کدام استوان

 
  محتسبم عيب مگوييد که او نيزبا

  چو ما در طلب عيش مدام استپيوسته
 

 ی و معشوق زمانی می منشين بحافظ
  گل و ياسمن و عيد صيام استکايام

 
 

 ۴٧    غزل
 
 ست که ره دانی ميکده هر سالکی کوبه
  دگر زدن انديشه تبه دانستیدر
 

 ی نداد جز به کسی افسر رندزمانه
  عالم در اين کله دانستی سرفرازکه
 



 ی آستانه ميخانه هر که يافت رهبر
  اسرار خانقه دانستی فيض جام مز
 
  آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواندهر

  جام جم از نقش خاک ره دانسترموز
 

 مطلب طاعت ديوانگان ز ما یورا
  گنه دانستی شيخ مذهب ما عاقلکه
 
  امان نخواست به جانی ز نرگس ساقدلم
  که شيوه آن ترک دل سيه دانستچرا

 
  جور کوکب طالع سحرگهان چشممز

  گريست که ناهيد ديد و مه دانستچنان
 

  پنهانزند ی حافظ و ساغر که محديث
  محتسب و شحنه پادشه دانستی جاچه
 

  رواق سپهر که نهی شاهبلندمرتبه
  ز خم طاق بارگه دانستیا نمونه

 
 

 ۴٨    غزل
 

  دانستی راز نهانی از پرتو میصوف
  دانستی هر کس از اين 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 انديشمی شد اکنون که ز ابناآن

  دانستی نيز در اين عيش نهانمحتسب
 

  آسايش ما مصلحت وقت نديددلبر
  دانستی نه از جانب ما دل نگرانور
 

  و گل را کند از يمن نظر لعل و عقيقسنگ
  دانستی که قدر نفس باد يمانهر
 
 ی که از دفتر عقل آيت عشق آموزیا

  دانستیق ندان اين نکته به تحقيترسم
 
  بياور که ننازد به گل باغ جهانیم



  دانستی باد خزانی که غارتگرهر
 

  اين گوهر منظوم که از طبع انگيختحافظ
  دانستی اثر تربيت آصف ثانز
 
 

 ۴٩    غزل
 

  خلد برين خلوت درويشان استروضه
  خدمت درويشان استی محتشممايه

 
  عزلت که طلسمات عجايب داردگنج
  نظر رحمت درويشان است آن درفتح

 
  رفتی فردوس که رضوانش به دربانقصر
  از چمن نزهت درويشان استیمنظر

 
  از پرتو آن قلب سياهشود ی چه زر مآن

  که در صحبت درويشان استکيمياييست
 
  که پيشش بنهد تاج تکبر خورشيدآن

  که در حشمت درويشان استکبرياييست
 

 ل را که نباشد غم از آسيب زوایدولت
  تکلف بشنو دولت درويشان استیب
 

 ی قبله حاجات جهانند ولخسروان
  حضرت درويشان استی بندگسببش

 
 طلبند ی مقصود که شاهان به دعا میرو

  آينه طلعت درويشان استمظهرش
 
 ی کران تا به کران لشکر ظلم است ولاز
  ازل تا به ابد فرصت درويشان استاز
 
 ه تو را توانگر مفروش اين همه نخوت کیا

  و زر در کنف همت درويشان استسر
 

  از قهر هنوزشود ی قارون که فرو مگنج
  که هم از غيرت درويشان استی باشخوانده

 
  غالم نظر آصف عهدم کو رامن

  و سيرت درويشان استی خواجگصورت
 

 یخواه ی می ار آب حيات ازلحافظ
  خاک در خلوت درويشان استمنبعش



 
 

 ۵٠    غزل
 
  خويشتن استیف تو دل مبتال دام زلبه

  خويشتن استی به غمزه که اينش سزابکش
 

  ز دست برآيد مراد خاطر ماگرت
  خويشتن استی به جای دست باش که خيربه
 
  بت شيرين دهن که همچون شمعی جانت ابه

  خويشتن استی تيره مرادم فناشبان
 
  بلبلی با تو گفتم ای عشق زدی راچو
  خويشتن استی که آن گل خندان برامکن

 
  گل محتاجی مشک چين و چگل نيست بوبه
  خويشتن استیهاش ز بند قبا  نافهکه
 

  دهرمروت ی به خانه ارباب بمرو
  خويشتن استی گنج عافيتت در سراکه
 

  اوی حافظ و در شرط عشقبازبسوخت
  خويشتن استی بر سر عهد و وفاهنوز

 
 

 ۵١    غزل
 

  است سيراب به خون تشنه لب يار منلعل
  ديدن او دادن جان کار من استی پوز
 

  از آن چشم سيه بادش و مژگان درازشرم
  که دل بردن او ديد و در انکار من استهر
 

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

 
  طالع خويشم که در اين قحط وفابنده
  سرمست خريدار من استی آن لولعشق

 
  عطر گل و زلف عبيرافشانشطبله
  خوش عطار من استی يک شمه ز بوفيض

 
  همچو نسيمم ز در خويش مرانباغبان
  گلزار تو از اشک چو گلنار من استکب

 



  قند و گالب از لب يارم فرمودشربت
  او که طبيب دل بيمار من استنرگس

 
  که در طرز غزل نکته به حافظ آموختآن
 من است شيرين سخن نادره گفتار يار

 
 

 ۵٢    غزل
 

  بتان دين من استی که سوداروزگاريست
  اين کار نشاط دل غمگين من استغم
 

  تو را ديده جان بين بايدی روديدن
  کجا مرتبه چشم جهان بين من استوين

 
  من باش که زيب فلک و زينت دهريار
  تو و اشک چو پروين من استی مه رواز
 
 د مرا عشق تو تعليم سخن گفتن کرتا

  را ورد زبان مدحت و تحسين من استخلق
 

  داری فقر خدايا به من ارزاندولت
  کرامت سبب حشمت و تمکين من استکاين

 
  شحنه شناس اين عظمت گو مفروشواعظ
  که منزلگه سلطان دل مسکين من استزان

 
  رب اين کعبه مقصود تماشاگه کيستيا
  مغيالن طريقش گل و نسرين من استکه
 

 مت پرويز دگر قصه مخوان از حشحافظ
  لبش جرعه کش خسرو شيرين من استکه
 
 

 ۵٣    غزل
 
  که گوشه ميخانه خانقاه من استمنم
  پير مغان ورد صبحگاه من استیدعا

 
  ترانه چنگ صبوح نيست چه باکگرم
  من به سحر آه عذرخواه من استینوا
 
  پادشاه و گدا فارغم بحمداهللاز
  است خاک در دوست پادشاه منیگدا
 

 ام وصال شماست  ز مسجد و ميخانهغرض



  اين خيال ندارم خدا گواه من استجز
 

 ی به تيغ اجل خيمه برکنم ور نمگر
  از در دولت نه رسم و راه من استرميدن

 
 ی آن زمان که بر اين آستان نهادم رواز

  مسند خورشيد تکيه گاه من استفراز
 

  اگر چه نبود اختيار ما حافظگناه
 يق ادب باش و گو گناه من است در طرتو
 
 

 ۵۴    غزل
 
  گريه مردم چشمم نشسته در خون استز

  که در طلبت حال مردمان چون استببين
 
  ياد لعل تو و چشم مست ميگونتبه
  خون استخورم ی که می لعلی جام غم مز
 
  مشرق سر کو آفتاب طلعت توز

  طلوع کند طالعم همايون استاگر
 

  فرهاد است لب شيرين کالمحکايت
  مقام مجنون استی طره ليلشکنج

 
  استی بجو که قدت همچو سرو دلجودلم

  بگو که کالمت لطيف و موزون استسخن
 
 ی رسان ساقی دور باده به جان راحتز
  رنج خاطرم از جور دور گردون استکه
 
  که ز چشمم برفت رود عزيزی آن دماز

  دامن من همچو رود جيحون استکنار
 

 شود اندرون غمگينم شاد چگونه
  اختيار که از اختيار بيرون استبه
 
  حافظکند ی طلب يار می بيخودز
  که طلبکار گنج قارون استی مفلسچو
 
 

 ۵۵    غزل
 
  زلف تو دام کفر و دين استخم
  کارستان او يک شمه اين استز



 
  معجز حسن است ليکنجمالت
 ات سحر مبين است  غمزهحديث

 
 وان برد تی چشم شوخ تو جان کز
  دايم با کمان اندر کمين استکه
 
  آن چشم سيه صد آفرين بادبر
  سحرآفرين استی در عاشق کشکه
 

  علميست علم هيت عشقعجب
  چرخ هشتمش هفتم زمين استکه
 
  که بدگو رفت و جان بردی پندارتو

  با کرام الکاتبين استحسابش
 

  حافظ ز کيد زلفش ايمنمشو
 ن است دل برد و کنون دربند ديکه
 
 

 ۵۶    غزل
 
  سراپرده محبت اوستدل
  آيينه دار طلعت اوستديده

 
  که سر درنياورم به دو کونمن

  زير بار منت اوستگردنم
 
  و ما و قامت ياری و طوبتو

  هر کس به قدر همت اوستفکر
 
  من آلوده دامنم چه عجبگر
  عالم گواه عصمت اوستهمه

 
  که باشم در آن حرم که صبامن
 ر حريم حرمت اوست داپرده

 
  خيالش مباد منظر چشمیب

  خلوت اوستی که اين گوشه جازان
 
 ی گل نو که شد چمن آراهر
  صحبت اوستی اثر رنگ و بوز
 

  مجنون گذشت و نوبت ماستدور
  پنج روز نوبت اوستی کسهر
 



  و گنج طربی عاشقملکت
  چه دارم ز يمن همت اوستهر
 
  و دل گر فدا شديم چه باکمن

 ندر ميان سالمت اوست اغرض
 

  ظاهر مبين که حافظ رافقر
  گنجينه محبت اوستسينه

 
 

 ۵٧    غزل
 
  عالم با اوستی سيه چرده که شيرينآن

  ميگون لب خندان دل خرم با اوستچشم
 
 ی چه شيرين دهنان پادشهانند ولگر
  سليمان زمان است که خاتم با اوستاو
 
  خوب است و کمال هنر و دامن پاکیرو
  همت پاکان دو عالم با اوسترمالج

 
  مشکين که بدان عارض گندمگون استخال
  آن دانه که شد رهزن آدم با اوستسر

 
  عزم سفر کرد خدا را ياراندلبرم
  کنم با دل مجروح که مرهم با اوستچه
 
  که اين نکته توان گفت که آن سنگين دلبا

  مريم با اوستی ما را و دم عيسکشت
 

  دارشیاست گرام از معتقدان حافظ
  که بخشايش بس روح مکرم با اوستزان

 
 

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

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

 
  ز حال دل تنگ ما چه شرح دهدصبا
 ر توست غنچه تو بیها  چون شکنج ورقکه
 
  من سبوکش اين دير رندسوزم و بسنه



  سرا که در اين کارخانه سنگ و سبوستبسا
 

  زلف عنبرافشان رای تو شانه زدمگر
  باد غاليه سا گشت و خاک عنبربوستکه
 

  تو هر برگ گل که در چمن استی رونثار
  قد تو هر سروبن که بر لب جوستیفدا
 

  ناطقه در وصف شوق ناالن استزبان
  کلک بريده زبان بيهده گوستیا جچه
 

  تو در دلم آمد مراد خواهم يافترخ
  فال نکوستی که حال نکو در قفاچرا

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

 ۵٩    غزل
 

  از جانب دوستی اميد عاطفتدارم
  و اميدم به عفو اوستی جنايتکردم

 
 سر جرم من که او که بگذرد ز دانم
  چه پريوش است وليکن فرشته خوستگر
 

  گريستم که هر کس که برگذشتچندان
  اشک ما چو ديد روان گفت کاين چه جوستدر
 

  است آن دهان و نبينم از او نشانهيچ
  است آن ميان و ندانم که آن چه موستیمو
 

  عجب ز نقش خيالش که چون نرفتدارم
  شست و شوستام که دم به دمش کار  ديدهاز
 
 کشد ی زلف تو دل را همی گفت و گویب
  گفت و گوستی زلف دلکش تو که را روبا
 

 ام  شنيدهی تا ز زلف تو بويعمريست
  در مشام دل من هنوز بوستی بوزان

 
 ی بد است حال پريشان تو ولحافظ
  زلف يار پريشانيت نکوستی بوبر
 
 

 ۶٠    غزل



 
  پيک نامور که رسيد از ديار دوستآن

  حرز جان ز خط مشکبار دوستآورد
 

  نشان جالل و جمال ياردهد ی مخوش
  حکايت عز و وقار دوستکند ی مخوش

 
 برم ی دادمش به مژده و خجلت همدل
  نقد قلب خويش که کردم نثار دوستزين

 
  خدا که از مدد بخت کارسازشکر
  حسب آرزوست همه کار و بار دوستبر
 

 يار سپهر و دور قمر را چه اختسير
  گردشند بر حسب اختيار دوستدر
 
  باد فتنه هر دو جهان را به هم زندگر
  و چراغ چشم و ره انتظار دوستما
 

  نسيم صبحی به من آر ای الجواهرکحل
  خاک نيکبخت که شد رهگذار دوستزان

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

 ر دم زند چه باک به قصد حافظ اگدشمن
  را که نيم شرمسار دوستی خدامنت

 
 

 ۶١    غزل
 

  افتدت به کشور دوستی اگر گذرصبا
  معنبر دوستی از گيسویا  نفحهبيار

 
  جان او که به شکرانه جان برافشانمبه
  از بر دوستی پيامی من آری به سواگر

 
  گر چنان که در آن حضرتت نباشد بارو
 ز در دوست ای ديده بياور غباریبرا
 
  وصل او هيهاتی گدا و تمنامن
  به خواب ببينم خيال منظر دوستمگر

 
  صنوبريم همچو بيد لرزان استدل
  چون صنوبر دوستی حسرت قد و باالز
 



  ما راخرد ی نمی چه دوست به چيزاگر
  از سر دوستی نفروشيم مويی عالمبه
 
  باشد ار شود از بند غم دلش آزادچه
  غالم و چاکر دوست هست حافظ مسکينچو
 
 

 ۶٢    غزل
 

  پيک مشتاقان بده پيغام دوستی امرحبا
  نام دوستی کنم جان از سر رغبت فداتا
 

  و شيداست دايم همچو بلبل در قفسواله
  طبعم ز عشق شکر و بادام دوستیطوط

 
  او دام است و خالش دانه آن دام و منزلف
 ام در دام دوست  افتادهیا  اميد دانهبر
 
  برنگيرد تا به صبح روز حشری مست زسر
  که چون من در ازل يک جرعه خورد از جام دوستهر
 

  از شرح شوق خود از آنکیا  نگويم شمهبس
  باشد نمودن بيش از اين ابرام دوستدردسر

 
  دهد دستم کشم در ديده همچون توتياگر

  کان مشرف گردد از اقدام دوستی راهخاک
 

  فراقیو وصال و قصد او سی من سوميل
  کام خود گرفتم تا برآيد کام دوستترک

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

 
 

 ۶٣    غزل
 
  تو کس نديد و هزارت رقيب هستیرو
  هنوز و صدت عندليب هستیا  غنچهدر
 
  تو چندان غريب نيستی آمدم به کوگر

 ران غريب هست من در آن ديار هزاچون
 
  عشق خانقاه و خرابات فرق نيستدر
  حبيب هستی جا که هست پرتو روهر
 
 دهند ی جا که کار صومعه را جلوه مآن



  دير راهب و نام صليب هستناقوس
 

  که شد که يار به حالش نظر نکردعاشق
  خواجه درد نيست وگرنه طبيب هستیا

 
  حافظ اين همه آخر به هرزه نيستفرياد
  عجيب هستی غريب و حديثیا  قصههم
 
 

 ۶۴    غزل
 

 ادبيست ی چه عرض هنر پيش يار باگر
  خموش وليکن دهان پر از عربيستزبان

 
  نهفته رخ و ديو در کرشمه حسنیپر

  ديده ز حيرت که اين چه بوالعجبيستبسوخت
 
 ی خار کس نچيد آری اين چمن گل بدر

  با شرار بولهبيستی مصطفوچراغ
 

  از چه سفله پرور شد مپرس که چرخسبب
  سببيستی او را بهانه بی کام بخشکه
 
  نيم جو نخرم طاق خانقاه و رباطبه
  خم طنبيستی که مصطبه ايوان و پامرا

 
  دختر رز نور چشم ماست مگرجمال
  و پرده عنبيستی در نقاب زجاجکه
 

  خواجهی عقل و ادب داشتم من اهزار
 ادبيست ی که مست خرابم صالح بکنون

 
  که چو حافظ هزارم استظهاری مربيا
  و نياز نيم شبيستی گريه سحربه
 
 

 ۶۵    غزل
 

  ز عيش و صحبت و باغ و بهار چيستخوشتر
  کجاست گو سبب انتظار چيستیساق

 
  وقت خوش که دست دهد مغتنم شمارهر
  را وقوف نيست که انجام کار چيستکس

 
  عمر بسته به موييست هوش دارپيوند

 ش غم روزگار چيست خويش باغمخوار



 
  و روضه ارمی آب زندگیمعن
  خوشگوار چيستی طرف جويبار و مجز

 
 اند  و مست هر دو چو از يک قبيلهمستور

  دل به عشوه که دهيم اختيار چيستما
 

  درون پرده چه داند فلک خموشراز
  نزاع تو با پرده دار چيستی مدعیا

 
  بنده گرش اعتبار نيستی و خطاسهو
 رحمت آمرزگار چيست عفو و یمعن

 
  شراب کوثر و حافظ پياله خواستزاهد
  در ميانه خواسته کردگار چيستتا
 
 

 ۶۶    غزل
 

  بلبل اگر با منت سر ياريستبنال
  ما دو عاشق زاريم و کار ما زاريستکه
 
  وزد ز طره دوستی آن زمين که نسيمدر
  تاتاريستیها  دم زدن نافهی جاچه
 

  جامه زرق باده که رنگين کنيمبيار
  مست جام غروريم و نام هشياريستکه
 

  زلف تو پختن نه کار هر خاميستخيال
  زير سلسله رفتن طريق عياريستکه
 

  که عشق از او خيزدی نهانايست لطيفه
  نام آن نه لب لعل و خط زنگاريستکه
 

  شخص نه چشم است و زلف و عارض و خالجمال
  نکته در اين کار و بار دلداريستهزار

 
  حقيقت به نيم جو نخرندقلندران

  اطلس آن کس که از هنر عاريستیقبا
 
 ی آستان تو مشکل توان رسيد آربر

  به دشواريستی بر فلک سرورعروج
 

 ديدم ی کرشمه چشمت به خواب مسحر
  که به ز بيداريستی مراتب خوابیزه
 



  به ناله ميازار و ختم کن حافظدلش
  جاويد در کم آزاريستی رستگارکه
 
 

 ۶٧    غزل
 
  رب اين شمع دل افروز ز کاشانه کيستيا

  ما سوخت بپرسيد که جانانه کيستجان
 

  خانه برانداز دل و دين من استحاليا
  و همخانه کيستخسبد ی در آغوش که متا
 

  لعل لبش کز لب من دور مبادباده
  روح که و پيمان ده پيمانه کيستراح

 
  صحبت آن شمع سعادت پرتودولت
  خدا را که به پروانه کيستيدبازپرس

 
  و معلوم نشدی هر کسش افسوندهد یم
  دل نازک او مايل افسانه کيستکه
 
  رب آن شاهوش ماه رخ زهره جبينيا
  که و گوهر يک دانه کيستی يکتادر
 

  توی آه از دل ديوانه حافظ بگفتم
  لب خنده زنان گفت که ديوانه کيستزير

 
 

 ۶٨    غزل
 

 ون رفت و به چشمم ساليست اين هفته برماهم
  که چه مشکل حاليستی هجران تو چه دانحال

 
  ديده ز لطف رخ او در رخ اومردم
  خود ديد گمان برد که مشکين خاليستعکس

 
  شير هنوز از لب همچون شکرشچکد یم
 اش قتاليست  هر مژهی چه در شيوه گرگر
 
  به کرم در همه شهری که انگشت نمايیا
 ان عجبت اهماليست که در کار غريبوه
 
  از اينم نبود شابه در جوهر فردبعد
  دهان تو در اين نکته خوش استدالليستکه
 

  کردی خواهی دادند که بر ما گذرمژده



  خير مگردان که مبارک فاليستنيت
 

  اندوه فراقت به چه حالت بکشدکوه
  خسته که از ناله تنش چون ناليستحافظ

 
 

 ۶٩    غزل
 

  آن زلف دوتا نيست نيست که افتادهکس
  ز بال نيستی رهگذر کيست که دامدر
 

  از گوشه نشينانبرد ی چشم تو دل مچون
  تو بودن گنه از جانب ما نيستهمراه

 
  تو مگر آينه لطف الهيستیرو
  و ريا نيستی که چنين است و در اين روحقا

 
  چشمی طلبد شيوه چشم تو زهنرگس
  خبرش از سر و در ديده حيا نيستمسکين

 
  که ما رای بهر خدا زلف مپيرااز
  نيست که صد عربده با باد صبا نيستشب

 
  شمع دل افروزی تو ای روی که بیبازآ
  بزم حريفان اثر نور و صفا نيستدر
 

  غريبان اثر ذکر جميل استتيمار
  مگر اين قاعده در شهر شما نيستجانا

 
  آری و گفتم صنما عهد به جاشد ی مید

 در اين عهد وفا نيست خواجه ی غلطگفتا
 
  پير مغان مرشد من شد چه تفاوتگر
  ز خدا نيستی نيست که سری هيچ سردر
 

  چه کند گر نکشد بار مالمتعاشق
  هيچ دالور سپر تير قضا نيستبا
 
 ی صومعه زاهد و در خلوت صوفدر
  تو محراب دعا نيستی گوشه ابروجز

 
  چنگ فروبرده به خون دل حافظیا

 ت قرآن و خدا نيست مگر از غيرفکرت
 
 

 ٧٠    غزل



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

 بندد ی احرام طواف حرمت ماشکم
  طاهر نيستی چه از خون دل ريش دمگر
 

 ی دام و قفس باد چو مرغ وحشبسته
  سدره اگر در طلبت طاير نيستطاير

 
  مفلس اگر قلب دلش کرد نثارعاشق
  عيب که بر نقد روان قادر نيستمکنش

 
  دست بدان سرو بلندش برسدعاقبت
  که را در طلبت همت او قاصر نيستهر
 
  نزنم دم هرگزی عيسی روان بخشاز
  چو لبت ماهر نيستی که در روح فزايزان

 
  نزنمی تو آهی که در آتش سودامن
  توان گفت که بر داغ دلم صابر نيستیک
 

 تو ديدم گفتم اول که سر زلف روز
  اين سلسله را آخر نيستی پريشانکه
 
  پيوند تو تنها نه دل حافظ راستسر

  آن کش سر پيوند تو در خاطر نيستکيست
 
 

 ٧١    غزل
 

  ظاهرپرست از حال ما آگاه نيستزاهد
  هيچ اکراه نيستی حق ما هر چه گويد جادر
 
  طريقت هر چه پيش سالک آيد خير اوستدر
  گمراه نيستی دل کسی صراط مستقيم ادر
 
  خواهيم راندی رخ نمايد بيدقی چه بازتا

  شطرنج رندان را مجال شاه نيستعرصه
 

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

 
  چه استغناست يا رب وين چه قادر حکمت استاين
  همه زخم نهان هست و مجال آه نيستکاين

 



  حسابداند ی نمیا گوي ديوان مصاحب
  اين طغرا نشان حسبه هللا نيستکاندر

 
  که خواهد گو بيا و هر چه خواهد گو بگوهر
  و ناز و حاجب و دربان بدين درگاه نيستکبر

 
  در ميخانه رفتن کار يک رنگان بودبر

  فروشان راه نيستی می را به کوخودفروشان
 
  اندام ماستی چه هست از قامت ناساز بهر
  کس کوتاه نيستی تشريف تو بر باال نهور
 

  پير خراباتم که لطفش دايم استبنده
  نه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيستور
 

  مشربيستی ار بر صدر ننشيند ز عالحافظ
  کش اندربند مال و جاه نيستی دردعاشق

 
 

 ٧٢    غزل
 

  راه عشق که هيچش کناره نيستراهيست
 چاره نيست جا جز آن که جان بسپارند آن
 
  بودی خوش دمی گه که دل به عشق دههر
  کار خير حاجت هيچ استخاره نيستدر
 
  بياری را ز منع عقل مترسان و مما
  شحنه در واليت ما هيچ کاره نيستکان

 
 کشد ی چشم خود بپرس که ما را که ماز
  گناه طالع و جرم ستاره نيستجانا

 
  را به چشم پاک توان ديد چون هاللاو
  جلوه آن ماه پاره نيستیيده جا دهر
 

  که اين نشانی شمر طريقه رندفرصت
  راه گنج بر همه کس آشکاره نيستچون

 
  در تو گريه حافظ به هيچ رونگرفت
  آن دلم که کم از سنگ خاره نيستحيران

 
 

 ٧٣    غزل
 

  نيست که نيستی از پرتو رويت نظرروشن



  نيست که نيستی خاک درت بر بصرمنت
 

 ی تو صاحب نظرانند آری روناظر
  نيست که نيستی تو در هيچ سری گيسوسر

 
  غماز من ار سرخ برآمد چه عجباشک
  نيست که نيستی از کرده خود پرده درخجل

 
 ی به دامن ننشيند ز نسيمش گردتا

  نيست که نيستی خيز از نظرم رهگذرسيل
 
  دم از شام سر زلف تو هر جا نزنندتا
  نيست که نيستی صبا گفت و شنيدم سحربا
 
 ی از اين طالع شوريده برنجم ور نمن
  نيست که نيستی مند از سر کويت دگربهره

 
  چشمه نوشی لب شيرين تو ای حيااز

  نيست که نيستی آب و عرق اکنون شکرغرق
 

  نيست که از پرده برون افتد رازمصلحت
  نيست که نيستی نه در مجلس رندان خبرور
 

 اه شود در باديه عشق تو روبشير
  نيست که نيستی خطری از اين راه که در وآه
 
  چشمم که بر او منت خاک در توستآب
  نيست که نيستی صد منت او خاک درزير

 
  نام و نشان هست که هستی وجودم قدراز
  نيست که نيستی نه از ضعف در آن جا اثرور
 

  از اين نکته که حافظ ز تو ناخشنود استغير
  نيست که نيستی وجودت هنری سراپادر
 
 

 ٧۴    غزل
 

  کارگه کون و مکان اين همه نيستحاصل
  پيش آر که اسباب جهان اين همه نيستباده

 
  دل و جان شرف صحبت جانان غرض استاز

  اين است وگرنه دل و جان اين همه نيستغرض
 

  سايه مکشی ز پی سدره و طوبمنت
  سرو روان اين همه نيستی ای چو خوش بنگرکه



 
  خون دل آيد به کنارین است که ب آدولت
  و عمل باغ جنان اين همه نيستی نه با سعور
 
 ی که در اين مرحله مهلت داری روزپنج

  که زمان اين همه نيستی زمانی بياساخوش
 
 ی ساقی لب بحر فنا منتظريم ابر

  دان که ز لب تا به دهان اين همه نيستیفرصت
 

  غيرت زنهاری ايمن مشو از باززاهد
 ره از صومعه تا دير مغان اين همه نيست که
 

  من سوخته زار و نزاریدردمند
  حاجت تقرير و بيان اين همه نيستظاهرا

 
 ی حافظ رقم نيک پذيرفت ولنام
  رندان رقم سود و زيان اين همه نيستپيش

 
 

 ٧۵    غزل
 

  نيستی چيزی آن نرگس فتان تو بخواب
  نيستی چيزی آن زلف پريشان تو بتاب

 
 گفتم یبت شير روان بود که من م لاز
  نيستی چيزی شکر گرد نمکدان تو باين

 
 دانم ی تو بادا که يقين می درازجان
  نيستی چيزی کمان ناوک مژگان تو بدر
 

  به غم محنت و اندوه فراقیمبتالي
  نيستی چيزی دل اين ناله و افغان تو بیا

 
  باد از سر کويش به گلستان بگذشتدوش

  نيستی چيزی گريبان تو ب گل اين چاکیا
 

 دارد ی عشق ار چه دل از خلق نهان مدرد
  نيستی چيزی اين ديده گريان تو بحافظ

 
 

 ٧۶    غزل
 
  نيستی آستان توام در جهان پناهجز
  نيستی مرا بجز اين در حواله گاهسر

 



  چو تيغ کشد من سپر بيندازمعدو
  نيستی و آهیا  تيغ ما بجز از نالهکه
 

  برتابمیخرابات رو ی ز کوچرا
  نيستی اين به هم به جهان هيچ رسم و راهکز
 

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

 
  سرومی نرگس جماش آن سهغالم
  نيستی از شراب غرورش به کس نگاهکه
 

  کنی آزار و هر چه خواهی در پمباش
 ست نيی در شريعت ما غير از اين گناهکه
 

  پادشاه کشور حسنی کشيده رو اعنان
  نيستی که دادخواهی نيست بر سر راهکه
 

 بينم ی که از همه سو دام راه مچنين
  نيستی از حمايت زلفش مرا پناهبه
 

  دل حافظ به زلف و خال مدهخزينه
  نيستی چنين حد هر سياهی کارهاکه
 
 

 ٧٧    غزل
 
  خوش رنگ در منقار داشتی برگ گلیبلبل
  زار داشتیها ندر آن برگ و نوا خوش ناله او
 

  در عين وصل اين ناله و فرياد چيستگفتمش
  ما را جلوه معشوق در اين کار داشتگفت

 
  اعتراضی اگر ننشست با ما نيست جايار

  عار داشتی کامران بود از گدايیپادشاه
 
  نياز و ناز ما با حسن دوستگيرد ی نمدر
 ردار داشت آن کز نازنينان بخت برخوخرم

 
  تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنيمخيز
  همه نقش عجب در گردش پرگار داشتکاين

 
  مکنی فکر بدنامی مريد راه عشقگر
  صنعان خرقه رهن خانه خمار داشتشيخ

 
  آن شيرين قلندر خوش که در اطوار سيروقت



  تسبيح ملک در حلقه زنار داشتذکر
 

 ت سرشی حافظ زير بام قصر آن حورچشم
  تحتها االنهار داشتی جنات تجرشيوه

 
 

 ٧٨    غزل
 
  که يار جز سر جور و ستم نداشتیديد

  عهد وز غم ما هيچ غم نداشتبشکست
 
  رب مگيرش ار چه دل چون کبوترميا

  و کشت و عزت صيد حرم نداشتافکند
 
  من جفا ز بخت من آمد وگرنه ياربر

  که رسم لطف و طريق کرم نداشتحاشا
 
  کشيد از اویمه هر آن که نه خوار اين هبا
  جا که رفت هيچ کسش محترم نداشتهر
 

  بيار باده و با محتسب بگویساق
  ما مکن که چنين جام جم نداشتانکار

 
  راهرو که ره به حريم درش نبردهر

  و ره در حرم نداشتی بريد وادمسکين
 

 ی فصاحت که مدعی ببر تو گوحافظ
 داشت هنر نبود و خبر نيز هم نهيچش

 
 

 ٧٩    غزل
 

  از بوستان نسيم بهشتدمد ی که مکنون
  و شراب فرح بخش و يار حورسرشتمن
 
  چرا نزند الف سلطنت امروزگدا
  خيمه سايه ابر است و بزمگه لب کشتکه
 

 گويد ی حکايت ارديبهشت مچمن
  عاقل است که نسيه خريد و نقد بهشتنه
 
  عمارت دل کن که اين جهان خرابی مبه
  سر است که از خاک ما بسازد خشت آنبر
 
  ندهدی ز دشمن که پرتوی مجووفا
  از چراغ کنشتی شمع صومعه افروزچو



 
  مالمت من مستی به نامه سياهمکن
  آگه است که تقدير بر سرش چه نوشتکه
 
  دريغ مدار از جنازه حافظقدم
  به بهشترود ی گر چه غرق گناه است مکه
 
 

 ٨٠    غزل
 

  زاهد پاکيزه سرشتی رندان مکن اعيب
  گناه دگران بر تو نخواهند نوشتکه
 
  اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باشمن
  آن درود عاقبت کار که کشتی کسهر
 

  کس طالب يارند چه هشيار و چه مستهمه
  جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشتهمه

 
 ها  تسليم من و خشت در ميکدهسر
 خشت گر نکند فهم سخن گو سر و یمدع

 
  مکن از سابقه لطف ازلنااميدم

  که که خوب است و که زشتی پس پرده چه دانتو
 
  من از پرده تقوا به درافتادم و بسنه

  نيز بهشت ابد از دست بهشتپدرم
 

 ی جامی روز اجل گر به کف آرحافظا
  خرابات برندت به بهشتی سر از کويک

 
 

 ٨١    غزل
 

  مرغ چمن با گل نوخاسته گفتصبحدم
  چون تو شکفتی کم کن که در اين باغ بسازن
 
 ی بخنديد که از راست نرنجيم ولگل
  عاشق سخن سخت به معشوق نگفتهيچ

 
  لعلی از آن جام مرصع می طمع دارگر
 ات بايد سفت  بسا در که به نوک مژهیا

 
  محبت به مشامش نرسدی ابد بوتا
  که خاک در ميخانه به رخساره نرفتهر
 



 وش چو از لطف هوا گلستان ارم ددر
 آشفت ی می سنبل به نسيم سحرزلف

 
  مسند جم جام جهان بينت کوی اگفتم
  افسوس که آن دولت بيدار بخفتگفت

 
  عشق نه آن است که آيد به زبانسخن
  ده و کوتاه کن اين گفت و شنفتی مساقيا

 
  حافظ خرد و صبر به دريا انداختاشک
  کند سوز غم عشق نيارست نهفتچه
 
 

 ٨٢    غزل
 
  چهره که دوش از بر ما رفتی ترک پرآن
  چه خطا ديد که از راه خطا رفتآيا
 
  رفت مرا از نظر آن چشم جهان بينتا

 ها رفت  واقف ما نيست که از ديده 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
 رشک آمد و طوفان بال رفت سسيالب

 
  فتاديم چو آمد غم هجرانی پااز
  درد بمرديم چو از دست دوا رفتدر
 
  گفت وصالش به دعا باز توان يافتدل

  که عمرم همه در کار دعا رفتعمريست
 

  چه بنديم چو آن قبله نه اين جاستاحرام
  چه کوشيم چو از مروه صفا رفتی سعدر
 
  مرا ديد گفت طبيب از سر حسرت چوید

  که رنج تو ز قانون شفا رفتهيهات
 
  نهی دوست به پرسيدن حافظ قدمیا

  پيش که گويند که از دار فنا رفتزان
 
 

 ٨٣    غزل
 
  رفت رفتی ز دست زلف مشکينت خطايگر



  رفت رفتی شما بر ما جفايی ز هندوور
 

  سوخت سوختی عشق ار خرمن پشمينه پوشبرق
 رفت رفت ی شاه کامران گر بر گدايجور

 
  بياری طريقت رنجش خاطر نباشد مدر
  رفت رفتی چون صفايی کدورت را که بينهر
 

  داری دل پای را تحمل بايد ایعشقباز
  رفت رفتی بود بود و گر خطايی ماللگر
 
  برد بردی از غمزه دلدار باری دلگر
  رفت رفتی ميان جان و جانان ماجرايور
 
 یلها پديد آمد و  سخن چينان ماللتاز
  رفت رفتی ميان همنشينان ناسزايگر
 

  حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاهعيب
  رفت رفتی گر به جايی چه بندی آزادیپا
 
 

 ٨۴    غزل
 

  بيار باده که ماه صيام رفتیساق
  قدح که موسم ناموس و نام رفتدرده

 
  عزيز رفت بيا تا قضا کنيموقت
  و جام رفتی حضور صراحی که بیعمر

 
 ی کن آن چنان که ندانم ز بيخودمستم
  عرصه خيال که آمد کدام رفتدر
 
  آن که جرعه جامت به ما رسدی بوبر
  تو هر صبح و شام رفتی مصطبه دعادر
 
  به جان رسيدی را که مرده بود حياتدل
  در مشام رفتاش ی از نسيم می بويتا
 

  غرور داشت سالمت نبرد راهزاهد
  رفت از ره نياز به دارالسالمرند

 
  که بود مرا صرف باده شدی دلنقد
  سياه بود از آن در حرام رفتقلب

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



 
  مکن نصيحت حافظ که ره نيافتديگر

  که باده نابش به کام رفتیا گمگشته
 
 

 ٨۵    غزل
 

  از لب لعلش نچشيديم و برفتیشربت
 پيکر او سير نديديم و برفت مه یرو
 

  از صحبت ما نيک به تنگ آمده بودیگوي
  بربست و به گردش نرسيديم و برفتبار

 
  خوانديمی که ما فاتحه و حرز يمانبس
  اش سوره اخالص دميديم و برفتی پوز
 

  کردی خواهی دادند که بر ما گذرعشوه
  آخر که چنين عشوه خريديم و برفتیديد
 
 حسن و لطافت ليکن چمان در چمن شد
  گلستان وصالش نچميديم و برفتدر
 

  کرديمی حافظ همه شب ناله و زارهمچو
  دريغا به وداعش نرسيديم و برفتیکا
 
 

 ٨۶    غزل
 

  بيا که يار ز رخ پرده برگرفتیساق
  چراغ خلوتيان باز درگرفتکار

 
  شمع سرگرفته دگر چهره برفروختآن
 ت ز سر گرفی پير سالخورده جوانوين

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

 
  از آن عبارت شيرين دلفريبزنهار
  که پسته تو سخن در شکر گرفتیگوي

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

 
 فروخت ی سروقد که بر مه و خور حسن مهر
  دگر گرفتیر کای پی تو درآمدچون

 



  قصه هفت گنبد افالک پرصداستزين
  نظر ببين که سخن مختصر گرفتکوته

 
  که بختی تو اين سخن ز که آموختحافظ
  کرد شعر تو را و به زر گرفتتعويذ

 
 

 ٨٧    غزل
 

  به اتفاق مالحت جهان گرفتحسنت
  گرفتتوان ی به اتفاق جهان میآر
 

  راز خلوتيان خواست کرد شمعیافشا
 خدا که سر دلش در زبان گرفت شکر

 
  آتش نهفته که در سينه من استزين

 ايست که در آسمان گرفت  شعلهخورشيد
 
  دوستی گل که دم زند از رنگ و بوخواست یم
  غيرت صبا نفسش در دهان گرفتاز
 

 شدم ی بر کنار چو پرگار مآسوده
  چو نقطه عاقبتم در ميان گرفتدوران

 
 بسوخت خرمنم ی روز شوق ساغر مآن

  در آن گرفتی ز عکس عارض ساقکتش
 

  مغان آستين فشانی شدن به کوخواهم
 ها که دامن آخرزمان گرفت  فتنهزين

 
  خور که هر که آخر کار جهان بديدیم
  غم سبک برآمد و رطل گران گرفتاز
 
 اند  برگ گل به خون شقايق نوشتهبر
  چون ارغوان گرفتی کس که پخته شد مکان

 
 چکد یف ز نظم تو م چو آب لطحافظ
  چگونه نکته تواند بر آن گرفتحاسد

 
 

 ٨٨    غزل
 

  خوش که پير کنعان گفتی سخنام شنيده
  که بتوان گفتکند ی يار نه آن مفراق

 
  هول قيامت که گفت واعظ شهرحديث



  که از روزگار هجران گفتکنايتيست
 

  يار سفرکرده از که پرسم بازنشان
 شان گفت هر چه گفت بريد صبا پريکه
 

  که آن مه نامهربان مهرگسلفغان
  ترک صحبت ياران خود چه آسان گفتبه
 
  و مقام رضا بعد از اين و شکر رقيبمن
  دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفتکه
 
  سالخورده دفع کنيدی کهن به مغم
  اين است پير دهقان گفتی تخم خوشدلکه
 

  به باد مزن گر چه بر مراد رودگره
 ن سخن به مثل باد با سليمان گفت ايکه
 
  که سپهرت دهد ز راه مروی مهلتبه
  را که گفت که اين زال ترک دستان گفتتو
 

  ز چون و چرا دم که بنده مقبلمزن
  کرد به جان هر سخن که جانان گفتقبول

 
  گفت حافظ از انديشه تو آمد بازکه
 ام آن کس که گفت بهتان گفت  اين نگفتهمن
 
 

 ٨٩    غزل
 
  ساز که يارم به سالمتی رب سببيا

  و برهاندم از بند مالمتبازآيد
 

  ره آن يار سفرکرده بياريدخاک
  اقامتی چشم جهان بين کنمش جاتا
 

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

  کنی که در دست توام مرحمتامروز
 ت که شوم خاک چه سود اشک ندامفردا

 
  از عشقی آن که به تقرير و بيان دم زنیا
  با تو نداريم سخن خير و سالمتما
 

  مکن ناله ز شمشير احبادرويش
  طايفه از کشته ستانند غرامتکاين



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

  تو بنالمی که من از جور و جفاحاشا
 و کرامت لطيفان همه لطف است بيداد

 
  نکند بحث سر زلف تو حافظکوته

  شد اين سلسله تا روز قيامتپيوسته
 
 

 ٩٠    غزل
 
 فرستمت ی هدهد صبا به سبا میا

 فرستمت ی که از کجا به کجا مبنگر
 

  چو تو در خاکدان غمی است طايرحيف
 فرستمت ی جا به آشيان وفا مزين

 
  راه عشق مرحله قرب و بعد نيستدر
 فرستمت یو دعا م عيان بينمت یم
 
  خيری از دعایا  صبح و شام قافلههر
 فرستمت ی صحبت شمال و صبا مدر
 
  لشکر غمت نکند ملک دل خرابتا

 فرستمت ی عزيز خود به نوا مجان
 
  همنشين دلی غايب از نظر که شدیا
 فرستمت ی دعا و ثنا مگويمت یم
 
  کنی خود تفرج صنع خدای رودر

 فرستمت ی نما می خداکيينه
 
  دهندی مطربان ز شوق منت آگهتا

 فرستمت ی و غزل به ساز و نوا مقول
 

  بيا که هاتف غيبم به مژده گفتیساق
 فرستمت ی درد صبر کن که دوا مبا
 

  سرود مجلس ما ذکر خير توستحافظ
 فرستمت ی هان که اسب و قبا مبشتاب

 
 

 ٩١    غزل
 



 سپارمت ی غايب از نظر به خدا میا
  دل دوست دارمت و بهی بسوختجانم

 
  خاکی دامن کفن نکشم زير پاتا

  مکن که دست ز دامن بدارمتباور
 

 ی ابرويت بنما تا سحرگهمحراب
  دعا برآرم و در گردن آرمتدست

 
 ی هاروت بابلی بايدم شدن سوگر
  بکنم تا بيارمتی گونه جادويصد

 
  طبيبوفا ی بی که پيش ميرمت اخواهم
  بازپرس که در انتظارمتبيمار

 
 ام از ديده بر کنار  آب بستهی جوصد
  تخم مهر که در دل بکارمتی بوبر
 

  بريخت و از غم عشقم خالص دادخونم
  پذير غمزه خنجر گذارمتمنت

 
  و مرادم از اين سيل اشکبارگريم یم

  محبت است که در دل بکارمتتخم
 

  خود تا به سوز دلی ده از کرم سوبارم
 ارمت دم به دم گهر از ديده بی پادر
 

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

 ٩٢    غزل
 

  کاندر سر و پا ميرمتیرو ی من خوش ممير
  خرامان شو که پيش قد رعنا ميرمتخوش

 
  پيش من تعجيل چيستی بميری کی بودگفته
  پيش تقاضا ميرمتیکن ی تقاضا مخوش

 
  کجاستیت ساق و مخمور و مهجورم بعاشق
  که بخرامد که پيش سروباال ميرمتگو
 
  اوی شد که تا بيمارم از سودای که عمرآن
  کن که پيش چشم شهال ميرمتی نگاهگو
 

  لعل لبم هم درد بخشد هم دواگفته



  پيش درد و گه پيش مداوا ميرمتگاه
 

  تو دوری چشم بد از رویرو ی خرامان مخوش
  ميرمت اندر سر خيال آن که در پادارم

 
  حافظ اندر خلوت وصل تو نيستی چه جاگر
  تو خوش پيش همه جا ميرمتی همه جایا

 
 

 ٩٣    غزل
 
  لطف بود که ناگاه رشحه قلمتچه

  خدمت ما عرضه کرد بر کرمتحقوق
 
  سالم مرایا  نوک خامه رقم کردهبه
  رقمتی کارخانه دوران مباد بکه
 

  يادی به سهو کرددل ی از من بنگويم
 ر حساب خرد نيست سهو بر قلمت دکه
 

  ذليل مگردان به شکر اين نعمتمرا
  داشت دولت سرمد عزيز و محترمتکه
 
  که با سر زلفت قرار خواهم کردبيا
  گر سرم برود برندارم از قدمتکه
 
 ی حال ما دلت آگه شود مگر وقتز
  الله بردمد از خاک کشتگان غمتکه
 

  دريابیا  تشنه ما را به جرعهروان
  زالل خضر ز جام جمتدهند ی موچ
 

  صبا خوش بادی عيسی وقت تو اهميشه
  جان حافظ دلخسته زنده شد به دمتکه
 
 

 ٩۴    غزل
 

  يار دلنوازم شکريست با شکايتزان
  بشنو تو اين حکايتی نکته دان عشقگر
 
  که کردمی مزد بود و منت هر خدمتیب
  عنايتی رب مباد کس را مخدوم بيا
 

  کسدهد ی نمیلب را آب تشنه رندان
  شناسان رفتند از اين واليتی ولیگوي



 
  دل مپيچ کان جای زلف چون کمندش ادر

  جنايتی جرم و بی بی بريده بينسرها
 

 یپسند ی به غمزه ما را خون خورد و مچشمت
  روا نباشد خون ريز را حمايتجانا

 
  اين شب سياهم گم گشت راه مقصوددر
 کب هدايت کوی ای برون آیا  گوشهاز
 
  هر طرف که رفتم جز وحشتم نيفزوداز

 نهايت ی از اين بيابان وين راه بزنهار
 
  اندرونمجوشد ی آفتاب خوبان میا

  ساعتم بگنجان در سايه عنايتيک
 
  راه را نهايت صورت کجا توان بستاين
  صد هزار منزل بيش است در بدايتکش

 
  از درت نتابمی آبم روی چند بردهر
  رعايتیب خوشتر کز مدع از حبيجور

 
  رسد به فرياد ار خود به سان حافظعشقت
  در چارده روايتی ز بر بخوانقرآن

 
 

 ٩۵    غزل
 

  نسيم جعد گيسويتدارد ی مست ممدامم
  هر دم فريب چشم جادويتکند ی مخرابم

 
  يا رب توان ديدنی شبی از چندين شکيبايپس
  شمع ديده افروزيم در محراب ابرويتکه
 

  لوح بينش را عزيز از بهر آن دارمسواد
  باشد ز لوح خال هندويتیا  جان را نسخهکه
 
 ی که جاويدان جهان يک سر بيارايی گر خواهتو

  برقع از رويتی را گو که بردارد زمانصبا
 
 ی که از عالم براندازی گر رسم فنا خواهو

  تا فروريزد هزاران جان ز هر مويتبرافشان
 
 حاصل یو سرگردان ب و باد صبا مسکين دمن
  گيسويتی از افسون چشمت مست و او از بومن
 



 ی و از عقبی همت که حافظ راست از دنيیزه
  هيچ در چشمش بجز خاک سر کويتنيايد

 
 

 ٩۶    غزل
 

  ما را نيست درمان الغياثدرد
  ما را نيست پايان الغياثهجر

 
  و دل بردند و قصد جان کننددين

 اث از جور خوبان الغيالغياث
 
  طلبی جانیا  بوسهی بهادر
  اين دلستانان الغياثکنند یم
 

  ما خوردند اين کافردالنخون
  مسلمانان چه درمان الغياثیا

 
  خويشتنی حافظ روز و شب بهمچو
  سوزان و گريان الغياثام گشته

 
 

 ٩٧    غزل
 
  چون تاجی که بر سر خوبان کشوریتوي
  اگر همه دلبران دهندت باجسزد

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

  تو روشن چو عارض رخ روزی روبياض
  زلف سياه تو هست ظلمت داجسواد

 
  شهد تو داده رواج آب خضردهان
  چو قند تو برد از نبات مصر رواجلب
 
  اين مرض به حقيقت شفا نخواهم يافتاز
  به عالجرسد ی جان نمی از تو درد دل اکه
 

 ی جان من ز سنگ دلیشکن ی همچرا
  چو زجاجی ضعيف که باشد به نازکدل
 
  تو خضر و دهان تو آب حيوان استلب
  و بر به هيت عاجی تو سرو و ميان موقد
 

 ی چون تو شهی در دل حافظ هوافتاد



  کاجی ذره خاک در تو بودکمينه
 
 

 ٩٨    غزل
 

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

 
  زلف سياه تو جاعل الظلماتسواد
  چو ماه تو فالق االصباحی روبياض

 
  نيافت خالصی چين زلف کمندت کسز
  آن کمانچه ابرو و تير چشم نجاحاز
 
 ام شده يک چشمه در کنار روان  ديدهز
  آشنا نکند در ميان آن مالحکه
 
  چو آب حيات تو هست قوت جانلب
  ما را از اوست ذکر رواحی خاکجودو
 

 ی به صد زاریا  لعل لبت بوسهبداد
  کام دلم ز او به صد هزار الحاحگرفت

 
  جان تو ورد زبان مشتاقانیدعا

  تا که بود متصل مسا و صباحهميشه
 

  ز ما مجو حافظی و توبه و تقوصالح
  نيافت صالحی رند و عاشق و مجنون کسز
 
 

 ٩٩    غزل
  فرخی روی من در هوادل
  فرخی آشفته همچون موبود

 
  زلفش هيچ کس نيستی هندوبجز
  فرخی برخوردار شد از روکه
 

  نيکبخت است آن که دايمیسياه
  فرخی همراز و هم زانوبود

 
  چون بيد لرزان سرو آزادشود
  فرخی بيند قد دلجواگر

 
 ی شراب ارغوانی ساقبده
  فرخی ياد نرگس جادوبه
 



 ین کمان شد قامتم همچودوتا
  فرخی غم پيوسته چون ابروز
 

  خجل کردی مشک تاتارنسيم
  فرخی زلف عنبربوشميم

 
  ميل دل هر کس به جايستاگر
  فرخی ميل دل من سوبود

 
  همت آنم که باشدغالم
  فرخی حافظ بنده و هندوچو
 
 

 ١٠٠    غزل
 
  فروش که ذکرش به خير بادی پير مید

  شراب نوش و غم دل ببر ز يادگفتا
 

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

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

  به هيچی به دست باشد اگر دل نهبادت
  که تخت سليمان رود به بادی معرضدر
 

  گرت ز پند حکيمان ماللت استحافظ
 صه که عمرت دراز باد کنيم قکوته

 
 

 ١٠١    غزل
 

 بنياد ی و عيش نهان چيست کار بشراب
  بر صف رندان و هر چه بادا بادزديم

 
  ز دل بگشا و از سپهر ياد مکنگره
  فکر هيچ مهندس چنين گره نگشادکه
 
  انقالب زمانه عجب مدار که چرخز
  اين فسانه هزاران هزار دارد ياداز
 

  که ترکيبش به شرط ادب گير زانقدح
  کاسه سر جمشيد و بهمن است و قبادز
 
  کجا رفتندی آگه است که کاووس و ککه



  واقف است که چون رفت تخت جم بر بادکه
 
 بينم ی حسرت لب شيرين هنوز مز
  از خون ديده فرهاددمد ی الله مکه
 

  دهریوفاي ی که الله بدانست بمگر
  ز کف ننهادی تا بزاد و بشد جام مکه
 
  خراب شويمی ز میا که زمان بيبيا

  در اين خراب آبادی رسيم به گنجمگر
 
  اجازت مرا به سير و سفردهند ینم

  باد مصال و آب رکن آبادنسيم
 

  مگير چو حافظ مگر به ناله چنگقدح
 اند بر ابريشم طرب دل شاد  بستهکه
 
 

 ١٠٢    غزل
 

  ز يار سفرکرده داد بادی آگهدوش
  چه باد باد نيز دل به باد دهم هرمن
 

  بدان رسيد که همراز خود کنمکارم
  شام برق المع و هر بامداد بادهر
 
  حفاظ منی چين طره تو دل بدر

  نگفت مسکن مالوف ياد بادهرگز
 

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

  شد دلم به ياد تو هر گه که در چمنخون
  بادشادگ ی غنچه گل می قبابند
 
  دست رفته بود وجود ضعيف مناز

  وصل تو جان بازداد بادی به بوصبحم
 

  نهاد نيک تو کامت برآوردحافظ
  مردم نيکونهاد بادی فداها جان

 
 

 ١٠٣    غزل
 

  وصل دوستداران ياد بادروز
  باد آن روزگاران ياد بادياد



 
  غم چون زهر گشتی از تلخکامم
  نوش شادخواران ياد بادبانگ

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

  گشتم در اين بند و بالمبتال
  آن حق گزاران ياد بادکوشش

 
  چه صد رود است در چشمم مدامگر
  رود باغ کاران ياد بادزنده

 
  حافظ بعد از اين ناگفته ماندراز
  دريغا رازداران ياد بادیا

 
 

 ١٠۴    غزل
 

 ب هر نظر باد آفتاجمالت
  خوبت خوبتر بادی روی خوبز
 

  زلف شاهين شهپرت رایهما
  شاهان عالم زير پر باددل
 
  کو بسته زلفت نباشدیکس
  زلفت درهم و زير و زبر بادچو

 
  کو عاشق رويت نباشدیدل

  غرقه در خون جگر بادهميشه
 
 ات ناوک فشاند  چون غمزهبتا
  مجروح من پيشش سپر باددل
 
 ينت بوسه بخشد لعل شکرچو
  جان من ز او پرشکر بادمذاق

 
 ی از توست هر دم تازه عشقمرا
  دگر بادی حسنی را هر ساعتتو
 
  توست حافظی جان مشتاق روبه
  را در حال مشتاقان نظر بادتو
 
 

 ١٠۵    غزل
 



  ار باده به اندازه خورد نوشش بادیصوف
  نه انديشه اين کار فراموشش بادور
 
  از دست تواند دادنی که يک جرعه مآن

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

  بر نظر پاک خطاپوشش بادآفرين
 

 شنود ی ترکان سخن مدعيان مشاه
  از مظلمه خون سياووشش بادیشرم

 
  چه از کبر سخن با من درويش نگفتگر
  شکرين پسته خاموشش بادی فداجان

 
  خط و خالش گشت از آينه دارانچشمم
  از بوسه ربايان بر و دوشش بادلبم
 

  مست نوازش کن مردم دارشنرگس
  عاشق به قدح گر بخورد نوشش بادخون

 
  تو مشهور جهان شد حافظی غالمبه

  زلف تو در گوشش بادی بندگحلقه
 
 

 ١٠۶    غزل
 

  به ناز طبيبان نيازمند مبادتنت
  نازکت آزرده گزند مبادوجود

 
 آفاق در سالمت توست همه سالمت

  هيچ عارضه شخص تو دردمند مبادبه
 

  ز امن صحت توستی صورت و معنجمال
  ظاهرت دژم و باطنت نژند مبادکه
 
 ی اين چمن چو درآيد خزان به يغمايدر

  قامت بلند مبادی به سرو سهرهش
 
  آن بساط که حسن تو جلوه آغازددر

  طعنه بدبين و بدپسند مبادمجال
 
  چو ماهت به چشم بد بيندی آن که روهر
  آتش تو بجز جان او سپند مبادبر
 

 ی ز گفته شکرفشان حافظ جوشفا



  حاجتت به عالج گالب و قند مبادکه
 
 

 ١٠٧    غزل
 

  تو هميشه در فزون بادحسن
  همه ساله الله گون بادرويت

 
  سر ما خيال عشقتاندر
  روز که باد در فزون بادهر
 
  سرو که در چمن درآيدهر
  خدمت قامتت نگون باددر
 

  که نه فتنه تو باشدیچشم
  گوهر اشک غرق خون بادچون

 
 ی تو ز بهر دلربايچشم
  کردن سحر ذوفنون باددر
 
  جا که دليست در غم توهر
  سکون بادی صبر و قرار و بیب
 
  همه دلبران عالمقد

  الف قدت چو نون بادپيش
 
 ی دل که ز عشق توست خالهر
 رون باد حلقه وصل تو باز
 

  تو که هست جان حافظلعل
  از لب مردمان دون باددور

 
 

 ١٠٨    غزل
 

  فلک در خم چوگان تو بادی گوخسروا
  کون و مکان عرصه ميدان تو بادساحت

 
  خاتون ظفر شيفته پرچم توستزلف
  فتح ابد عاشق جوالن تو بادديده

 
  که انشا عطارد صفت شوکت توستیا

  تو باد کل چاکر طغراکش ديوانعقل
 

  قد چون سرو تو شدی جلوه طوبطيره
  خلد برين ساحت بستان تو بادغيرت



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

 ١٠٩    غزل
 

  نفرستادی است که دلدار پيامدير
  نفرستادی و کالمی سالمننوشت

 
  نامه فرستادم و آن شاه سوارانصد
  نفرستادی ندوانيد و سالمیپيک

 
  صفت عقل رميدهی من وحشیسو

  نفرستادی کبک خرامیآهوروش
 

  که خواهد شدنم مرغ دل از دستدانست
  نفرستادی از آن خط چون سلسله دامو
 

  شکرلب سرمستی که آن ساقفرياد
  نفرستادی که مخمورم و جامدانست

 
  که زدم الف کرامات و مقاماتچندان
  نفرستادیيچ مقام خبر از ههيچم

 
  به ادب باش که واخواست نباشدحافظ
  نفرستادی به غالمی شاه پيامگر
 
 

 ١١٠    غزل
 

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

 
  راه نظر مرغ دلم گشت هواگيراز
  ديده نگه کن که به دام که درافتادیا

 
 سيه چشم مشکين ی که از آن آهودردا
  خون دلم در جگر افتادی نافه بسچون

 
  شما بودی رهگذر خاک سر کواز
  نافه که در دست نسيم سحر افتادهر
 

  تو تا تيغ جهان گير برآوردمژگان
  کشته دل زنده که بر يک دگر افتادبس

 



  تجربه کرديم در اين دير مکافاتبس
  دردکشان هر که درافتاد برافتادبا
 
 سيه لعل نگردد جان بدهد سنگ گر
  چه کند بدگهر افتادی طينت اصلبا
 

  که سر زلف بتان دست کشش بودحافظ
  طرفه حريفيست کش اکنون به سر افتادبس

 
 

 ١١١    غزل
 

  تو چو در آينه جام افتادی روعکس
  در طمع خام افتادی از خنده معارف

 
  تو به يک جلوه که در آينه کردی روحسن
 هام افتاد همه نقش در آيينه اواين

 
  و نقش نگارين که نمودی همه عکس ماين
  فروغ رخ ساقيست که در جام افتاديک

 
  عشق زبان همه خاصان ببريدغيرت
  کجا سر غمش در دهن عام افتادکز
 
  ز مسجد به خرابات نه خود افتادممن
  از عهد ازل حاصل فرجام افتاداينم

 
  دوران نرود چون پرگاری کند کز پچه
 ايره گردش ايام افتاد که در دهر
 
  خم زلف تو آويخت دل از چاه زنخدر
  کز چاه برون آمد و در دام افتادآه
 
 ی خواجه که در صومعه بازم بينی شد اآن
  و لب جام افتادی ما با رخ ساقکار

 
  شمشير غمش رقص کنان بايد رفتزير
  که شد کشته او نيک سرانجام افتادکان

 
 دگر است ی دمش با من دلسوخته لطفهر
  گدا بين که چه شايسته انعام افتاداين

 
 ی جمله حريفند و نظرباز ولصوفيان

  ميان حافظ دلسوخته بدنام افتادزين
 
 



 ١١٢    غزل
 
  که رخسار تو را رنگ گل و نسرين دادآن

  و آرام تواند به من مسکين دادصبر
 

  تو را رسم تطاول آموختی که گيسووان
 ين داد تواند کرمش داد من غمگهم
 
  همان روز ز فرهاد طمع ببريدممن
  عنان دل شيدا به لب شيرين دادکه
 

  زر گر نبود کنج قناعت باقيستگنج
  که آن داد به شاهان به گدايان اين دادآن
 

  عروسيست جهان از ره صورت ليکنخوش
  که پيوست بدو عمر خودش کاوين دادهر
 
 ی از اين دست من و دامن سرو و لب جوبعد

  اکنون که صبا مژده فروردين دادخاصه
 
  کف غصه دوران دل حافظ خون شددر
  خواجه قوام الدين دادی فراق رخت ااز
 
 

 ١١٣    غزل
 

  دادی دوش به گل گفت و خوش نشانبنفشه
  دادی تاب من به جهان طره فالنکه
 
  خزانه اسرار بود و دست قضادلم

  دادی ببست و کليدش به دلستاندرش
 

 ه درگاهت آمدم که طبيب وار بشکسته
  دادی لطف توام نشانی موميايبه
 

  درست و دلش شاد باد و خاطر خوشتنش
  دادی ناتوانی دست دادش و يارکه
 

  نصيحتگوی معالجه خود کن ابرو
  دادی و شاهد شيرين که را زيانشراب

 
  بر من مسکين و با رقيبان گفتگذشت
  دادی حافظ مسکين من چه جاندريغ

 
 

 ١١۴    غزل



 
  اوج سعادت به دام ما افتدیهما
  بر مقام ما افتدی تو را گذراگر

 
  وار براندازم از نشاط کالهحباب
  به جام ما افتدی تو عکسی ز رواگر

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

 
  بارگاه تو چون باد را نباشد باربه
 د اتفاق مجال سالم ما افتیک
 
 بستم ی لبش شد خيال می جان فداچو
  ز زاللش به کام ما افتدیا  قطرهکه
 

  زلف تو گفتا که جان وسيله مسازخيال
  اين شکار فراوان به دام ما افتدکز
 
 ی از اين در مرو بزن فالی نااميدبه
  که قرعه دولت به نام ما افتدبود

 
  تو هر گه که دم زند حافظی خاک کوز

 ر مشام ما افتد گلشن جان دنسيم
 
 

 ١١۵    غزل
 

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

 
  به عزت باش با رندانی مهمان خراباتچو
  خمار آردی جانا گرت مستی درد سر کشکه
 

  صحبت غنيمت دان که بعد از روزگار ماشب
  ليل و نهار آردی گردش کند گردون بسیبس
 
  را که مهد ماه در حکم استی دار ليلیمارع
  را در دل اندازش که بر مجنون گذار آردخدا

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

  بست با زلفتی را چون دل ريشم قرارخدا
  لعل نوشين را که زودش باقرار آردبفرما

 



 خدا خواهد دگر پيرانه سر حافظ اين باغ از در
  در کنار آردی و سروی بر لب جوينشيند

 
 

 ١١۶    غزل
 
  که حسن و خط دوست در نظر داردیکس

  است که او حاصل بصر داردمحقق
 
  خامه در ره فرمان او سر طاعتچو
  مگر او به تيغ برداردايم نهاده

 
  به وصل تو چون شمع يافت پروانهیکس
  دگر داردیدم سر زير تيغ تو هر که
 
  رسيد که اوی بوس تو دست کسی پابه
  آستانه بدين در هميشه سر داردچو
 
  زهد خشک ملولم کجاست باده نابز
  باده مدامم دماغ تر داردی بوکه
 
  باده هيچت اگر نيست اين نه بس که تو راز
  داردخبر ی ز وسوسه عقل بیدم
 
  که از ره تقوا قدم برون ننهادیکس
 يکده اکنون ره سفر دارد عزم مبه
 
  شکسته حافظ به خاک خواهد برددل
  که بر جگر داردی الله داغ هوايچو
 
 

 ١١٧    غزل
 
  ما به دور رويت ز چمن فراغ دارددل
  چو سرو پايبند است و چو الله داغ داردکه
 
  کسی ما فرونيايد به کمان ابروسر
  درون گوشه گيران ز جهان فراغ داردکه
 
 ب دارم که ز زلف او زند دم بنفشه تاز
  سياه کم بها بين که چه در دماغ داردتو
 
  چمن خرام و بنگر بر تخت گل که اللهبه
  نديم شاه ماند که به کف اياغ داردبه
 

  ظلمت و بيابان به کجا توان رسيدنشب



  آن که شمع رويت به رهم چراغ داردمگر
 
  سزد ار به هم بگرييمی و شمع صبحگاهمن
 يم و از ما بت ما فراغ دارد بسوختکه
 

  چو ابر بهمن که بر اين چمن بگريمسزدم
  آشيان بلبل بنگر که زاغ داردطرب

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

 ١١٨    غزل
 
  کس که به دست جام داردآن

  جم مدام داردیسلطان
 
  که خضر حيات از او يافتیآب
 ده جو که جام دارد ميکدر
 

  جان به جام بگذارسررشته
  رشته از او نظام داردکاين

 
  و زاهدان و تقوای و مما
  يار سر کدام داردتا
 

  ز لب تو ساقيا نيستبيرون
  که کام داردی دور کسدر
 

 ی مستیها  همه شيوهنرگس
  چشم خوشت به وام دارداز
 

  رخ و زلف تو دلم راذکر
 ارد که صبح و شام دورديست

 
  سينه ريش دردمندانبر

  تمام داردی نمکلعلت
 
  جانی چاه ذقن چو حافظ ادر

  تو دو صد غالم داردحسن
 
 

 ١١٩    غزل
 
  است و جام جم داردی که غيب نمایدل
  گم شود چه غم داردی که دمی خاتمز



 
  خط و خال گدايان مده خزينه دلبه
  ده که محترم داردی دست شاهوشبه
 
  خزانیل کند جفا هر درخت تحمنه

  همت سروم که اين قدم داردغالم
 

  موسم آن کز طرب چو نرگس مسترسيد
  قدح هر که شش درم داردی به پانهد

 
  اکنون چو گل دريغ مداری می از بهازر
  عقل کل به صدت عيب متهم داردکه
 
  سر غيب کس آگاه نيست قصه مخوانز

  محرم دل ره در اين حرم داردکدام
 
  کنون صد شغلی تجرد زد که الفدلم
  زلف تو با باد صبحدم داردی بوبه
 

 ی دل ز که پرسم که نيست دلدارمراد
  جلوه نظر و شيوه کرم داردکه
 
  جيب خرقه حافظ چه طرف بتوان بستز
  ما صمد طلبيديم و او صنم داردکه
 
 

 ١٢٠    غزل
 
  دارم که گرد گل ز سنبل سايه بان داردیبت

 ن ارغوان دارد به خوی عارضش خطبهار
 

  خط بپوشانيد خورشيد رخش يا ربغبار
  جاودانش ده که حسن جاودان داردیبقا
 
  گفتم که بردم گوهر مقصودشدم ی عاشق مچو

  که اين دريا چه موج خون فشان داردندانستم
 
 بينم ی چشمت جان نشايد برد کز هر سو که مز

 ست و تير اندر کمان دارد  کردهیا  از گوشهکمين
 
 دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق چو
  غماز صبا گويد که راز ما نهان داردبه
 

  بر خاک و حال اهل دل بشنویا  جرعهبيفشان
  از جمشيد و کيخسرو فراوان داستان داردکه
 



  بلبلی در رويت بخندد گل مشو در دامش اچو
  نيست گر حسن جهان داردی بر گل اعتمادکه
 

  شحنه مجلسیا را داد من بستان از او خدا
 ست و با من سر گران دارد  خوردهی با ديگری مکه
 
  خدا را زود صيدم کنیبند ی فتراک ار همبه
 هاست در تاخير و طالب را زيان دارد  آفتکه
 
  سروقد دلجويت مکن محروم چشمم راز

  روان داردیاش بنشان که خوش آب  سرچشمهبدين
 
 ی خوف هجرم ايمن کن اگر اميد آن دارز
 از چشم بدانديشان خدايت در امان دارد که
 
  عذر بخت خود گويم که آن عيار شهرآشوبچه
  کشت حافظ را و شکر در دهان داردی تلخبه
 
 

 ١٢١    غزل
 
  آن کو خاطر مجموع و يار نازنين داردهر

  همدم او گشت و دولت همنشين داردسعادت
 

  باالتر از عقل استی عشق را درگه بسحريم
  بوسد که جان در آستين دارد آن آستانیکس
 

  تنگ شيرينش مگر ملک سليمان استدهان
  نقش خاتم لعلش جهان زير نگين داردکه
 
  لعل و خط مشکين چو آنش هست و اينش هستلب

  دلبر خود را که حسنش آن و اين داردبنازم
 
  منعم ضعيفان و نحيفان رای منگر ای خواربه
  رهنشين داردی صدر مجلس عشرت گداکه
 
  غنيمت دانی توانايی زمين باشی بر روچو
  زير زمين داردی بسها ی دوران ناتوانکه
 

  مستمندان استی جان و تن دعابالگردان
  بيند خير از آن خرمن که ننگ از خوشه چين داردکه
 

  بگو با آن شه خوبانی از عشق من رمزصبا
  صد جمشيد و کيخسرو غالم کمترين داردکه
 
  چو حافظ عاشق مفلسهمخوا ی گر گويد نمو



  همنشين داردی گدايی که سلطانبگوييدش
 
 

 ١٢٢    غزل
 
  آن که جانب اهل خدا نگه داردهر

  در همه حال از بال نگه داردخداش
 

  دوست نگويم مگر به حضرت دوستحديث
  آشنا سخن آشنا نگه داردکه
 
 ی معاش چنان کن که گر بلغزد پادال

 ارد به دو دست دعا نگه دات فرشته
 

  هواست که معشوق نگسلد پيمانگرت
  دار سر رشته تا نگه داردنگاه

 
 ی بر آن سر زلف ار دل مرا بينصبا
  لطف بگويش که جا نگه داردی روز
 
  گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفتچو
  دست بنده چه خيزد خدا نگه داردز
 
 ی آن ياری و زر و دل و جانم فداسر
 دارد حق صحبت مهر و وفا نگه که
 

  راه راهگذارت کجاست تا حافظغبار
  يادگار نسيم صبا نگه داردبه
 
 

 ١٢٣    غزل
 

  داردی عشق عجب ساز و نوايمطرب
  داردی هر نغمه که زد راه به جاينقش

 
 ی از ناله عشاق مبادا خالعالم
  داردی خوش آهنگ و فرح بخش هوايکه
 
  کش ما گر چه ندارد زر و زوری دردپير

  داردیو خطاپوش خداي عطابخش خوش
 

  دار دلم کاين مگس قندپرستمحترم
  داردی هواخواه تو شد فر همايتا
 
  عدالت نبود دور گرش پرسد حالاز

  داردی که به همسايه گدايیپادشاه



 
  خونين بنمودم به طبيبان گفتنداشک
  داردی عشق است و جگرسوز دوايدرد

 
  از غمزه مياموز که در مذهب عشقستم
  داردی و هر کرده جزايیجر عمل اهر
 

  گفت آن بت ترسابچه باده پرستنغز
  داردی خور که صفايی کسی رویشاد

 
  حافظ درگاه نشين فاتحه خواندخسروا

  داردی دعايی از زبان تو تمناو
 
 

 ١٢۴    غزل
 
  داردی که از سنبل او غاليه تابآن
  داردی با دلشدگان ناز و عتابباز

 
  همچون بادیگذر ی سر کشته خود ماز
  داردی توان کرد که عمر است و شتابچه
 
  خورشيد نمايش ز پس پرده زلفماه

  داردی که در پيش سحابآفتابيست
 

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

 ريزد ی شوخ تو خونم به خطا مغمزه
  داردی باد که خوش فکر صوابفرصتش

 
 گر اين است که دارد لب دوست حيوان اآب

  داردی است اين که خضر بهره سرابروشن
 

  مخمور تو دارد ز دلم قصد جگرچشم
  داردی مست است مگر ميل کبابترک

 
  سالی بيمار مرا نيست ز تو روجان
  داردی خوش آن خسته که از دوست جوابیا

 
 ی دل خسته حافظ نظری کند سویک

 دارد ی مستش که به هر گوشه خرابچشم
 
 

 ١٢۵    غزل
 



  داردی و ميانی آن نيست که مويشاهد
  داردی طلعت آن باش که آنبنده

 
 ی گر چه لطيف است ولی حور و پرشيوه
  داردی آن است و لطافت که فالنیخوب

 
  گل خندان دريابی چشم مرا اچشمه
  داردی به اميد تو خوش آب روانکه
 
  که برد از تو که خورشيد آن جای خوبیگو
  داردی سواريست که در دست عناننه
 
 ی نشان شد سخنم تا تو قبولش کرددل
  داردی سخن عشق نشانی آریآر
 
 ی تو در صنعت تيراندازی ابروخم
  داردی از دست هر آن کس که کمانبرده

 
  ره عشق نشد کس به يقين محرم رازدر
  داردی بر حسب فکر گمانی کسهر
 
  خرابات نشينان ز کرامات مالفبا
  داردی و هر نکته مکانیسخن وقت هر
 

 ی زيرک نزند در چمنش پرده سرامرغ
  داردی که به دنباله خزانی بهارهر
 

  گو لغز و نکته به حافظ مفروشیمدع
  داردی و بيانی ما نيز زبانکلک

 
 

 ١٢۶    غزل
 

  جمال جانان ميل جهان نداردی بجان
  کس که اين ندارد حقا که آن نداردهر
 
  زان دلستان نديدمین هيچ کس نشابا
  من خبر ندارم يا او نشان ندارديا
 
  در اين ره صد بحر آتشين استی شبنمهر
  که اين معما شرح و بيان ندارددردا

 
  فراغت نتوان ز دست دادنسرمنزل

  ساروان فروکش کاين ره کران نداردیا
 

  به عشرتخواندت ی خميده قامت مچنگ



 د که پند پيران هيچت زيان نداربشنو
 
  از محتسب بياموزی دل طريق رندیا

  است و در حق او کس اين گمان نداردمست
 

  گنج قارون کايام داد بر باداحوال
  گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارددر
 
  خود رقيب شمع است اسرار از او بپوشانگر
  شوخ سربريده بند زبان نداردکان

 
  در جهان ندارد يک بنده همچو حافظکس
  کس در جهان نداردیچون تو شاه که زيرا

 
 

 ١٢٧    غزل
 

  طلعت تو ماه نداردیروشن
  تو گل رونق گياه نداردپيش

 
  توست منزل جانمی ابروگوشه
  از اين گوشه پادشاه نداردخوشتر

 
  چه کند با رخ تو دود دل منتا

  که تاب آه نداردی دانآينه
 

  نرگس نگر که پيش تو بشکفتیشوخ
  ندارد دريده ادب نگاهچشم

 
 ی و آن چشم دل سيه که تو دارديدم
  هيچ آشنا نگاه نداردجانب

 
  مريد خراباتی گرانم ده ارطل
  که خانقاه نداردی شيخیشاد

 
  خور و خامش نشين که آن دل نازکخون
  فرياد دادخواه نداردطاقت

 
 ی برو و آستين به خون جگر شوگو
  که در اين آستانه راه نداردهر
 
  تطاول زلفت من تنها کشمین

  که او داغ آن سياه نداردکيست
 

  اگر سجده تو کرد مکن عيبحافظ
  صنم گناه نداردی عشق اکافر



 
 

 ١٢٨    غزل
 

  که دل ما ببردی در شهر نگارنيست
  ار يار شود رختم از اين جا ببردبختم

 
  کش سرمست که پيش کرمشی حريفکو

  سوخته دل نام تمنا ببردعاشق
 

 بينم ی مخبرت ی ز خزان بباغبانا
  از آن روز که بادت گل رعنا ببردآه
 

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

 
 بازم ی خيال اين همه لعبت به هوس مدر
  نام تماشا ببردی که صاحب نظربو
 

  که به چل سال دلم جمع آوردی و فضلعلم
  آن نرگس مستانه به يغما ببردترسم

 
  چه صدا بازدهد عشوه مخری گاوانگب

  کيست که دست از يد بيضا ببردیسامر
 

  سد ره تنگ دليستی می مينايجام
  از دست که سيل غمت از جا ببردمنه

 
  عشق ار چه کمينگاه کمانداران استراه
  که دانسته رود صرفه ز اعدا ببردهر
 

  ار جان طلبد غمزه مستانه يارحافظ
 بهل تا ببرد از غير بپرداز و خانه

 
 

 ١٢٩    غزل
 

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

 
  فروکشد لنگری نه عقل به مستاگر

  از اين ورطه بال ببردی کشتچگونه
 

  که با همه کس غايبانه باخت فلکفغان
  از اين دغا ببردی کس نبود که دستکه
 



  کوی بر ظلمات است خضر راهگذار
  آب ما ببردی کتش محرومادمب
 
  به طرف چمنکشد ی ضعيفم از آن مدل
  صبا ببردی جان ز مرگ به بيمارکه
 

  عشق منم باده ده که اين معجونطبيب
  آرد و انديشه خطا ببردفراغت

 
  حافظ و کس حال او به يار نگفتبسوخت
  را ببردی خدای نسيم پياممگر

 
 

 ١٣٠    غزل
 

 د بلبل حکايت با صبا کرسحر
 ها کرد  گل با ما چهی عشق روکه
 
  آن رنگ رخم خون در دل افتاداز
  از آن گلشن به خارم مبتال کردو
 

  همت آن نازنينمغالم
  و ريا کردی روی کار خير بکه
 
  از بيگانگان ديگر ننالممن
  با من هر چه کرد آن آشنا کردکه
 
  از سلطان طمع کردم خطا بودگر
 رد از دلبر وفا جستم جفا کور
 

 ی باد آن نسيم صبحگاهخوشش
  درد شب نشينان را دوا کردکه
 

  گل کشيد و زلف سنبلنقاب
  غنچه وا کردی بند قباگره

 
  هر سو بلبل عاشق در افغانبه

  از ميان باد صبا کردتنعم
 

  فروشانی می بر به کوبشارت
  حافظ توبه از زهد ريا کردکه
 
  از خواجگان شهر با منوفا

 ن بوالوفا کرد دولت و ديکمال
 
 



 ١٣١    غزل
 
  که ترک فلک خوان روزه غارت کردبيا

  عيد به دور قدح اشارت کردهالل
 

  روزه و حج قبول آن کس بردثواب
  خاک ميکده عشق را زيارت کردکه
 

  ما گوشه خرابات استی اصلمقام
  خير دهاد آن که اين عمارت کردخداش

 
  باده چون لعل چيست جوهر عقلیبها
  برد کاين تجارت کردی سود کس کهبيا
 

 ی در خم آن ابروان محرابنماز
  کند که به خون جگر طهارت کردیکس
 

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

 
  يار نظر کن ز ديده منت داری روبه
  کار ديده نظر از سر بصارت کردکه
 

  عشق ز حافظ شنو نه از واعظحديث
 ه صنعت بسيار در عبارت کرد چاگر

 
 

 ١٣٢    غزل
 
  طهارت کردی عارفی آب روشن مبه
  الصباح که ميخانه را زيارت کردیعل
 

  که ساغر زرين خور نهان گرديدهمين
  عيد به دور قدح اشارت کردهالل

 
  که از سر دردی نماز و نياز کسخوشا
  آب ديده و خون جگر طهارت کردبه
 

  نماز دراز خواجه که بودش سرامام
  خون دختر رز خرقه را قصارت کردبه
 
  ز حلقه زلفش به جان خريد آشوبدلم
  سود ديد ندانم که اين تجارت کردچه
 

  امام جماعت طلب کند امروزاگر
  طهارت کردی دهيد که حافظ به مخبر



 
 

 ١٣٣    غزل
 

  نهاد دام و سر حقه باز کردیصوف
  مکر با فلک حقه باز کردبنياد

 
 رخ بشکندش بيضه در کاله چیباز
  که عرض شعبده با اهل راز کردزيرا

 
  صوفيانی بيا که شاهد رعنایساق
  به جلوه آمد و آغاز ناز کردديگر

 
  مطرب از کجاست که ساز عراق ساختاين
  آهنگ بازگشت به راه حجاز کردو
 
  دل بيا که ما به پناه خدا رويمیا

  چه آستين کوته و دست دراز کردزان
 

  مکن که هر که محبت نه راست باختتصنع
  فراز کردی دل در معنی به روعشقش

 
  که پيشگاه حقيقت شود پديدفردا

  که عمل بر مجاز کردی ره روشرمنده
 
  بايستیرو ی کبک خوش خرام کجا میا

  مشو که گربه زاهد نماز کردغره
 

  مکن مالمت رندان که در ازلحافظ
  کردنياز ی را خدا ز زهد ريا بما
 
 

 ١٣۴    غزل
 
  حاصل کردی خورد و گلی خون دلیبلبل
  غيرت به صدش خار پريشان دل کردباد
 

  دل خوش بودی را به خيال شکری ایطوط
  سيل فنا نقش امل باطل کردناگهش

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

 ی بار من افتاد خدا را مددساروان
 يد کرمم همره اين محمل کرد امکه
 



  و نم چشم مرا خوار مداری خاکیرو
  فيروزه طربخانه از اين کهگل کردچرخ

 
  و فرياد که از چشم حسود مه چرخآه
  من منزل کردی لحد ماه کمان ابرودر
 

  شاه رخ و فوت شد امکان حافظینزد
  ايام مرا غافل کردی کنم بازچه
 
 

 ١٣۵    غزل
 
  يار خواهم کردی باد عزم سر کوچو
  خوشش مشکبار خواهم کردی به بونفس

 
 گذرد ی و معشوق عمر می می هرزه ببه

  بس از امروز کار خواهم کردبطالتم
 
  که اندوختم ز دانش و دينی آبروهر
  خاک ره آن نگار خواهم کردنثار

 
  شمع صبحدمم شد ز مهر او روشنچو
  عمر در سر اين کار و بار خواهم کردکه
 
  چشم تو خود را خراب خواهم ساخت يادبه
  عهد قديم استوار خواهم کردیبنا
 

  کجاست که اين جان خون گرفته چو گلصبا
  يار خواهم کردی نکهت گيسویفدا
 

  دل حافظی و زرق نبخشد صفانفاق
  و عشق اختيار خواهم کردی رندطريق

 
 

 ١٣۶    غزل
 

  در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرددست
  و باد صبا نتوان کرد بر عهد توتکيه

 
  است من اندر طلبت بنمايمی چه سعآن
  قدر هست که تغيير قضا نتوان کرداين

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

  را به مثل ماه فلک نتوان گفتعارضش



  سر و پا نتوان کردی دوست به هر بنسبت
 

 درآيد به سماع من آن گه که یسروباال
  محل جامه جان را که قبا نتوان کردچه
 

  پاک تواند رخ جانان ديدننظر
  در آيينه نظر جز به صفا نتوان کردکه
 

  عشق نه در حوصله دانش ماستمشکل
  اين نکته بدين فکر خطا نتوان کردحل

 
  ليکنی کشت که محبوب جهانغيرتم
  و شب عربده با خلق خدا نتوان کردروز

 
  طبع لطيفیگويم که تو را نازک چه من
  به حديست که آهسته دعا نتوان کردتا
 

  تو محراب دل حافظ نيستی ابروبجز
  غير تو در مذهب ما نتوان کردطاعت

 
 

 ١٣٧    غزل
 
  از من نهان کردی از من برد و رودل
  توان کردی را با که اين بازخدا

 
  تنهاييم در قصد جان بودشب

  کردنکرا ی بیها  لطفخيالش
 

  چون الله خونين دل نباشمچرا
  با ما نرگس او سرگران کردکه
 
  را گويم که با اين درد جان سوزکه

  قصد جان ناتوان کردطبيبم
 

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

 
  وقت وقت استی گر چاره دارصبا
  درد اشتياقم قصد جان کردکه
 

  توان گفتی مهربانان کميان
  يار ما چنين گفت و چنان کردکه
 

 ی با جان حافظ آن نکردعدو
  تير چشم آن ابروکمان کردکه



 
 

 ١٣٨    غزل
 
  باد آن که ز ما وقت سفر ياد نکردياد
  دل غمديده ما شاد نکردی وداعبه
 
  رقم خير و قبولزد ی جوان بخت که مآن
  پير ندانم ز چه آزاد نکردبنده

 
  خوناب بشويم که فلک جامه بهکاغذين

  علم داد نکردی به پارهنمونيم
 
  که مگر در تو رسدی به اميد صدايدل
  کرد در اين کوه که فرهاد نکردها ناله

 
  ز چمن مرغ سحری تا بازگرفتسايه
  در شکن طره شمشاد نکردآشيان

 
  ار پيک صبا از تو بياموزد کارشايد
  که چاالکتر از اين حرکت باد نکردزان

 
  مشاطه صنعش نکشد نقش مرادکلک
  که اقرار بدين حسن خداداد نکردهر
 

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

  عراقيست سرود حافظغزليات
  شنيد اين ره دلسوز که فرياد نکردکه
 
 

 ١٣٩    غزل
 
  بر رهش نهادم و بر من گذر نکردرو
 يک نظر نکرد لطف چشم داشتم و صد

 
  سرشک ما ز دلش کين به درنبردسيل
  سنگ خاره قطره باران اثر نکرددر
 
  رب تو آن جوان دالور نگاه داريا
  تير آه گوشه نشينان حذر نکردکز
 

  و مرغ دوش ز افغان من نخفتیماه
  شوخ ديده بين که سر از خواب برنکردوان

 



  که ميرمش اندر قدم چو شمعخواستم یم
 ر به ما چو نسيم سحر نکرد خود گذاو
 

 کفايتيست یدل ب  کدام سنگجانا
  پيش زخم تيغ تو جان را سپر نکردکو
 

  زبان بريده حافظ در انجمنکلک
  کس نگفت راز تو تا ترک سر نکردبا
 
 

 ١۴٠    غزل
 

  برفت و دلشدگان را خبر نکرددلبر
  حريف شهر و رفيق سفر نکردياد
 
  بخت من طريق مروت فروگذاشتيا
  او به شاهراه طريقت گذر نکرديا
 

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

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

 
  تو بوسيد چشم منی کس که ديد روهر
  نظر نکردی که کرد ديده من بیکار

 
  شمع ايستاده تا کنمش جان فدا چومن
  خود گذر به ما چو نسيم سحر نکرداو
 
 

 ١۴١    غزل
 
  دل که غم عشق دگربار چه کردی ایديد

  بشد دلبر و با يار وفادار چه کردچون
 
  انگيختی از آن نرگس جادو که چه بازآه
  از آن مست که با مردم هشيار چه کردآه
 

  ياریمهر ی من رنگ شفق يافت ز باشک
  اين کار چه کرد بين که درشفقت ی بطالع

 
  بدرخشيد سحری از منزل ليلیبرق
  که با خرمن مجنون دل افگار چه کردوه
 

  ده که نگارنده غيبام ی جام مساقيا



  معلوم که در پرده اسرار چه کردنيست
 
 ی که پرنقش زد اين دايره مينايآن
  ندانست که در گردش پرگار چه کردکس

 
  عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوختفکر
  ديرينه ببينيد که با يار چه کرديار

 
 

 ١۴٢    غزل
 

  کردی دختر رز توبه ز مستوردوستان
  کردی محتسب و کار به دستوری سوشد
 
  از پرده به مجلس عرقش پاک کنيدآمد
  کردی نگويند حريفان که چرا دورتا
 

  دل که دگر مطرب عشقی بده ایمژدگان
  کردی مستانه زد و چاره مخمورراه

 
 ه هفت آب که رنگش به صد آتش نرود بنه
  کردی انگوری چه با خرقه زاهد مآن
 

  گلبن وصلم ز نسيمش بشکفتغنچه
  کردی خوشخوان طرب از برگ گل سورمرغ

 
  از دست مده زان که حسودی افتادگحافظ
  کردی و مال و دل و دين در سر مغرورعرض

 
 

 ١۴٣    غزل
 

 کرد ی دل طلب جام جم از ما مها سال
 کرد ی چه خود داشت ز بيگانه تمنا موان

 
  کز صدف کون و مکان بيرون استیگوهر
 کرد ی از گمشدگان لب دريا مطلب

 
  خويش بر پير مغان بردم دوشمشکل
 کرد ی به تاييد نظر حل معما مکو
 

  خرم و خندان قدح باده به دستديدمش
 کرد ی اندر آن آينه صد گونه تماشا مو
 

  داد حکيمیبه تو ک اين جام جهان بين گفتم
 کرد ی آن روز که اين گنبد مينا مگفت



 
  در همه احوال خدا با او بودی دلیب
 کرد ی و از دور خدا را مديدش ی نماو
 
  اين جاکرد ی همه شعبده خويش که ماين

 کرد ی پيش عصا و يد بيضا میسامر
 

  آن يار کز او گشت سر دار بلندگفت
 کرد ی اين بود که اسرار هويدا مجرمش

 
  روح القدس ار باز مدد فرمايدفيض

 کرد ی هم بکنند آن چه مسيحا مديگران
 

  چيستی سلسله زلف بتان از پگفتمش
 کرد ی از دل شيدا میا  حافظ گلهگفت

 
 

 ١۴۴    غزل
 
  کردی سر جام جم آن گه نظر توانبه
  کردی خاک ميکده کحل بصر توانکه
 

  و مطرب که زير طاق سپهری می بمباش
  کردی ترانه غم از دل به در توانبدين

 
  مراد تو آن گه نقاب بگشايدگل
  کردی خدمتش چو نسيم سحر توانکه
 

  در ميخانه طرفه اکسيريستیگداي
  کردی خاک زر توانی اين عمل بکنگر
 
 ی عزم مرحله عشق پيش نه قدمبه
  کردی ار اين سفر توانی سودها کنکه
 
  بيرونیرو ی طبيعت نمی کز سراتو
  کردی طريقت گذر توانی به کوکجا

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

 
  که چاره ذوق حضور و نظم اموربيا
  کردی اهل نظر توانی فيض بخشبه
 
 ی خواهی تو تا لب معشوق و جام میول

  کردی مدار که کار دگر توانطمع
 



 ی يابی ز نور هدايت گر آگهدال
  کردیخنده زنان ترک سر توان شمع چو
 
  حافظی اين نصيحت شاهانه بشنوگر
  کردی شاهراه حقيقت گذر توانبه
 
 

 ١۴۵    غزل
 
  مستيست ندانم که رو به ما آوردچه
  و اين باده از کجا آوردی بود ساقکه
 
  نيز باده به چنگ آر و راه صحرا گيرتو
  مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آوردکه
 
 کايت ز کار بسته مکن چو غنچه شدال
  باد صبح نسيم گره گشا آوردکه
 

  بادی گل و نسرين به خير و خوبرسيدن
  شاد و کش آمد سمن صفا آوردبنفشه

 
  هدهد سليمان استی به خوش خبرصبا
  مژده طرب از گلشن سبا آوردکه
 

  ضعف دل ما کرشمه ساقيستعالج
  سر که طبيب آمد و دوا آوردبرآر

 
  شيخی من مرنج ا پير مغانم زمريد
  و او به جا آوردی که وعده تو کردچرا

 
  نازمی آن ترک لشکری تنگ چشمبه
  حمله بر من درويش يک قبا آوردکه
 

  حافظ کنون به طوع کندی غالمفلک
  التجا به در دولت شما آوردکه
 
 

 ١۴۶    غزل
 

 آورد ی ز زلف يار می وقت سحر بويصبا
 آورد ی شوريده ما را به بو در کار مدل
 
  آن شکل صنوبر را ز باغ ديده برکندممن
 آورد ی هر گل کز غمش بشکفت محنت بار مکه
 

  ز بام قصر او روشنديدم ی ماه مفروغ



 آورد ی رو از شرم آن خورشيد در ديوار مکه
 
  بيم غارت عشقش دل پرخون رها کردمز
 آورد ی خون و ره بدان هنجار مريخت ی میول
 
 گه یون رفتم گه و ب بری قول مطرب و ساقبه
 آورد ی آن راه گران قاصد خبر دشوار مکز
 

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

 
  چين ابرويش اگر چه ناتوانم کردعفااهللا

 آورد ی بر سر بيمار می عشوه هم پيامبه
 

  ديشب ز حافظ جام و پيمانهداشتم ی معجب
 آورد ی وار می که صوفکردم ینم منعش یول
 
 

 ١۴٧    غزل
 

  آوردی باد صبا دوشم آگهنسيم
  آوردی روز محنت و غم رو به کوتهکه
 
  دهيم جامه چاکی مطربان صبوحبه

  آوردی نويد که باد سحرگهبدين
 
  بيا که تو حور بهشت را رضوانبيا
  آوردی دل رهی اين جهان ز برادر
 
  بخت به شيراز با عنايترويم یهم
  آوردی رفيق که بختم به همرهیزه
 
  جبر خاطر ما کوش کاين کاله نمدبه
  آوردی شکست که با افسر شهبسا

 
 ها که رسيد از دلم به خرمن ماه  نالهچه
  آوردی ياد عارض آن ماه خرگهچو

 
  رايت منصور بر فلک حافظرساند
  آوردی التجا به جناب شهنشهکه
 
 

 ١۴٨    غزل
 

 دست گيرد چو قدح به يارم
  بتان شکست گيردبازار



 
  کس که بديد چشم او گفتهر
  که مست گيردی محتسبکو
 
 یام چو ماه  بحر فتادهدر
  يار مرا به شست گيردتا
 
 یام به زار  پاش فتادهدر
  بود آن که دست گيردآيا
 

  دل آن که همچو حافظخرم
  الست گيردی ز میجام

 
 

 ١۴٩    غزل
 
 گيرد ی بر نمی جز مهر مه رويان طريقدلم
 گيرد ی پندش وليکن در نمدهم ی هر در مز
 

  گوی نصيحتگو حديث ساغر و می را اخدا
 گيرد ی در خيال ما از اين خوشتر نمی نقشکه
 
  گلرخ بياور باده رنگينی ساقی ابيا
 گيرد ی در درون ما از اين بهتر نمی فکرکه
 

  پنهان و مردم دفتر انگارندکشم ی میصراح
 گيرد یاين زرق در دفتر نم گر آتش عجب

 
 ی اين دلق مرقع را بخواهم سوختن روزمن
 گيرد ی بر نمی فروشانش به جامی پير مکه
 
  لعلشی آن رو هست ياران را صفاها با ماز
 گيرد ی در آن جوهر نمی نقشی غير از راستکه
 
  چشم از او بردوزی چنين دلکش تو گويی و چشمسر
 گيرد یر نم مرا در سیمعن ی کاين وعظ ببرو

 
  رندان را که با حکم قضا جنگ استینصيحتگو

 گيرد ی مگر ساغر نمبينم ی بس تنگ مدلش
 

  که چون شمع اندر اين مجلسخندم ی گريه مميان
 گيرد ی آتشينم هست ليکن در نمزبان

 
  بنازم چشم مستت رای خوش صيد دلم کردچه
 گيرد ی را از اين خوشتر نمی کس مرغان وحشکه
 



  معشوق استیحتياج ما و استغنا در اسخن
 گيرد ی دل که در دلبر نمی ای سود افسونگرچه
 
  به دست آرم سکندرواری آن آيينه را روزمن
 گيرد ی ور نمی اين آتش زمانگيرد ی ماگر

 
  منعم که درويش سر کويتی ای را رحمخدا
 گيرد ی ديگر نمی رهداند ی ديگر نمیدر
 

 دارم شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب بدين
 گيرد ی حافظ را چرا در زر نمی سر تا پاکه
 
 

 ١۵٠    غزل
 

  ار باده از اين دست به جام اندازدیساق
  را همه در شرب مدام اندازدعارفان

 
  چنين زير خم زلف نهد دانه خالور
  بسا مرغ خرد را که به دام اندازدیا

 
  حريفی خوشا دولت آن مست که در پایا

 ام اندازد و دستار نداند که کدسر
 

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

 
  خوردن روزی در کسب هنر کوش که مروز
  چون آينه در زنگ ظالم اندازددل
 
  صبح فروغ است که شبی زمان وقت مآن
  خرگاه افق پرده شام اندازدگرد

 
  زنهاری با محتسب شهر ننوشباده

 نگ به جام اندازدات و س  بادهبخورد
 

  سر ز کله گوشه خورشيد برآرحافظا
  ار قرعه بدان ماه تمام اندازدبختت

 
 

 ١۵١    غزل
 
 ارزد ی با غم به سر بردن جهان يک سر نمیدم
 ارزد ی بفروش دلق ما کز اين بهتر نمی مبه
 
 گيرند ی بر نمی فروشانش به جامی می کوبه



 ارزد ی سجاده تقوا که يک ساغر نمیزه
 
 ها کرد کز اين به آب رخ برتاب  سرزنشقيبمر
 ارزد ی افتاد اين سر ما را که خاک در نمچه
 

  که بيم جان در او درج استی تاج سلطانشکوه
 ارزد ی دلکش است اما به ترک سر نمیکاله

 
  سودی اول غم دريا به بونمود ی آسان مچه
 ارزد ی کردم که اين طوفان به صد گوهر نمغلط

 
 ی خود ز مشتاقان بپوشانیکه رو را آن به تو
 ارزد ی غم لشکر نمی جهان گيری شادکه
 
  دون بگذری حافظ در قناعت کوش و از دنيچو
 ارزد ی يک جو منت دونان دو صد من زر نمکه
 
 

 ١۵٢    غزل
 
  دم زدی ازل پرتو حسنت ز تجلدر

  پيدا شد و آتش به همه عالم زدعشق
 

  کرد رخت ديد ملک عشق نداشتیا جلوه
  آتش شد از اين غيرت و بر آدم زدعين

 
  کز آن شعله چراغ افروزدخواست ی معقل
  غيرت بدرخشيد و جهان برهم زدبرق

 
  خواست که آيد به تماشاگه رازیمدع
  غيب آمد و بر سينه نامحرم زددست

 
  قرعه قسمت همه بر عيش زدندديگران

  غمديده ما بود که هم بر غم زددل
 

 نخدان تو داشت هوس چاه زی علوجان
  در حلقه آن زلف خم اندر خم زددست

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

 ١۵٣    غزل
 

  چون خسرو خاور علم بر کوهساران زدسحر
  دست مرحمت يارم در اميدواران زدبه



 
  پيش صبح روشن شد که حال مهر گردون چيستچو

 ور کامگاران زد خنده خوش بر غربرآمد
 

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

 
  از رنگ صالح آن دم به خون دل بشستم دستمن
  چشم باده پيمايش صال بر هوشياران زدکه
 

 ی آهن دلش آموخت اين آيين عيارکدام
  اول چون برون آمد ره شب زنده داران زدکز
 

  پخت و شد ناگه دل مسکينیشهسوار خيال
  نگه دارش که بر قلب سواران زدخداوندا

 
  آب و رنگ رخسارش چه جان داديم و خون خورديمدر
  نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زدچو

 
  با خرقه پشمين کجا اندر کمند آرممنش
  که مژگانش ره خنجرگزاران زدی مويزره

 
 ين منصور مظفر فر شجاع ملک و دشهنشاه

  خنده بر ابر بهاران زددريغش ی جود بکه
 
  به دست او مشرف شدی آن ساعت که جام ماز

  به ياد ميگساران زدی ساغر شادزمانه
 
  شمشير سرافشانش ظفر آن روز بدرخشيدز
  چون خورشيد انجم سوز تنها بر هزاران زدکه
 

  دلی عمر و ملک او بخواه از لطف حق ادوام
 دولت به دور روزگاران زد چرخ اين سکه که
 

  بر قرعه توفيق و يمن دولت شاه استنظر
  کام دل حافظ که فال بختياران زدبده
 
 

 ١۵۴    غزل
 

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

 
  آستان جانان گر سر توان نهادنبر

  بر آسمان توان زدی سربلندگلبانگ
 



  ما سهلت نمايد اما خميدهقد
  چشم دشمنان تير از اين کمان توان زدبر
 
 ی خانقه نگنجد اسرار عشقبازدر
  مغانه هم با مغان توان زدی مجام

 
  سلطانی را نباشد برگ سرادرويش
  کتش در آن توان زدی و کهنه دلقماييم

 
  نظر دو عالم در يک نظر ببازنداهل
  است و داو اول بر نقد جان توان زدعشق

 
  گشودنی دولت وصالت خواهد درگر

  بدين تخيل بر آستان توان زدسرها
 

  مجموعه مراد استی و شباب و رندعشق
  بيان توان زدی گوی جمع شد معانچون

 
  رهزن سالمت زلف تو وين عجب نيستشد
  صد کاروان توان زدی راه زن تو باشگر
 

 ی به حق قرآن کز شيد و زرق بازآحافظ
  در اين جهان توان زدی عيشی که گوباشد

 
 

 ١۵۵    غزل
 

 ها برانگيزد  اش فتنهی روم ز پاگر
  از طلب بنشينم به کينه برخيزدور
 
 ی يک دم از وفاداری گر به رهگذرو
  اش افتم چو باد بگريزدی گرد در پچو
 
  گر کنم طلب نيم بوسه صد افسوسو
  حقه دهنش چون شکر فروريزدز
 
 بينم ی آن فريب که در نرگس تو ممن
  که با خاک ره برآميزدی آب روبس

 
  و شيب بيابان عشق دام بالستفراز

  کز بال نپرهيزدی شيردلکجاست
 
  که چرخ شعبده بازی عمر خواه و صبورتو

 تر برانگيزد  از اين طرفهی بازهزار
 
  آستانه تسليم سر بنه حافظبر



  روزگار بستيزدی گر ستيزه کنکه
 
 

 ١۵۶    غزل
 
  وفا کس به يار ما نرسد حسن و خلق وبه
  را در اين سخن انکار کار ما نرسدتو
 

 اند  چه حسن فروشان به جلوه آمدهاگر
  به حسن و مالحت به يار ما نرسدیکس
 
  حق صحبت ديرين که هيچ محرم رازبه
  يار يک جهت حق گزار ما نرسدبه
 

 ی نقش برآيد ز کلک صنع و يکهزار
  نقش نگار ما نرسدی دلپذيربه
 

  نقد به بازار کانات آرندرهزا
  به سکه صاحب عيار ما نرسدیيک
 

  قافله عمر کان چنان رفتنددريغ
  ديار ما نرسدی گردشان به هواکه
 
  ز رنج حسودان مرنج و واثق باشدال
  بد به خاطر اميدوار ما نرسدکه
 

  کس رای که اگر خاک ره شوی بزچنان
  از ره گذار ما نرسدی خاطرغبار

 
  و ترسم که شرح قصه او حافظبسوخت

  سمع پادشه کامگار ما نرسدبه
 
 

 ١۵٧    غزل
 
  که را با خط سبزت سر سودا باشدهر
  از اين دايره بيرون ننهد تا باشدیپا
 
  چو از خاک لحد الله صفت برخيزممن
  توام سر سويدا باشدی سوداداغ

 
  آخری گوهر يک دانه کجايی خود اتو
 باشد غمت ديده مردم همه دريا کز
 
 ام آب روان است بيا  بن هر مژهاز

  و تماشا باشدی ميل لب جواگرت



 
  و درآی از پرده برون آی دمی گل و مچون
  دگرباره مالقات نه پيدا باشدکه
 

  ممدود خم زلف توام بر سر بادظل
  اين سايه قرار دل شيدا باشدکاندر

 
 ی از ناز به حافظ نکند ميل آرچشمت
 ا باشد صفت نرگس رعنیسرگران

 
 

 ١۵٨    غزل
 
  و انکار شراب اين چه حکايت باشدمن
  اين قدرم عقل و کفايت باشدغالبا

 
 دانستم ی به غايت ره ميخانه نمتا
  ما تا به چه غايت باشدی نه مستورور
 

  و نيازی و عجب و نماز و من و مستزاهد
  تو را خود ز ميان با که عنايت باشدتا
 

 معذور است نبرد ی ار راه به رندزاهد
  کاريست که موقوف هدايت باشدعشق

 
 ام با دف و چنگ ها ره تقوا زده  که شبمن
  زمان سر به ره آرم چه حکايت باشداين

 
  پير مغانم که ز جهلم برهاندبنده
  ما هر چه کند عين عنايت باشدپير

 
 گفت ی می از اين غصه نخفتم که رفيقدوش
  شکايت باشدی ار مست بود جاحافظ

 
 

 ١۵٩    غزل
 
  باشدغش ی بی نه همه صافی صوفنقد
  بسا خرقه که مستوجب آتش باشدیا

 
 ی مست شدی ما که ز ورد سحریصوف

  نگران باش که سرخوش باشدشامگاهش
 

  بود گر محک تجربه آيد به ميانخوش
  شود هر که در او غش باشدی سيه روتا
 



  گر از اين گونه زند نقش بر آبی ساقخط
 ه خونابه منقش باشد بسا رخ که بیا

 
  پرورد تنعم نبرد راه به دوستناز

  شيوه رندان بالکش باشدیعاشق
 
  باده بخوری چند خوری دنی دنيغم

  باشد دل دانا که مشوش باشدحيف
 

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

 ١۶٠    غزل
 

  است خلوت اگر يار يار من باشدخوش
 ن بسوزم و او شمع انجمن باشد منه
 
  آن نگين سليمان به هيچ نستانممن
  گاه گاه بر او دست اهرمن باشدکه
 

  مدار خدايا که در حريم وصالروا
  محرم و حرمان نصيب من باشدرقيب

 
  گو مفکن سايه شرف هرگزیهما
  کم از زغن باشدی آن ديار که طوطدر
 

  شوق چه حاجت که سوز آتش دلبيان
  که در سخن باشدیناخت ز سوز شتوان

 
 ی آررود ی تو از سر نمی کویهوا

  را دل سرگشته با وطن باشدغريب
 
  سان سوسن اگر ده زبان شود حافظبه
  غنچه پيش تواش مهر بر دهن باشدچو
 
 

 ١۶١    غزل
 
  شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشدیک

  گفتيم و همين باشدی نکته از اين معنيک
 
  زنهاریيابم انگشتر لعل تو گر از
  ملک سليمانم در زير نگين باشدصد

 
  دلی نبايد بود از طعن حسود اغمناک



  خير تو در اين باشدی که چو وابينشايد
 
  زين کلک خيال انگيزی کو نکند فهمهر

  به حرام ار خود صورتگر چين باشدنقشش
 

  دادندی و خون دل هر يک به کسی مجام
 باشد دايره قسمت اوضاع چنين در
 
  اين بودی کار گالب و گل حکم ازلدر

  وان پرده نشين باشدی شاهد بازارکاين
 
  بشد از خاطری نيست که حافظ را رندآن

  سابقه پيشين تا روز پسين باشدکاين
 
 

 ١۶٢    غزل
 

  آمد گل وز آن خوشتر نباشدخوش
  در دستت بجز ساغر نباشدکه
 

  درياب و در يابی خوشدلزمان
 دف گوهر نباشد دايم در صکه
 

  خور در گلستانی دان و مغنيمت
  گل تا هفته ديگر نباشدکه
 
  پرلعل کرده جام زرينايا

  کش زر نباشدی بر کسببخشا
 
  شيخ و از خمخانه مای ابيا

  خور که در کوثر نباشدیشراب
 

 ی اوراق اگر همدرس مايیبشو
  علم عشق در دفتر نباشدکه
 
  بندی من بنيوش و دل در شاهدز
  حسنش بسته زيور نباشدهک
 

  خمارم بخش يا ربی بیشراب
  هيچ درد سر نباشدی با وکه
 
  از جان بنده سلطان اويسممن
  چه يادش از چاکر نباشداگر

 
  تاج عالم آرايش که خورشيدبه

  زيبنده افسر نباشدچنين



 
  گيرد خطا بر نظم حافظیکس
  هيچش لطف در گوهر نباشدکه
 
 

 ١۶٣    غزل
 
 يار خوش نباشد رخ ی بگل
  باده بهار خوش نباشدیب
 

  چمن و طواف بستانطرف
  الله عذار خوش نباشدیب
 

  سرو و حالت گلرقصيدن
  صوت هزار خوش نباشدیب
 
  يار شکرلب گل اندامبا
  بوس و کنار خوش نباشدیب
 
  نقش که دست عقل بنددهر
  نقش نگار خوش نباشدجز

 
  نقد محقر است حافظجان
 ش نباشد بهر نثار خواز
 
 

 ١۶۴    غزل
 

  باد صبا مشک فشان خواهد شدنفس
  پير دگرباره جوان خواهد شدعالم

 
  به سمن خواهد دادی جام عقيقارغوان
  نرگس به شقايق نگران خواهد شدچشم

 
  تطاول که کشيد از غم هجران بلبلاين
  سراپرده گل نعره زنان خواهد شدتا
 
  ز مسجد به خرابات شدم خرده مگيرگر
  وعظ دراز است و زمان خواهد شدجلسم
 
 ی دل ار عشرت امروز به فردا فکنیا

  نقد بقا را که ضمان خواهد شدمايه
 
  شعبان منه از دست قدح کاين خورشيدماه
  نظر تا شب عيد رمضان خواهد شداز
 



  عزيز است غنيمت شمريدش صحبتگل
  به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شدکه
 

 نس است غزل خوان و سرود مجلس امطربا
  که چنين رفت و چنان خواهد شدی گويچند

 
  اقليم وجودی از بهر تو آمد سوحافظ
  نه به وداعش که روان خواهد شدیقدم

 
 

 ١۶۵    غزل
 

  مهر سيه چشمان ز سر بيرون نخواهد شدمرا
  آسمان است اين و ديگرگون نخواهد شدیقضا

 
 ت نگذاشی آشتی آزارها فرمود و جارقيب
  گردون نخواهد شدی آه سحرخيزان سومگر

 
  نفرمودندی بجز رندی روز ازل کارمرا
  آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شدهر
 

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

  من همين باشد که پنهان عشق او ورزممجال
 و آغوشش چه گويم چون نخواهد شد و بوس کنار

 
 ی امن و يار مهربان ساقی لعل و جاشراب
  به شود کارت اگر اکنون نخواهد شدی کدال
 

  ديده نقش غم ز لوح سينه حافظی ایمشو
  زخم تيغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شدکه
 
 

 ١۶۶    غزل
 

  هجران و شب فرقت يار آخر شدروز
 کار آخر شد اين فال و گذشت اختر و زدم

 
 فرمود ی همه ناز و تنعم که خزان مآن

  در قدم باد بهار آخر شدعاقبت
 

  ايزد که به اقبال کله گوشه گلشکر
  و شوکت خار آخر شدی باد دنخوت

 
  اميد که بد معتکف پرده غيبصبح



  که کار شب تار آخر شدی برون آگو
 
  دراز و غم دلیها  شبی پريشانآن
 ر آخر شد نگای در سايه گيسوهمه

 
  ايام هنوزی نيست ز بدعهدباورم
  غصه که در دولت يار آخر شدقصه

 
  بادی قدحت پرمی لطف نمودساقيا
  به تدبير تو تشويش خمار آخر شدکه
 
  حافظ رای شمار ار چه نياورد کسدر

  و شمار آخر شدحد ی کان محنت بشکر
 
 

 ١۶٧    غزل
 

  بدرخشيد و ماه مجلس شدیا ستاره
 ا را رفيق و مونس شد رميده مدل
 

  من که به مکتب نرفت و خط ننوشتنگار
  غمزه مسله آموز صد مدرس شدبه
 
  او دل بيمار عاشقان چو صبای بوبه
  عارض نسرين و چشم نرگس شدیفدا
 
  اکنون دوستنشاند یام م  صدر مصطبهبه
  شهر نگه کن که مير مجلس شدیگدا
 

  آب خضر بست و جام اسکندرخيال
  سلطان ابوالفوارس شدیوش جرعه نبه
 

  محبت کنون شود معموریطربسرا
  يار منش مهندس شدی طاق ابروکه
 
  خدای پاک کن برای از ترشح ملب
  خاطرم به هزاران گنه موسوس شدکه
 

  به عاشقان پيمودی تو شرابکرشمه
  شدحس ی افتاد و عقل بخبر ی علم بکه
 
 ی زر عزيز وجود است نظم من آرچو
  اين مس شدین کيميا دولتياقبول

 
  راه ميکده ياران عنان بگردانيدز

  که حافظ از اين راه رفت و مفلس شدچرا



 
 

 ١۶٨    غزل
 

  جان که شود کار دل تمام و نشدگداخت
  خام و نشدی در اين آرزوبسوختيم

 
  مير مجلس تو شومی البه گفت شببه

  به رغبت خويشش کمين غالم و نشدشدم
 

 شست با رندان داد که خواهم نپيام
  کشيم نام و نشدی و دردی به رندبشد

 
  کبوتر دلطپد ی در بر اگر مرواست

  ديد در ره خود تاب و پيچ دام و نشدکه
 

  ببوسم آن لب لعلی هوس که به مستبدان
  خون که در دلم افتاد همچو جام و نشدچه
 
  راه قدمدليل ی عشق منه بی کوبه
 نشد من به خويش نمودم صد اهتمام و که
 

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

 
  گنج حضوری و درد که در جست و جودريغ
  بر کرام و نشدی شدم به گدايیبس
 

  حيله برانگيخت حافظ از سر فکرهزار
  آن هوس که شود آن نگار رام و نشددر
 
 

 ١۶٩    غزل
 
  ياران را چه شدبينيم ی اندر کس نمیيار

  آخر آمد دوستداران را چه شدی کیدوست
 
  کجاستی حيوان تيره گون شد خضر فرخ پآب

  چکيد از شاخ گل باد بهاران را چه شدخون
 

 ی داشت حق دوستی که يارگويد ی نمکس
  شناسان را چه حال افتاد ياران را چه شدحق

 
 هاست  از کان مروت برنيامد سالیلعل

 ا چه شد باد و باران ری خورشيد و سعتابش
 



  ياران بود و خاک مهربانان اين ديارشهر
  سر آمد شهرياران را چه شدی کیمهربان

 
 اند  توفيق و کرامت در ميان افکندهیگو
  سواران را چه شدآيد ی به ميدان در نمکس

 
  برنخاستی هزاران گل شکفت و بانگ مرغصد

  را چه پيش آمد هزاران را چه شدعندليبان
 

  مگر عودش بسوختسازد ی خوش نمی ساززهره
  ميگساران را چه شدی ندارد ذوق مستکس

 
  خموشداند ی کس نمی اسرار الهحافظ
  که دور روزگاران را چه شدیپرس ی که ماز
 
 

 ١٧٠    غزل
 

  خلوت نشين دوش به ميخانه شدزاهد
  سر پيمان برفت با سر پيمانه شداز
 

 شکست ی جام و قدح می مجلس که دیصوف
  عاقل و فرزانه شدیعه م به يک جرباز

 
  عهد شباب آمده بودش به خوابشاهد
  به پيرانه سر عاشق و ديوانه شدباز

 
  راه زن دين و دلگذشت ی میا مغبچه
  آن آشنا از همه بيگانه شدی پدر
 

  رخسار گل خرمن بلبل بسوختآتش
  خندان شمع آفت پروانه شدچهره

 
  شام و سحر شکر که ضايع نگشتگريه
 ن ما گوهر يک دانه شد باراقطره

 
 ی بخواند آيت افسونگری ساقنرگس
  اوراد ما مجلس افسانه شدحلقه

 
  حافظ کنون بارگه پادشاستمنزل
  بر دلدار رفت جان بر جانانه شددل
 
 

 ١٧١    غزل
 

  از جناب آصف پيک بشارت آمددوش



  حضرت سليمان عشرت اشارت آمدکز
 

  وجود ما را از آب ديده گل کنخاک
  دل را گاه عمارت آمدیسراويران

 
  کز زلف يار گفتندنهايت ی شرح باين

  از هزاران کاندر عبارت آمدحرفيست
 

  آلودی خرقه می بپوش زنهار اعيبم
  پاک پاکدامن بهر زيارت آمدکان

 
  هر کس پيدا شود ز خوبانی جاامروز
  ماه مجلس افروز اندر صدارت آمدکان

 
 ست تخت جم که تاجش معراج آسمان ابر

  با آن حقارت آمدی نگر که مورهمت
 
  دل ايمان خود نگه داری چشم شوخش ااز
  کمانکش بر عزم غارت آمدی جادوکان

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

 
  مجلس او درياب وقت و در يابدرياست

  زيان رسيده وقت تجارت آمدی اهان
 
 

 ١٧٢    غزل
 

 و نهال حيرت آمد تعشق
  تو کمال حيرت آمدوصل

 
  غرقه حال وصل کخربس
  بر سر حال حيرت آمدهم
 

  دل بنما که در ره اويک
  چهره نه خال حيرت آمدبر
 
  وصل بماند و نه واصلنه
  جا که خيال حيرت آمدآن
 
  که گوش کردمی هر طرفاز

  سال حيرت آمدآواز
 
  منهزم از کمال عزتشد
 ت آمد را که جالل حيرآن



 
  تا قدم وجود حافظسر
  عشق نهال حيرت آمددر
 
 

 ١٧٣    غزل
 
  تو با ياد آمدی نمازم خم ابرودر
  رفت که محراب به فرياد آمدیحالت

 
  من اکنون طمع صبر و دل و هوش مداراز
  همه بر باد آمدی تحمل که تو ديدکان

 
  شد و مرغان چمن مست شدندی صافباده

 اد آمد و کار به بنيی عاشقموسم
 
 شنوم ی بهبود ز اوضاع جهان میبو
  آورد گل و باد صبا شاد آمدیشاد

 
  عروس هنر از بخت شکايت منمایا

  که داماد آمدی حسن بياراحجله
 

  همه زيور بستندی نباتدلفريبان
  ماست که با حسن خداداد آمددلبر

 
  بارند درختان که تعلق دارندزير
 د خوشا سرو که از بار غم آزاد آمیا

 
  نغز بخوانی از گفته حافظ غزلمطرب

  بگويم که ز عهد طربم ياد آمدتا
 
 

 ١٧۴    غزل
 

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

 
  بازی مرغ سحر نغمه داوودی ابرکش

  سليمان گل از باد هوا بازآمدکه
 

  کو که کند فهم زبان سوسنیعارف
 رفت و چرا بازآمد بپرسد که چرا تا
 

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

 



  نوشين بشنيد از دم صبحی می بوالله
  دل بود به اميد دوا بازآمدداغ

 
  من در ره اين قافله راه بماندچشم
  به گوش دلم آواز درا بازآمدتا
 
  چه حافظ در رنجش زد و پيمان بشکستگر

 بين که به لطف از در ما بازآمد او لطف
 
 

 ١٧۵    غزل
 

  فروش آمدی به تهنيت پير مصبا
  موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمدکه
 

 ی مسيح نفس گشت و باد نافه گشاهوا
  سبز شد و مرغ در خروش آمددرخت

 
  الله چنان برفروخت باد بهارتنور
  غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمدکه
 
  از من و به عشرت کوش گوش هوش نيوشبه
  اين سخن سحر از هاتفم به گوش آمدکه
 
  مجموعی تا شوی 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
 
  صحبت نامحرم است مجلس انسی جاچه
  پياله بپوشان که خرقه پوش آمدسر

 
  حافظرود ینقاه به ميخانه م خاز

  زهد ريا به هوش آمدی ز مستمگر
 
 

 ١٧۶    غزل
 

  دولت بيدار به بالين آمدسحرم
  برخيز که آن خسرو شيرين آمدگفت

 
  درکش و سرخوش به تماشا بخرامیقدح
  که نگارت به چه آيين آمدی ببينتا
 

 ی نافه گشای خلوتی بده ایمژدگان



 آمد مشکين ی ختن آهوی ز صحراکه
 

  به رخ سوختگان بازآوردی آبگريه
  فريادرس عاشق مسکين آمدناله

 
  دل باز هوادار کمان ابرويستمرغ

  کبوتر نگران باش که شاهين آمدیا
 

  بده و غم مخور از دشمن و دوستی مساقيا
  به کام دل ما آن بشد و اين آمدکه
 

  ايام چو ديد ابر بهاری بدعهدرسم
  نسرين آمد بر سمن و سنبل واش گريه

 
  صبا گفته حافظ بشنيد از بلبلچون

  رياحين آمدی به تماشاعنبرافشان
 
 

 ١٧٧    غزل
 
  داندی هر که چهره برافروخت دلبرنه
  داندی هر که آينه سازد سکندرنه
 
  هر که طرف کله کج نهاد و تند نشستنه

  داندی و آيين سروری دارکاله
 
  چو گدايان به شرط مزد مکنی بندگتو
  داندی دوست خود روش بنده پرورکه
 

  همت آن رند عافيت سوزمغالم
  داندی کيمياگری در گداصفتکه
 
 ی و عهد نکو باشد ار بياموزوفا

  داندی ستمگری هر که تو بينوگرنه
 

  دل ديوانه و ندانستمبباختم
  داندی شيوه پریا  بچهی آدمکه
 

  نکته باريکتر ز مو اين جاستهزار
  داندید قلندر هر که سر بتراشنه
 

  نقطه بينش ز خال توست مرامدار
  داندی قدر گوهر يک دانه جوهرکه
 
  قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شدبه

  داندی بگيرد اگر دادگسترجهان



 
  بود آگاهی شعر دلکش حافظ کسز
  داندی لطف طبع و سخن گفتن درکه
 
 

 ١٧٨    غزل
 
  که شد محرم دل در حرم يار بماندهر
  که اين کار ندانست در انکار بماندوان

 
  از پرده برون شد دل من عيب مکناگر
  ايزد که نه در پرده پندار بماندشکر

 
  همه رختی واستدند از گرو مصوفيان

  ما بود که در خانه خمار بمانددلق
 

  شيخ شد و فسق خود از ياد ببردمحتسب
  ماست که در هر سر بازار بماندقصه

 
  دست بلورين ستديم لعل کز آنی مهر
  حسرت شد و در چشم گهربار بماندآب
 
  دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفتجز

  کس نشنيديم که در کار بماندجاودان
 

  بيمار که چون چشم تو گردد نرگسگشت
  تو نشدش حاصل و بيمار بماندشيوه

 
  سخن عشق نديدم خوشتری صدااز

  که در اين گنبد دوار بماندیيادگار
 

 پوشيد ی و صد عيب مرا می دلقمداشت
  و مطرب شد و زنار بماندی رهن مخرقه

 
  جمال تو چنان صورت چين حيران شدبر
  حديثش همه جا در در و ديوار بماندکه
 
 ی تماشاگه زلفش دل حافظ روزبه
  که بازآيد و جاويد گرفتار بماندشد
 
 

 ١٧٩    غزل
 

  مژده که ايام غم نخواهد ماندرسيد
  چنين نيز هم نخواهد ماند نماندچنان

 



  ار چه در نظر يار خاکسار شدممن
  نيز چنين محترم نخواهد ماندرقيب

 
  همه رازند ی پرده دار به شمشير مچو
  مقيم حريم حرم نخواهد ماندیکس
 
  شکر و شکايت ز نقش نيک و بد استی جاچه
  رقم نخواهد ماندی بر صحيفه هستچو

 
  بوداند اين  مجلس جمشيد گفتهسرود
  جام باده بياور که جم نخواهد ماندکه
 

  شمع وصل پروانهی شمر ایغنيمت
  اين معامله تا صبحدم نخواهد ماندکه
 

  دل درويش خود به دست آورتوانگرا
  مخزن زر و گنج درم نخواهد ماندکه
 

 اند به زر  رواق زبرجد نوشتهبدين
  اهل کرم نخواهد ماندی جز نکويکه
 
 ع مبر حافظ جانان طمی مهربانز
  نقش جور و نشان ستم نخواهد ماندکه
 
 

 ١٨٠    غزل
 
  پسته تو خنده زده بر حديث قندیا

  خدا يک شکر بخندی از برامشتاقم
 

  ز قامت تو نيارد که دم زندیطوب
  بلندشود ی قصه بگذرم که سخن مزين

 
  که برنخيزدت از ديده رود خونیخواه
  صحبت رود کسان مبندی در وفادل
 
 یزن ی و گر طعنه مینماي یجلوه م گر
  نيستيم معتقد شيخ خودپسندما
 
  شودی حال من آگاه کی آشفتگز
  را که دل نگشت گرفتار اين کمندآن
 

  شوق گرم شد آن سروقد کجاستبازار
  جان خود بر آتش رويش کنم سپندتا
 
  که يار ما به شکرخنده دم زندیجاي



  تو خدا را به خود مخندی پسته کيستیا
 

 یکن ی چو ترک غمزه ترکان نمحافظ
  تو خوارزم يا خجندی کجاست جایدان
 
 

 ١٨١    غزل
 
  از اين دست من و دامن آن سرو بلندبعد
  چمان از بن و بيخم برکندی به باالکه
 

  نيست تو برقع بگشای مطرب و محاجت
  به رقص آوردم آتش رويت چو سپندکه
 

  نشود آينه حجله بختی رويهيچ
  که مالند در آن سم سمندیو آن رمگر

 
 باش ی اسرار غمت هر چه بود گو مگفتم
  و چندی از اين بيش ندارم چه کنم تا کصبر

 
  صيادی مشکين مرا ای آن آهومکش
  از آن چشم سيه دار و مبندش به کمندشرم

 
  که از اين در نتوانم برخاستی خاکمن
  کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلنداز
 
  مشکين حافظیز آن گيسو مستان دل اباز
  که ديوانه همان به که بود اندر بندزان

 
 

 ١٨٢    غزل
 

  چندی و شد ايامی ننوشتی حالحسب
  چندی کو که فرستم به تو پيغامیمحرم

 
  نتوانيم رسيدی بدان مقصد عالما
  چندی مگر پيش نهد لطف شما گامهم
 

  از خم به سبو رفت و گل افکند نقابی مچون
  چندیه دار و بزن جام عيش نگفرصت

 
  آميخته با گل نه عالج دل ماستقند

  چندی چند برآميز به دشنامیا بوسه
 

  از کوچه رندان به سالمت بگذرزاهد
  چندی خرابت نکند صحبت بدنامتا



 
  هنرش نيز بگوی جمله چو گفتی معيب
  چندی حکمت مکن از بهر دل عامینف
 
  گدايان خرابات خدا يار شماستیا

  چندیعام مداريد ز انعام انچشم
 
  کش خويشی ميخانه چه خوش گفت به دردپير
  چندی مگو حال دل سوخته با خامکه
 

  از شوق رخ مهر فروغ تو بسوختحافظ
  چندی ناکامی کن سوی نظرکامگارا

 
 

 ١٨٣    غزل
 

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

 
 و ذاتم کردند از شعشعه پرتبيخود
  صفاتم دادندی از جام تجلباده

 
 ی بود و چه فرخنده شبی مبارک سحرچه
  شب قدر که اين تازه براتم دادندآن
 
  من و آينه وصف جمالی از اين روبعد
  در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادندکه
 
  اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجبمن

 ها به زکاتم دادند  بودم و اينمستحق
 

  آن روز به من مژده اين دولت دادهاتف
  بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادندکه
 
 ريزد ی همه شهد و شکر کز سخنم ماين
  صبريست کز آن شاخ نباتم دادنداجر

 
  حافظ و انفاس سحرخيزان بودهمت
  ز بند غم ايام نجاتم دادندکه
 
 

 ١٨۴    غزل
 

  ديدم که ماليک در ميخانه زدنددوش
 د و به پيمانه زدند آدم بسرشتنگل
 



  حرم ستر و عفاف ملکوتساکنان
  من راه نشين باده مستانه زدندبا
 

  بار امانت نتوانست کشيدآسمان
  کار به نام من ديوانه زدندقرعه

 
  هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهجنگ
  نديدند حقيقت ره افسانه زدندچون

 
  ايزد که ميان من و او صلح افتادشکر

 نان ساغر شکرانه زدند رقص کصوفيان
 

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

 
  چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقابکس
  سر زلف سخن را به قلم شانه زدندتا
 
 

 ١٨۵    غزل
 

  گيرندی را بود آيا که عيارنقدها
  گيرندی کاری همه صومعه داران پتا
 

  است که ياران همه کار ديد من آنمصلحت
  گيرندی و خم طره ياربگذارند

 
 ی گرفتند حريفان سر زلف ساقخوش
  گيرندی فلکشان بگذارد که قرارگر
 

  پرهيز به خوبان مفروشی بازوقوت
  گيرندی به سواری در اين خيل حصارکه
 
  رب اين بچه ترکان چه دليرند به خونيا
  گيرندی به تير مژه هر لحظه شکارکه
 

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

 
  زمان را غم مسکينان نيستی ابناحافظ
  گيرندی ميان گر بتوان به که کنارزين

 
 

 ١٨۶    غزل
 
  فروش حاجت رندان روا کندی مگر



  گنه ببخشد و دفع بال کندايزد
 

  به جام عدل بده باده تا گدایساق
 ه جهان پربال کند نياورد کغيرت

 
  کز اين غمان برسد مژده امانحقا
  به عهد امانت وفا کندی سالکگر
 
  حکيمی رنج پيش آيد و گر راحت اگر

 ها خدا کند  مکن به غير که ايننسبت
 
  که ره عقل و فضل نيستیا  کارخانهدر
  چرا کندی فضولی ضعيف رافهم

 
  اجل نمردی بساز پرده که کس بمطرب
 ن ترانه سرايد خطا کند کو نه ايوان

 
  خمار کشتی را که درد عشق و بالما
  دوا کندی صافی وصل دوست يا ميا
 

  و حافظ به عشق سوختی رفت در سر مجان
  ما کندی کجاست که احيای دمیعيس

 
 

 ١٨٧    غزل
 
  بسوز که سوز تو کارها بکنددال
  دفع صد بال بکندی نيم شبنياز

 
 کش چهره عاشقانه بی يار پرعتاب
  صد جفا بکندی يک کرشمه تالفکه
 
  ملک تا ملکوتش حجاب بردارندز
  آن که خدمت جام جهان نما بکندهر
 

  عشق مسيحادم است و مشفق ليکطبيب
  درد در تو نبيند که را دوا بکندچو

 
  خود انداز کار و دل خوش داری با خداتو
  خدا بکندی رحم اگر نکند مدعکه
 
 یبيدار بخت خفته ملولم بود که ز
  وقت فاتحه صبح يک دعا بکندبه
 

  به زلف يار نبردی حافظ و بويبسوخت
  داللت اين دولتش صبا بکندمگر



 
 

 ١٨٨    غزل
 

  و عشق آن فضول عيب کندی به رندمرا
  اعتراض بر اسرار علم غيب کندکه
 

  سر محبت ببين نه نقص گناهکمال
  افتد نظر به عيب کندهنر ی هر که بکه
 
 ی بهشت آن نفس برآيد بو عطر حورز
  خاک ميکده ما عبير جيب کندکه
 

 ی زند ره اسالم غمزه ساقچنان
  اجتناب ز صهبا مگر صهيب کندکه
 

  گنج سعادت قبول اهل دل استکليد
  آن که در اين نکته شک و ريب کندمباد

 
  رسد به مرادی ايمن گهی وادشبان
  چند سال به جان خدمت شعيب کندکه
 
 چکاند فسانه حافظ ديده خون بز
  ياد وقت زمان شباب و شيب کندچو
 
 

 ١٨٩    غزل
 

  بکندی دولت اگر باز گذارطاير
  بکندی بازآيد و با وصل قراريار

 
  را دستگه در و گهر گر چه نماندديده

  بکندی و تدبير نثاری خونبخورد
 

  گفتم بکند لعل لبش چاره مندوش
  بکندی غيب ندا داد که آرهاتف

 
 د بر او دم زند از قصه ما نيارکس

  بکندی باد صبا گوش گذارمگرش
 

  پروازی باز نظر را به تذروام داده
  بکندی مگرش نقش و شکاربازخواند

 
 ی خاليست ز عشاق بود کز طرفشهر
  بکندی از خويش برون آيد و کاریمرد

 



 یا  که ز بزم طربش غمزدهی کريمکو
  بکندی درکشد و دفع خماریا جرعه

 
 يا خبر وصل تو يا مرگ رقيب وفا يا
  بکندی آيا که فلک زين دو سه کاربود

 
 ی از در او هم روزی گر نروحافظا
  بکندی بر سرت از گوشه کناریگذر

 
 

 ١٩٠    غزل
 

  که ز ما ياد کندی مشکين تو روزکلک
  اجر دو صد بنده که آزاد کندببرد

 
  که سالمت بادشی منزل سلمقاصد
 ما شاد کند دل ی شود گر به سالمچه
 

  گنج مرادت بدهندی کن که بسامتحان
  چو مرا لطف تو آباد کندی خرابگر
 
  رب اندر دل آن خسرو شيرين اندازيا
  بر سر فرهاد کندی به رحمت گذرکه
 

  را به بود از طاعت صدساله و زهدشاه
  که در او داد کندی يک ساعته عمرقدر

 
  عشوه ناز تو ز بنيادم بردحاليا
 ه حکيمانه چه بنياد کند دگربارتا
 

  پاک تو از مدحت ما مستغنيستگوهر
  مشاطه چه با حسن خداداد کندفکر

 
  نبرديم به مقصود خود اندر شيرازره

  آن روز که حافظ ره بغداد کندخرم
 
 

 ١٩١    غزل
 
  کندی کرم با ما وفاداری کيست کز روآن
  کندی چو من يک دم نکوکاری بدکاری جابر
 

 ی آرد به دل پيغام وی و نینا به بانگ اول
  کندی با من وفاداری گه به يک پيمانه موان

 
  که جان فرسود از او کام دلم نگشود از اودلبر



  کندی نتوان بود از او باشد که دلدارنوميد
 

 ام ام زان طره تا من بوده  گره نگشودهگفتم
  کندیام تا با تو طرار  منش فرمودهگفتا

 
 است بو عشق نشنيده پوش تندخو از پشمينه

  کندی بگو تا ترک هشياری مستيش رمزاز
 

  چنانی مشکل بود يارنشان ی بی من گداچون
  کندی کجا عيش نهان با رند بازارسلطان

 
  طره پرپيچ و خم سهل است اگر بينم ستمزان
  کندی بند و زنجيرش چه غم هر کس که عياراز
 
  مددخواهم ی عدد از بخت می لشکر غم بشد
  کندیخر دين عبدالصمد باشد که غمخوار فتا
 
  چشم پرنيرنگ او حافظ مکن آهنگ اوبا

  کندی طره شبرنگ او بسيار طرارکان
 
 

 ١٩٢    غزل
 

 کند ی چمان من چرا ميل چمن نمسرو
 کند ی ياد سمن نمشود ی گل نمهمدم

 
 اش کردم و از سر فسوس  ز طرهیا  گلهید

 دکن ی که اين سياه کج گوش به من نمگفت
 
  دل هرزه گرد من رفت به چين زلف اوتا

 کند ی سفر دراز خود عزم وطن نمزان
 

 ی ولکنم ی کمان ابرويش البه همپيش
 کند ی کشيده است از آن گوش به من نمگوش

 
  همه عطف دامنت آيدم از صبا عجببا
 کند ی گذر تو خاک را مشک ختن نمکز
 

  زلف بنفشه پرشکنشود ی ز نسيم مچون
 کند یچه ياد از آن عهدشکن نم که دلم وه
 
 شود ی او همدم جان نمی به اميد رودل
 کند ی او خدمت تن نمی کوی به هواجان

 
 دهد ی سيم ساق من گر همه درد میساق

 کند ی جمله دهن نمی که تن چو جام مکيست



 
  جفا مکن آب رخم که فيض ابردستخوش

 کند ی مدد سرشک من در عدن نمیب
 

 ظ ناشنيده پند غمزه تو شد حافکشته
 کند ی سزاست هر که را درد سخن نمتيغ
 
 

 ١٩٣    غزل
 
  حيرانندخبران ی ما بی نظربازدر
  چنينم که نمودم دگر ايشان دانندمن
 

 ی نقطه پرگار وجودند ولعاقالن
  داند که در اين دايره سرگردانندعشق

 
  گاه رخ او ديده من تنها نيستجلوه
 انندگرد ی و خورشيد همين آينه مماه
 

  ما با لب شيرين دهنان بست خداعهد
  همه بنده و اين قوم خداوندانندما
 

  و مطرب داريمی می و هوامفلسانيم
  اگر خرقه پشمين به گرو نستانندآه
 

  نرسدی خورشيد به شبپره اعموصل
  در آن آينه صاحب نظران حيرانندکه
 

  الف دروغی عشق و گله از يار زهالف
  هجرانند چنين مستحقعشقبازان

 
  چشم سياه تو بياموزد کارمگرم
  همه کس نتوانندی و مستی نه مستورور
 
  تو بادی به نزهتگه ارواح برد بوگر
  به نثار افشانندی و جان گوهر هستعقل

 
  حافظ نکند فهم چه شدی ار رندزاهد
  بگريزد از آن قوم که قرآن خوانندديو

 
  شوند آگه از انديشه ما مغبچگانگر
  به گرو نستانندیاين خرقه صوف از بعد

 
 

 ١٩۴    غزل
 



  بويان غبار غم چو بنشينند بنشانندسمن
  رويان قرار از دل چو بستيزند بستانندیپر
 
 ها چو بربندند بربندند  فتراک جفا دلبه
 ها چو بگشايند بفشانند  زلف عنبرين جانز
 
  يک نفس با ما چو بنشينند برخيزندی عمربه

 چو برخيزند بنشانند شوق در خاطر نهال
 

  گوشه گيران را چو دريابند در يابندسرشک
  مهر از سحرخيزان نگردانند اگر دانندرخ

 
 بارند ی مخندند ی چو می چشمم لعل رمانز
 خوانند ی مبينند ی چو می رويم راز پنهانز
 
  کو سهل پنداردی درد عاشق را کسیدوا
  فکر آنان که در تدبير درمانند در مانندز
 
 منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند چو
 رانند ی مخوانند ی درگاه حافظ را چو مبدين

 
  اين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ناز آرنددر
  با اين درد اگر دربند درمانند درمانندکه
 
 

 ١٩۵    غزل
 

  نرگس مست تو تاجدارانندغالم
  باده لعل تو هوشيارانندخراب

 
 ه شد غماز را صبا و مرا آب ديدتو
  گر نه عاشق و معشوق رازدارانندو
 
  بنگری زير زلف دوتا چون گذر کنز
  از يمين و يسارت چه سوگوارانندکه
 

  کن چو صبا بر بنفشه زار و ببينگذار
 قرارانند ی از تطاول زلفت چه بکه
 

  خداشناس بروی ماست بهشت انصيب
  مستحق کرامت گناهکارانندکه
 
 زل سرايم و بس من بر آن گل عارض غنه
  عندليب تو از هر طرف هزارانندکه
 
  خجسته که منی خضر پی دستگير شو اتو



  و همرهان سوارانندروم ی مپياده
 
  کنی به ميکده و چهره ارغوانبيا

  به صومعه کان جا سياه کارانندمرو
 

  حافظ از آن زلف تابدار مبادخالص
  بستگان کمند تو رستگارانندکه
 
 

 ١٩۶    غزل
 
  که خاک را به نظر کيميا کنندانآن
  به ما کنندی بود که گوشه چشمآيا
 

 ی نهفته به ز طبيبان مدعدردم
  که از خزانه غيبم دوا کنندباشد

 
 کشد ی چون نقاب ز رخ در نممعشوق

  به تصور چرا کنندی کس حکايتهر
 

  و زاهديستی حسن عاقبت نه به رندچون
  به که کار خود به عنايت رها کنندآن
 
  معرفت مباش که در من يزيد عشقیب

  نظر معامله با آشنا کننداهل
 
 رود ی فتنه می درون پرده بسیحال
 ها کنند  آن زمان که پرده برافتد چهتا
 
  سنگ از اين حديث بنالد عجب مدارگر

  دالن حکايت دل خوش ادا کنندصاحب
 
  خور که صد گناه ز اغيار در حجابیم

  ريا کنند وی که به روی ز طاعتبهتر
 

  يوسفمی که آيد از او بویپيراهن
  برادران غيورش قبا کنندترسم

 
  ميکده تا زمره حضوری به کوبگذر
  خود ز بهر تو صرف دعا کننداوقات

 
  ز حاسدان به خودم خوان که منعمانپنهان
  خدا کنندی رضای نهان براخير

 
 شود ی دوام وصل ميسر نمحافظ
 کنند کم التفات به حال گدا شاهان



 
 

 ١٩٧    غزل
 

  زين سان کنندی گر دلبرشاهدان
  را رخنه در ايمان کنندزاهدان

 
  کجا آن شاخ نرگس بشکفدهر

  ديده نرگسدان کنندگلرخانش
 
  ببری جوان سروقد گويیا

  از آن کز قامتت چوگان کنندپيش
 

  را بر سر خود حکم نيستعاشقان
  چه فرمان تو باشد آن کنندهر
 

 یا است از قطره چشمم کمتر پيش
 ها که از طوفان کنند  حکايتاين

 
  ما چون گيرد آغاز سماعيار

  بر عرش دست افشان کنندقدسيان
 

  چشمم به خون آغشته شدمردم
  کجا اين ظلم بر انسان کننددر
 

  دل کاهل رازیا  برآ با غصهخوش
  خوش در بوته هجران کنندعيش

 
  مکش حافظ ز آه نيم شبسر
 رخشان کنند چو صبحت آينه تا
 
 

 ١٩٨    غزل
 

  ام دهان و لبت کامران کنندی کگفتم
  چنان کنندی به چشم هر چه تو گويگفتا

 
  لبتکند ی خراج مصر طلب مگفتم
  در اين معامله کمتر زيان کنندگفتا

 
  به نقطه دهنت خود که برد راهگفتم
  اين حکايتيست که با نکته دان کنندگفت

 
 نشين صنم پرست مشو با صمد گفتم
  عشق هم اين و هم آن کنندی به کوگفتا

 



  ز دلبرد ی ميکده غم می هواگفتم
  شادمان کنندی خوش آن کسان که دلگفتا

 
  شراب و خرقه نه آيين مذهب استگفتم
  اين عمل به مذهب پير مغان کنندگفت

 
  ز لعل نوش لبان پير را چه سودگفتم
  به بوسه شکرينش جوان کنندگفتا

 
 رود ی به سر حجله میه ک که خواجگفتم
  و مه قران کنندی آن زمان که مشترگفت

 
  دولت او ورد حافظ استی دعاگفتم
  اين دعا ماليک هفت آسمان کنندگفت

 
 

 ١٩٩    غزل
 

 کنند ی کاين جلوه در محراب و منبر مواعظان
 کنند ی آن کار ديگر مروند ی به خلوت مچون

 
  دارم ز دانشمند مجلس بازپرسیمشکل
 کنند ی فرمايان چرا خود توبه کمتر مهتوب
 

 ی روز داوردارند ی باور نمگوييا
 کنند ی همه قلب و دغل در کار داور مکاين

 
  رب اين نودولتان را با خر خودشان نشانيا

 کنند ی همه ناز از غالم ترک و استر مکاين
 
  خانقه برجه که در دير مغانی گدایا
 کنند یها را توانگر م  که دلی آبدهند یم
 

 کشد ی او چندان که عاشق مپايان ی بحسن
 کنند ی ديگر به عشق از غيب سر بر مزمره

 
 ی ملک تسبيح گوی در ميخانه عشق ابر

 کنند ی آن جا طينت آدم مخمر مکاندر
 

  عقل گفتی خروشآمد ی از عرش مصبحدم
 کنند ی که شعر حافظ از بر می گويقدسيان

 
 

 ٢٠٠    غزل
 
 کنند یچه تقرير م که چنگ و عود یدان



 کنند ی خوريد باده که تعزير مپنهان
 

 برند ی عشق و رونق عشاق مناموس
 کنند ی جوان و سرزنش پير معيب

 
  قلب تيره هيچ نشد حاصل و هنوزجز
 کنند ی در اين خيال که اکسير مباطل

 
  رمز عشق مگوييد و مشنويدگويند
 کنند ی حکايتيست که تقرير ممشکل

 
 ده مغرور صد فريب از برون در شما
 کنند ی خود درون پرده چه تدبير متا
 

  بازدهند ی وقت پير مغان متشويش
 کنند ی سالکان نگر که چه با پير ماين

 
  خريدتوان ی ملک دل به نيم نظر مصد

 کنند ی در اين معامله تقصير مخوبان
 

  به جد و جهد نهادند وصل دوستیقوم
 کنند ی دگر حواله به تقدير میقوم

 
  الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهریف

 کنند یايست که تغيير م  کارخانهکاين
 
  و محتسبی خور که شيخ و حافظ و مفتیم

 کنند ی همه تزوير می نيک بنگرچون
 
 

 ٢٠١    غزل
 

  خوش دو دام رهندی و ساقغش ی بشراب
  زيرکان جهان از کمندشان نرهندکه
 
  ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سياهمن

 گنهند ی شکر که ياران شهر بهزار
 

 ی نه پيشه درويشيست و راهروجفا
  باده که اين سالکان نه مرد رهندبيار

 
  حقير گدايان عشق را کاين قوممبين
  کلهندی کمر و خسروان بی بشهان

 
  هوش باش که هنگام باد استغنابه

  خرمن طاعت به نيم جو ننهندهزار



 
  شکسته شودی که کوکبه دلبرمکن
  بندگان بگريزند و چاکران بجهندوچ
 

  کشان يک رنگمی همت دردغالم
  آن گروه که ازرق لباس و دل سيهندنه
 
  منه به خرابات جز به شرط ادبقدم
  سالکان درش محرمان پادشهندکه
 

  حافظی عشق بلند است همتجناب
  به خود ندهندهمتان ی عاشقان ره بکه
 
 

 ٢٠٢    غزل
 
 ا بگشاينده  آيا که در ميکدهبود
  از کار فروبسته ما بگشايندگره

 
  از بهر دل زاهد خودبين بستنداگر
  دار که از بهر خدا بگشايندی قودل
 
  زدگانی دل رندان صبوحی صفابه
  در بسته به مفتاح دعا بگشايندبس

 
  تعزيت دختر رز بنويسيدنامه
  همه مغبچگان زلف دوتا بگشايندتا
 

 اب نی چنگ ببريد به مرگ میگيسو
 ها بگشايند  حريفان همه خون از مژهتا
 
  ميخانه ببستند خدايا مپسنددر
  در خانه تزوير و ريا بگشايندکه
 

  فردای تو ببينی اين خرقه که دارحافظ
  چه زنار ز زيرش به دغا بگشايندکه
 
 

 ٢٠٣    غزل
 

  دفتر ما در گرو صهبا بودها سال
  ما بودی ميکده از درس و دعارونق

 
  مغان بين که چو ما بدمستان پيرینيک
  چه کرديم به چشم کرمش زيبا بودهر
 



 ی دانش ما جمله بشوييد به مدفتر
  فلک ديدم و در قصد دل دانا بودکه
 
  دلی ای بتان آن طلب ار حسن شناساز

  گفت که در علم نظر بينا بودی کسکاين
 
 کرد ی می چو پرگار به هر سو دوراندل
 ابرجا بود اندر آن دايره سرگشته پو
 

 پرداخت ی می از درد محبت عملمطرب
  حکيمان جهان را مژه خون پاال بودکه
 
 ی ز طرب زان که چو گل بر لب جوشکفتم یم
  باال بودی سرم سايه آن سرو سهبر
 
  گلرنگ من اندر حق ازرق پوشانپير

 ها بود  خبث نداد ار نه حکايترخصت
 

  اندوده حافظ بر او خرج نشدقلب
  به همه عيب نهان بينا بود معاملکاين

 
 

 ٢٠۴    غزل
 
  با ما بودی باد آن که نهانت نظرياد
  مهر تو بر چهره ما پيدا بودرقم

 
 کشت ی باد آن که چو چشمت به عتابم مياد

  عيسويت در لب شکرخا بودمعجز
 
  زده در مجلس انسی باد آن که صبوحياد
  من و يار نبوديم و خدا با ما بودجز

 
 افروخت ی که رخت شمع طرب م باد آنياد
  دل سوخته پروانه ناپروا بودوين

 
  باد آن که در آن بزمگه خلق و ادبياد
  صهبا بودی که او خنده مستانه زدآن
 
 ی باد آن که چو ياقوت قدح خنده زدياد
 ها بود  ميان من و لعل تو حکايتدر
 
 ی باد آن که نگارم چو کمر بربستياد
  پيما بود رکابش مه نو پيک جهاندر
 
  باد آن که خرابات نشين بودم و مستياد



  در مسجدم امروز کم است آن جا بودوآنچه
 
  راستشد ی باد آن که به اصالح شما مياد
  هر گوهر ناسفته که حافظ را بودنظم

 
 

 ٢٠۵    غزل
 
  نام و نشان خواهد بودی ز ميخانه و متا
  ما خاک ره پير مغان خواهد بودسر

 
 ن از ازلم در گوش است پير مغاحلقه
  همانيم که بوديم و همان خواهد بودبر
 
  همت خواهی سر تربت ما چون گذربر
  زيارتگه رندان جهان خواهد بودکه
 

  زاهد خودبين که ز چشم من و توی ابرو
  اين پرده نهان است و نهان خواهد بودراز

 
  عاشق کش من مست برون رفت امروزترک
 وان خواهد بود دگر خون که از ديده رتا
 

  آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحدچشمم
  دم صبح قيامت نگران خواهد بودتا
 

  حافظ گر از اين گونه مدد خواهد کردبخت
  معشوقه به دست دگران خواهد بودزلف

 
 

 ٢٠۶    غزل
 

  از اينت بيش از اين انديشه عشاق بودپيش
  تو با ما شهره آفاق بودیمهرورز

 
 ها که با نوشين لبان ت شب باد آن صحبياد

  سر عشق و ذکر حلقه عشاق بودبحث
 

  از اين کاين سقف سبز و طاق مينا برکشندپيش
  جانان طاق بودی چشم مرا ابرومنظر

 
  دم صبح ازل تا آخر شام ابداز

  و مهر بر يک عهد و يک ميثاق بودیدوست
 

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



 
  و دينبرد ی مه رويان مجلس گر چه دل محسن
  اخالق بودی ما در لطف طبع و خوببحث

 
  در کار کردیا  نکتهی در شاهم گدايبر

  بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بودگفت
 

  تسبيح اگر بگسست معذورم بداررشته
  سيمين ساق بودی اندر دامن ساقدستم

 
 ام عيبم مکن  کردهی شب قدر ار صبوحدر

  بر کنار طاق بودی آمد يار و جامسرخوش
 

  حافظ در زمان آدم اندر باغ خلدشعر
  نسرين و گل را زينت اوراق بوددفتر

 
 

 ٢٠٧    غزل
 
  توام منزل بودی باد آن که سر کوياد
  از خاک درت حاصل بودی را روشنديده

 
  چون سوسن و گل از اثر صحبت پاکراست

 مرا آن چه تو را در دل بود زبان بود بر
 
 کرد ی می چو از پير خرد نقل معاندل

  به شرح آن چه بر او مشکل بودگفت ی معشق
 
  از آن جور و تطاول که در اين دامگه استآه
  که در آن محفل بودی از آن سوز و نيازآه
 
  دوست نباشم هرگزی دلم بود که بدر
  من و دل باطل بودی توان کرد که سعچه
 

 بر ياد حريفان به خرابات شدم دوش
  ديدم خون در دل و پا در گل بودی مخم
 

  بگشتم که بپرسم سبب درد فراقبس
  عقل در اين مسله اليعقل بودیمفت
 

 ی خاتم فيروزه بواسحاقیراست
  دولت مستعجل بودی درخشيد ولخوش

 
  آن قهقهه کبک خرامان حافظیديد
  ز سرپنجه شاهين قضا غافل بودکه
 



 
 ٢٠٨    غزل

 
  را چو طلب باشد و قوت نبودخستگان

  شرط مروت نبودی تو بيداد کنگر
 
 ی جفا از تو نديديم و تو خود نپسندما
  چه در مذهب ارباب طريقت نبودآن
 

  آن ديده که آبش نبرد گريه عشقخيره
  آن دل که در او شمع محبت نبودتيره

 
  از مرغ همايون طلب و سايه اودولت
  زغن شهپر دولت نبود که با زاغ وزان

 
  مدد خواستم از پير مغان عيب مکنگر
  ما گفت که در صومعه همت نبودشيخ

 
  طهارت نبود کعبه و بتخانه يکيستچون
  خير در آن خانه که عصمت نبودنبود

 
  علم و ادب ورز که در مجلس شاهحافظا
  که را نيست ادب اليق صحبت نبودهر
 
 

 ٢٠٩    غزل
 
 مشير تو تقدير نبود اين خسته به شقتل
  تو تقصير نبودرحم ی نه هيچ از دل بور
 
 کردم ی ديوانه چو زلف تو رها ممن
  اليقترم از حلقه زنجير نبودهيچ

 
  رب اين آينه حسن چه جوهر دارديا
  در او آه مرا قوت تاثير نبودکه
 
 ها برگردم  ز حسرت به در ميکدهسر
  تو در صومعه يک پير نبودی شناساچون

 
  ز قدت در چمن ناز نرستنينترناز

  از نقش تو در عالم تصوير نبودخوشتر
 
  تو رسمی مگر همچو صبا باز به کوتا

  دوش بجز ناله شبگير نبودحاصلم
 
  آتش هجران که چو شمعی کشيدم ز تو اآن



  خودم از دست تو تدبير نبودی فناجز
 
  توی بود عذاب انده حافظ بیآيت
 نبود بر هيچ کسش حاجت تفسير که
 
 

 ٢١٠    غزل
 

  تو بودی در حلقه ما قصه گيسودوش
  تو بودی دل شب سخن از سلسله موتا
 
 گشت ی که از ناوک مژگان تو در خون مدل
  تو بودی مشتاق کمانخانه ابروباز

 
 داد ی می عفااهللا صبا کز تو پيامهم
  تو بودی نه در کس نرسيديم که از کوور
 

 نداشت از شور و شر عشق خبر هيچ عالم
  تو بودی انگيز جهان غمزه جادوفتنه

 
  سرگشته هم از اهل سالمت بودممن
  تو بودی راهم شکن طره هندودام
 

  بند قبا تا بگشايد دل منبگشا
  تو بودی که مرا بود ز پهلوی گشادکه
 
  تو که بر تربت حافظ بگذری وفابه
  تو بودی روی و در آرزوشد ی جهان مکز
 
 

 ٢١١    غزل
 

  و رخساره برافروخته بودآمد ی مدوش
  سوخته بودیا  کجا باز دل غمزدهتا
 

 ی و شيوه شهرآشوبی عاشق کشرسم
  بود که بر قامت او دوخته بودیا جامه

 
 دانست ی عشاق سپند رخ خود مجان
  آتش چهره بدين کار برافروخته بودو
 
 ديدم ی که زارت بکشم مگفت ی چه مگر
 ود با من دلسوخته بی نهانش نظرکه
 

  و آن سنگين دلزد ی زلفش ره دين مکفر
  از چهره برافروخته بودی اش مشعلی پدر



 
  ديده بريختی خون به کف آورد ولی بسدل
  اهللا که تلف کرد و که اندوخته بوداهللا
 
  سود نکردی مفروش به دنيا که بسيار
  که يوسف به زر ناسره بفروخته بودآن
 

 فظ و خوش گفت برو خرقه بسوزان حاگفت
  ز که آموخته بودی رب اين قلب شناسيا
 
 

 ٢١٢    غزل
 

  سحرگه اتفاق افتاده بودی دو جامم ديک
  شرابم در مذاق افتاده بودی از لب ساقو
 
  دگر با شاهد عهد شبابی سر مستاز

  ليکن طالق افتاده بودخواستم ی میرجعت
 
  مقامات طريقت هر کجا کرديم سيردر

  افتاده بود فراقی را با نظربازعافيت
 

  جام دمادم ده که در سير طريقساقيا
  که عاشق وش نيامد در نفاق افتاده بودهر
 
  فرما که دوشم آفتابیا  معبر مژدهیا

  هم وثاق افتاده بودی شکرخواب صبوحدر
 

  زان چشم مستیا  که گيرم گوشهبستم ی منقش
  و صبر از خم ابروش طاق افتاده بودطاقت

 
  از کرمیشاه يحي نصرت دين ی نکردگر
  ملک و دين ز نظم و اتساق افتاده بودکار

 
 نوشت ی آن ساعت که اين نظم پريشان محافظ
  فکرش به دام اشتياق افتاده بودطاير

 
 

 ٢١٣    غزل
 

  مخزن اسرار همان است که بودگوهر
  مهر بدان مهر و نشان است که بودحقه

 
  زمره ارباب امانت باشندعاشقان
 ار همان است که بود چشم گهربالجرم

 



  صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبحاز
  زلف تو همان مونس جان است که بودیبو
 

  لعل و گهر نيست وگرنه خورشيدطالب
  در عمل معدن و کان است که بودهمچنان

 
  غمزه خود را به زيارت دريابکشته
 نگران است که بود  که بيچاره همان دلزان

 
 یدار ینهان م خون دل ما را که رنگ

  در لب لعل تو عيان است که بودهمچنان
 

  تو گفتم که دگر ره نزندی هندوزلف
  رفت و بدان سيرت و سان است که بودها سال

 
  بازنما قصه خونابه چشمحافظا
  بر اين چشمه همان آب روان است که بودکه
 
 

 ٢١۴    غزل
 

  به خواب خوش که به دستم پياله بودديدم
 ار به دولت حواله بود رفت و کتعبير

 
  سال رنج و غصه کشيديم و عاقبتچهل
  ما به دست شراب دوساله بودتدبير

 
  ز بختخواستم ی نافه مراد که مآن
  چين زلف آن بت مشکين کالله بوددر
 
  دست برده بود خمار غمم سحراز

  در پياله بودی مساعد آمد و مدولت
 
  مدامخورم ی آستان ميکده خون مبر

  ز خوان قدر اين نواله بود مایروز
 
  نچيدی 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 شاهديديم
  بيت از اين قصيده به از صد رساله بوديک

 
 يرگير شاه تندحمله که خورشيد شآن



  به روز معرکه کمتر غزاله بودپيشش
 
 

 ٢١۵    غزل
 
  ميکده يا رب سحر چه مشغله بودی کوبه
  و شمع و مشعله بودی جوش شاهد و ساقکه
 

  عشق که از حرف و صوت مستغنيستحديث
  در خروش و ولوله بودی ناله دف و نبه
 

 رفت ی که در آن مجلس جنون میمباحث
 له بود مدرسه و قال و قيل مسیورا

 
 ی به شکر بود ولی از کرشمه ساقدل
  گله بودی بختش اندکی نامساعدز
 

  کردم و آن چشم جادوانه مستقياس
  ساحر چون سامريش در گله بودهزار

 
  حوالت کنیا  به لبم بوسهبگفتمش

  ات با من اين معامله بودی خنده گفت کبه
 
  سعد در ره است که دوشی اخترم نظرز

 ر من مقابله بود ماه و رخ ياميان
 

  يار که درمان درد حافظ داشتدهان
  که وقت مروت چه تنگ حوصله بودفغان

 
 

 ٢١۶    غزل
 
  بودی پری يار کز او خانه ما جاآن
  بودی از عيب بری تا قدمش چون پرسر

 
  گفت فروکش کنم اين شهر به بويشدل

  بودی ندانست که يارش سفربيچاره
 

 رافتاد نه ز راز دل من پرده بتنها
  بودی بود فلک شيوه او پرده درتا
 

  خردمند من آن ماه که او رامنظور
  بودی حسن ادب شيوه صاحب نظربا
 
  چنگ منش اختر بدمهر به دربرداز
  بودی چه کنم دولت دور قمریآر



 
  و او رای دل که تو درويشی بنه ایعذر
  بودی مملکت حسن سر تاجوردر
 

 به سر رفت خوش آن بود که با دوست اوقات
  بودیخبر ی و بیحاصل ی همه بیباق
 

  بود لب آب و گل و سبزه و نسرينخوش
  بودی که آن گنج روان رهگذرافسوس

 
  بلبل از اين رشک که گل رای را بکش اخود
  بودی باد صبا وقت سحر جلوه گربا
 
  گنج سعادت که خدا داد به حافظهر
  بودی شب و ورد سحری يمن دعااز
 
 

 ٢١٧    غزل
 

  بودی دلی مرا وقتمسلمانان
  بودی گر مشکلی گفتمی با وکه
 
  از غمافتادم ی چو می گرداببه
  بودی تدبيرش اميد ساحلبه
 
  مصلحت بينی همدرد و ياریدل
  بودی استظهار هر اهل دلکه
 
  جانانی من ضايع شد اندر کوز
  بودی دامنگير يا رب منزلچه
 

  حرمان نيست ليکنعيب ی بهنر
  بودی سالیرومتر ک من محز
 
  اين جان پريشان رحمت آريدبر
  بودی کاملی کاردانی وقتکه
 

  تا عشق تعليم سخن کردمرا
  بودی نکته هر محفلحديثم

 
 دان است  ديگر که حافظ نکتهمگو
  بودی ما ديديم و محکم جاهلکه
 
 

 ٢١٨    غزل
 



  بودی ازل هر کو به فيض دولت ارزاندر
  بودیان ابد جام مرادش همدم جتا
 
  خواستم شد توبه کاری همان ساعت که از ممن
  بودی پشيمانی اين شاخ ار دهد بارگفتم

 
  گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوشخود
  بودی مسلمانی گل بر خرقه رنگ مهمچو

 
  نشستيارم ی چراغ جام در خلوت نمیب

  بودی که کنج اهل دل بايد که نورانزان
 

  گو مباش طلب جام مرصعی عالهمت
  بودی را آب عنب ياقوت رمانرند

 
  نمايد کار ما سهلش مبينسامان ی چه بگر

  بودی رشک سلطانی اين کشور گدايکاندر
 

  دل با بدان صحبت مداری ای خواهی نامنيک
  بودی جان من برهان نادانیخودپسند

 
  انس و بهار و بحث شعر اندر ميانمجلس
 بود ی از جانان گران جانی جام منستدن

 
  پنهان شرابخورد ی گفت حافظ می عزيزید
  بودی عزيز من نه عيب آن به که پنهانیا

 
 

 ٢١٩    غزل
 

  که در چمن آمد گل از عدم به وجودکنون
  در قدم او نهاد سر به سجودبنفشه

 
  به ناله دف و چنگی جام صبوحبنوش
  و عودی به نغمه نی غبغب ساقببوس

 
 اهد و چنگ شراب و شی دور گل منشين ببه
  بود معدودیا  همچو روز بقا هفتهکه
 
  از خروج رياحين چو آسمان روشنشد

  به اختر ميمون و طالع مسعودزمين
 
  دمی دست شاهد نازک عذار عيسز

  نوش و رها کن حديث عاد و ثمودشراب
 

  چو خلد برين شد به دور سوسن و گلجهان



  نه ممکن است خلودی چه سود که در ویول
 
 وار شود بر هوا سليمان وار گل سچو

  که مرغ درآيد به نغمه داوودسحر
 
 ی باغ تازه کن آيين دين زردشتبه

  که الله برافروخت آتش نمرودکنون
 

  به ياد آصف عهدی جام صبوحبخواه
  ملک سليمان عماد دين محمودوزير

 
  که مجلس حافظ به يمن تربيتشبود
  جمله باشدش موجودطلبد ی آن چه مهر
 
 

 ٢٢٠    غزل
 
  ما رودی ديده خون دل همه بر رواز
 ها رود  ما ز ديده چه گويم چهی روبر
 
 ايم  نهفتهی در درون سينه هوايما
  باد اگر رود دل ما زان هوا رودبر
 

  کند از رشک جامه چاکی خاورخورشيد
  ماه مهرپرور من در قبا رودگر
 
  خويشی خاک راه يار نهاديم روبر
  آشنا رود ما رواست اگری روبر
 

  است آب ديده و هر کس که بگذردسيل
  خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رودگر
 
  را به آب ديده شب و روز ماجراستما

  رهگذر که بر سر کويش چرا رودزان
 

  ميکده دايم به صدق دلی به کوحافظ
  صوفيان صومعه دار از صفا رودچون

 
 

 ٢٢١    غزل
 
  دست بر سر زلفش زنم به تاب رودچو
  طلبم با سر عتاب رودی آشتور
 
  ماه نو ره بيچارگان نظارهچو
  به گوشه ابرو و در نقاب رودزند



 
 ی شراب خرابم کند به بيدارشب
  به روز شکايت کنم به خواب رودوگر

 
  دلی عشق پرآشوب و فتنه است اطريق
  آن که در اين راه با شتاب رودبيفتد

 
  در جانان به سلطنت مفروشیگداي
  سايه اين در به آفتاب رود زیکس
 

  شدی سياه چون طی نامه موسواد
  کم نشود گر صد انتخاب رودبياض

 
  را چو فتد باد نخوت اندر سرحباب
  داريش اندر سر شراب رودکاله

 
  حافظ از ميان برخيزی راه تويحجاب
  رودحجاب ی که در اين راه بی کسخوشا

 
 

 ٢٢٢    غزل
 
 ت برود تو هر کو به ماللی سر کواز

  کارش و آخر به خجالت برودنرود
 

 اش حفظ خدا  که بود بدرقهیکاروان
  تجمل بنشيند به جاللت برودبه
 

  از نور هدايت ببرد راه به دوستسالک
  نرسد گر به ضاللت برودی به جايکه
 
  و معشوق بگيری خود آخر عمر از مکام

  اوقات که يک سر به بطالت برودحيف
 
 یخدا را مدد دليل دل گمگشته یا

  غريب ار نبرد ره به داللت ببردکه
 

  همه بر خاتم تستی و مستی مستورحکم
  ندانست که آخر به چه حالت برودکس

 
 ی از چشمه حکمت به کف آور جامحافظ
  که از لوح دلت نقش جهالت برودبو
 
 

 ٢٢٣    غزل
 



  نقش تو از لوح دل و جان نرودهرگزم
 نرود از ياد من آن سرو خرامان هرگز

 
  دماغ من سرگشته خيال دهنتاز
  فلک و غصه دوران نرودی جفابه
 
  ازل بست دلم با سر زلفت پيونددر
  ابد سر نکشد و از سر پيمان نرودتا
 
  چه جز بار غمت بر دل مسکين من استهر
  از دل من و از دل من آن نرودبرود

 
  گرفتی چنان مهر توام در دل و جان جاآن
  دل و از جان نرود اگر سر برود ازکه
 
  خوبان دل من معذور استی رود از پگر
  درمان نرودی دارد چه کند کز پدرد

 
  که خواهد که چو حافظ نشود سرگردانهر
  ايشان نرودی به خوبان ندهد و از پدل
 
 

 ٢٢۴    غزل
 

  نظر نرودی که مدام از پی دلخوشا
  نرودخبر ی هر درش که بخوانند ببه
 

 یين نکردنم اول در آن لب شيرطمع
  شکر نرودی چگونه مگس از پیول
 

 یام به اشک مشو  ديده غمديدهسواد
  نقش خال توام هرگز از نظر نرودکه
 
  خود دريغ مداری من چو باد صبا بوز

  سر زلف توام به سر نرودی که بچرا
 
 ی مباش چنين هرزه گرد و هرجايدال
  هيچ کار ز پيشت بدين هنر نرودکه
 

 قارت نگاه در من مست به چشم حمکن
  شريعت بدين قدر نرودی آبروکه
 
  دارمی گدا هوس سروقامتمن
  دست در کمرش جز به سيم و زر نرودکه
 
 ی دگری کز مکارم اخالق عالمتو



  عهد من از خاطرت به درنرودیوفا
 

 بينم ی نمیتر از خود کس  نامهسياه
  چون قلمم دود دل به سر نرودچگونه

 
 ه مبر که باز سفيد تاج هدهدم از ربه
  هر صيد مختصر نرودی باشه در پچو
 

  باده و اول به دست حافظ دهبيار
  شرط آن که ز مجلس سخن به درنرودبه
 
 

 ٢٢۵    غزل
 

 رود ی حديث سرو و گل و الله میساق
 رود ی بحث با ثالثه غساله موين

 
  ده که نوعروس چمن حد حسن يافتیم

 ودر ی اين زمان ز صنعت دالله مکار
 

  شوند همه طوطيان هندشکرشکن
 رود ی که به بنگاله می قند پارسزين

 
  مکان ببين و زمان در سلوک شعریط

 رود ی طفل يک شبه ره يک ساله مکاين
 
  چشم جادوانه عابدفريب بينآن
 رود ی کاروان سحر ز دنباله مکش

 
  ره مرو به عشوه دنيا که اين عجوزاز

 درو ی و محتاله منشيند ی ممکاره
 
  از گلستان شاهوزد ی بهار مباد
 رود ی از ژاله باده در قدح الله مو
 

  ز شوق مجلس سلطان غياث دينحافظ
 رود ی مشو که کار تو از ناله مغافل

 
 

 ٢٢۶    غزل
 

  که اشک در غم ما پرده در شودترسم
  راز سر به مهر به عالم سمر شودوين

 
  سنگ لعل شود در مقام صبرگويند
 ک به خون جگر شود شود وليیآر



 
  شدن به ميکده گريان و دادخواهخواهم
  دست غم خالص من آن جا مگر شودکز
 
 ام روان  هر کرانه تير دعا کردهاز

  کارگر شودی کز آن ميانه يکباشد
 
  جان حديث ما بر دلدار بازگویا

  چنان مگو که صبا را خبر شودليکن
 
  منی مهر تو زر گشت روی کيميااز
 لطف شما خاک زر شود به يمن یآر
 
  حيرتم از نخوت رقيبی تنگنادر
  رب مباد آن که گدا معتبر شوديا
 

 ی نکته غير حسن ببايد که تا کسبس
  طبع مردم صاحب نظر شودمقبول

 
  که کنگره کاخ وصل راستی سرکشاين

  بر آستانه او خاک در شودسرها
 

  چو نافه سر زلفش به دست توستحافظ
 با را خبر شود درکش ار نه باد صدم
 
 

 ٢٢٧    غزل
 
  چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشودگر
  ريا ورزد و سالوس مسلمان نشودتا
 

  آموز و کرم کن که نه چندان هنر استیرند
  و انسان نشودی که ننوشد میحيوان

 
  پاک ببايد که شود قابل فيضگوهر
  لل و مرجان نشودی نه هر سنگ و گلور
 

  دل خوش باشید ا اعظم بکند کار خواسم
  به تلبيس و حيل ديو مسلمان نشودکه
 

  و اميد که اين فن شريفورزم ی معشق
  دگر موجب حرمان نشودی هنرهاچون

 
  که فردا بدهم کام دلتگفت ی مدوش
  ساز خدايا که پشيمان نشودیسبب

 



  تو رای خوطلبم ی ز خدا می خلقحسن
  دگر خاطر ما از تو پريشان نشودتا
 

  حافظی نبود همت عال را تاذره
  چشمه خورشيد درخشان نشودطالب

 
 

 ٢٢٨    غزل
 
  من از باغ تو يک ميوه بچينم چه شودگر
  به چراغ تو ببينم چه شودی پايپيش

 
  رب اندر کنف سايه آن سرو بلنديا
  من سوخته يک دم بنشينم چه شودگر
 

  خاتم جمشيد همايون آثاری اآخر
 چه شود فتد عکس تو بر نقش نگينم گر
 

  شهر چو مهر ملک و شحنه گزيدواعظ
  بگزينم چه شودی اگر مهر نگارمن
 

  اين استی از خانه به دررفت و گر معقلم
  از پيش که در خانه دينم چه شودديدم

 
 ی شد عمر گران مايه به معشوقه و مصرف

  از آنم چه به پيش آيد از اينم چه شودتا
 

  دانست که من عاشقم و هيچ نگفتخواجه
  ار نيز بداند که چنينم چه شودحافظ

 
 

 ٢٢٩    غزل
 

 دهد ی از دهان دوست نشانم نمبخت
 دهد ی خبر ز راز نهانم نمدولت

 
 دهم ی ز لبش جان همیا  بهر بوسهاز
 دهد ی و آنم نمستاند ی هماينم

 
  در اين فراق و در آن پرده راه نيستمردم
 دهد ی هست و پرده دار نشانم نميا
 

 اد صبا چرخ سفله بين کشيد بزلفش
 دهد ی جا مجال بادوزانم نمکان

 
 شدم ی که بر کنار چو پرگار مچندان



 دهد ی چو نقطه ره به ميانم نمدوران
 

 ی به صبر دست دهد عاقبت ولشکر
 دهد ی زمانه زمانم نمیبدعهد

 
  روم به خواب و ببينم جمال دوستگفتم
 دهد ی ز آه و ناله امانم نمحافظ

 
 

 ٢٣٠    غزل
 
  به باده مشکين دلم کشد شايدگرا

 آيد ی خير ز زهد ريا نمی بوکه
 

  همه گر منع من کنند از عشقجهانيان
  آن کنم که خداوندگار فرمايدمن
 

  ز فيض کرامت مبر که خلق کريمطمع
  ببخشد و بر عاشقان ببخشايدگنه

 
  حلقه ذکر است دل بدان اميدمقيم
  ز سر زلف يار بگشايدیا  حلقهکه
 
  که حسن خداداده هست و حجله بخت راتو
 ات بيارايد  حاجت است که مشاطهچه
 

 غش ی بی خوش است و هوا دلکش است و مچمن
 بايد ی بجز دل خوش هيچ در نمکنون

 
  هش داری عروس جهان ولايست جميله
 آيد ی اين مخدره در عقد کس نمکه
 
  ماه رخ چه باشد اگری البه گفتمش ابه
  بياسايدیا  يک شکر ز تو دلخستهبه
 
  را مپسندی خنده گفت که حافظ خدابه
  بوسه تو رخ ماه را بيااليدکه
 
 

 ٢٣١    غزل
 

  غم تو دارم گفتا غمت سر آيدگفتم
  که ماه من شو گفتا اگر برآيدگفتم

 
  ز مهرورزان رسم وفا بياموزگفتم
  ز خوبرويان اين کار کمتر آيدگفتا



 
  که بر خيالت راه نظر ببندمگفتم
  که شب رو است او از راه ديگر آيدگفتا

 
  زلفت گمراه عالمم کردی که بوگفتم
  هم اوت رهبر آيدی اگر بدانگفتا

 
  کز باد صبح خيزدی خوشا هوايگفتم
  دلبر آيدی کز کوی خنک نسيمگفتا

 
  که نوش لعلت ما را به آرزو کشتگفتم
  کن کو بنده پرور آيدی تو بندگگفتا

 
 ح دارد عزم صلی دل رحيمت کگفتم
  با کس تا وقت آن درآيدی مگوگفتا

 
  که چون سر آمدی زمان عشرت ديدگفتم
  خموش حافظ کاين غصه هم سر آيدگفتا

 
 

 ٢٣٢    غزل
 
  سر آنم که گر ز دست برآيدبر

  زنم که غصه سر آيدی به کاردست
 

  صحبت اضدادی دل نيست جاخلوت
  چو بيرون رود فرشته درآيدديو

 
  يلداست حکام ظلمت شبصحبت

  بو که برآيدی ز خورشيد جونور
 
  دنيامروت ی در ارباب ببر
  به درآيدی که خواجه کی نشينچند

 
 ی مکن که گنج بيابی گدايترک
  که در گذر آيدی نظر ره رواز
 

  و طالح متاع خويش نمودندصالح
  که قبول افتد و که در نظر آيدتا
 

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

 
  حافظ در اين سراچه عجب نيستغفلت
  آيدخبر ی که به ميخانه رفت بهر
 



 
 ٢٣٣    غزل

 
  از طلب ندارم تا کام من برآيددست
  تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيديا
 

  تربتم را بعد از وفات و بنگریبگشا
  آتش درونم دود از کفن برآيدکز
 

 د و حيران واله شونی رخ که خلقیبنما
  لب که فرياد از مرد و زن برآيدیبگشا

 
  بر لب است و حسرت در دل که از لبانشجان

  جان از بدن برآيدی هيچ کامنگرفته
 
  حسرت دهانش آمد به تنگ جانماز

  زان دهن برآيدی کام تنگدستان کخود
 

  ذکر خيرش در خيل عشقبازانگويند
  جا که نام حافظ در انجمن برآيدهر
 
 

 ٢٣۴    غزل
 
  از مشرق پياله برآيدی آفتاب مچو
  هزار الله برآيدی باغ عارض ساقز
 

  در سر گل بشکند کالله سنبلنسيم
  آن کالله برآيدی از ميان چمن بوچو
 

  شب هجران نه آن حکايت حاليستحکايت
  ز بيانش به صد رساله برآيدیا  شمهکه
 
  گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشتز
 صد غصه يک نواله برآيد ماللت ی بکه
 
  به گوهر مقصودی خود نتوان برد پی سعبه

  حواله برآيدی باشد کاين کار بخيال
 

  صبر هست در غم طوفانی چو نوح نبگرت
  بگردد و کام هزارساله برآيدبال
 

  زلف تو چون بگذرد به تربت حافظنسيم
  خاک کالبدش صد هزار الله برآيدز
 
 



 ٢٣۵    غزل
 
  که يار بازآيدیان خجسته زمیزه
  کام غمزدگان غمگسار بازآيدبه
 
  پيش خيل خيالش کشيدم ابلق چشمبه

  اميد که آن شهسوار بازآيدبدان
 

  نه در خم چوگان او رود سر مناگر
  سر نگويم و سر خود چه کار بازآيدز
 

 ام چون گرد  بر سر راهش نشستهمقيم
  هوس که بدين رهگذار بازآيدبدان

 
  دادیزلفين او قرار که با سر یدل

  مبر که بدان دل قرار بازآيدگمان
 
 ی جورها که کشيدند بلبالن از دچه
  آن که دگر نوبهار بازآيدی بوبه
 
  نقش بند قضا هست اميد آن حافظز
  همچو سرو به دستم نگار بازآيدکه
 
 

 ٢٣۶    غزل
 

  ز درم بازآيدی آن طاير قدساگر
  بگذشته به پيرانه سرم بازآيدعمر

 
  اميد بر اين اشک چو باران که دگردارم
  دولت که برفت از نظرم بازآيدبرق

 
  که تاج سر من خاک کف پايش بودآن
  تا به سرم بازآيدطلبم ی خدا ماز
 

  اندر عقبش رفت به ياران عزيزخواهم
  ار بازنيايد خبرم بازآيدشخصم

 
  نکنمی نثار قدم يار گرامگر

  جان به چه کار دگرم بازآيدگوهر
 

  از بام سعادت بزنمی نودولتکوس
  ببينم که مه نوسفرم بازآيدگر
 

  غلغل چنگ است و شکرخواب صبوحمانعش
  نه گر بشنود آه سحرم بازآيدور



 
  رخ شاه چو ماهم حافظآرزومند

  تا به سالمت ز درم بازآيدیهمت
 
 

 ٢٣٧    غزل
 

 آيد ی برآمد و کام از تو بر نمنفس
 آيد یر نم که بخت من از خواب دفغان

 
  از کويشی به چشم من انداخت خاکصبا
 آيد ی آب زندگيم در نظر نمکه
 
 گيرم ی بلند تو را تا به بر نمقد

 آيد ی کام و مرادم به بر نمدرخت
 

 ی يار ما ور نی دالرای به رومگر
 آيد ی هيچ وجه دگر کار بر نمبه
 

  ديدی زلف تو شد دل که خوش سوادمقيم
 آيد ینم آن غريب بالکش خبر وز
 
  شست صدق گشادم هزار تير دعاز
 آيد ی کارگر نمی چه سود يکیول
 

  حکايت دل هست با نسيم سحربسم
 آيد ی به بخت من امشب سحر نمیول
 
  اين خيال به سر شد زمان عمر و هنوزدر
 آيد ی زلف سياهت به سر نمیبال
 
  بس که شد دل حافظ رميده از همه کسز

 آيد ی ز حلقه زلفت به در نمکنون
 
 

 ٢٣٨    غزل
 

  عيد از هالل وسمه کشيدی بر ابروجهان
  يار بايد ديدی عيد در ابروهالل

 
  گشت چو پشت هالل قامت منشکسته
  يارم چو وسمه بازکشيدی ابروکمان

 
  نسيم خطت صبح در چمن بگذشتمگر
  تو بر تن چو صبح جامه دريدی گل به بوکه
 



  چنگ و رباب و نبيد و عود که بودنبود
  وجود من آغشته گالب و نبيدگل
 
  که با تو بگويم غم ماللت دلبيا
  تو ندارم مجال گفت و شنيدی که بچرا

 
  وصل تو گر جان بود خريدارمیبها
  جنس خوب مبصر به هر چه ديد خريدکه
 
 ديدم ی تو در شام زلف می ماه روچو
 گرديد ی تو روشن چو روز می به روشبم

 
 نيامد کام لب رسيد مرا جان و بربه
  سر رسيد اميد و طلب به سر نرسيدبه
 
  چندی تو حافظ نوشت حرفی شوق روز

  ز نظمش و در گوش کن چو مرواريدبخوان
 
 

 ٢٣٩    غزل
 

  مژده که آمد بهار و سبزه دميدرسيد
  گر برسد مصرفش گل است و نبيدوظيفه

 
  مرغ برآمد بط شراب کجاستصفير
 يد فتاد به بلبل نقاب گل که کشفغان

 
  چه ذوق دريابدی بهشتیها  ميوهز
  نگزيدی آن که سيب زنخدان شاهدهر
 

  ز غصه شکايت که در طريق طلبمکن
  نکشيدی نرسيد آن که زحمتی راحتبه
 
  بچين امروزی مه وش گلی ساقی روز
  گرد عارض بستان خط بنفشه دميدکه
 

  دلم ز دست ببردی کرشمه ساقچنان
  و شنيد دگرم نيست برگ گفتی با کسکه
 
  اين مرقع رنگين چو گل بخواهم سوختمن
  نخريدیا  پير باده فروشش به جرعهکه
 

  دادگسترا دريابگذرد ی مبهار
 نچشيد ی رفت موسم و حافظ هنوز مکه
 
 



 ٢۴٠    غزل
 
  وزيدی برآمد باد نوروزی آذارابر
  رسيدگويد ی و مطرب که مخواهم ی می موجه

 
 ام يسه در جلوه و من شرمسار کشاهدان

  کشيدبايد ی صعب است می عشق و مفلسبار
 

  فروختبايد ی خود نمی جود است آبروقحط
  خريدبايد ی خرقه می و گل از بهاباده

 
  که دوشی خواهد گشود از دولتم کارگوييا
 دميد ی دعا و صبح صادق مکردم ی هممن
 
  و صد هزاران خنده آمد گل به باغی لببا
  شنيدی بويیا  گوييا در گوشهی کريماز
 

  چه باکی گر چاک شد در عالم رندیدامن
  دريدبايد ی نيز می در نيک نامیا جامه

 
  لطايف کز لب لعل تو من گفتم که گفتاين
  تطاول کز سر زلف تو من ديدم که ديدوين

 
  سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشقعدل
  گيران را ز آسايش طمع بايد بريدگوشه

 
 دل حافظ که زد عاشق کش ندانم بر تير
 چکيد ی قدر دانم که از شعر ترش خون ماين

 
 

 ٢۴١    غزل
 

  ز حريف شبانه ياد آريدمعاشران
  مخلصانه ياد آريدی بندگحقوق

 
  از آه و ناله عشاقی وقت سرخوشبه
  صوت و نغمه چنگ و چغانه ياد آريدبه
 
 ی لطف باده کند جلوه در رخ ساقچو
 ريد عاشقان به سرود و ترانه ياد آز
 
  در ميان مراد آوريد دست اميدچو
  عهد صحبت ما در ميانه ياد آريدز
 

  دولت اگر چند سرکشيده رودسمند
  همرهان به سر تازيانه ياد آريدز



 
  غم وفادارانی زمانخوريد ینم
  دور زمانه ياد آريدیوفاي ی بز
 
  ساکنان صدر جاللی وجه مرحمت ابه
  حافظ و اين آستانه ياد آريدی روز
 
 

 ٢۴٢    غزل
 
  که رايت منصور پادشاه رسيدبيا
  فتح و بشارت به مهر و ماه رسيدنويد

 
  ظفر نقاب انداختی بخت ز روجمال
  عدل به فرياد دادخواه رسيدکمال

 
  دور خوش اکنون کند که ماه آمدسپهر
  به کام دل اکنون رسد که شاه رسيدجهان

 
  قاطعان طريق اين زمان شوند ايمنز

  و دانش که مرد راه رسيد دلقوافل
 

  مصر به رغم برادران غيورعزيز
  قعر چاه برآمد به اوج ماه رسيدز
 

  دجال فعل ملحدشکلی صوفکجاست
  دين پناه رسيدی بسوز که مهدبگو

 
 ها بر سرم در اين غم عشق  بگو که چهصبا
  آتش دل سوزان و دود آه رسيدز
 
  تو شاها بدين اسير فراقی شوق روز

 د کز آتش به برگ کاه رسيد رسيهمان
 

  به خواب که حافظ به بارگاه قبولمرو
  ورد نيم شب و درس صبحگاه رسيدز
 
 

 ٢۴٣    غزل
 
  خوش تو هر که ز باد صبا شنيدیبو
  يار آشنا سخن آشنا شنيداز
 
  شاه حسن چشم به حال گدا فکنیا

  گوش بس حکايت شاه و گدا شنيدکاين
 



 ام جان به باده مشکين مشکنم ی مخوش
  ريا شنيدی دلق پوش صومعه بوکز
 
  خدا که عارف سالک به کس نگفتسر
  حيرتم که باده فروش از کجا شنيددر
 
  که يک زمانی رب کجاست محرم رازيا
 ها شنيد  شرح آن دهد که چه گفت و چهدل
 

  سزا نبود دل حق گزار مناينش
  غمگسار خود سخن ناسزا شنيدکز
 

 او چه شد ی اگر شدم ز سر کومحروم
  وفا شنيدی گلشن زمانه که بواز
 

  بلندکند ی بيا که عشق ندا میساق
  کس که گفت قصه ما هم ز ما شنيدکان

 
 خوريم ی باده زير خرقه نه امروز مما
  بار پير ميکده اين ماجرا شنيدصد

 
 کشيم ی به بانگ چنگ نه امروز می مما
  دور شد که گنبد چرخ اين صدا شنيدبس

 
 حض صواب است و عين خير حکيم مپند

  که به سمع رضا شنيدی آن کسفرخنده
 

  وظيفه تو دعا گفتن است و بسحافظ
  آن مباش که نشنيد يا شنيددربند

 
 

 ٢۴۴    غزل
 

  گره از زلف يار باز کنيدمعاشران
 اش دراز کنيد  خوش است بدين قصهیشب
 

  خلوت انس است و دوستان جمعندحضور
 فراز کنيد ان يکاد بخوانيد و در و
 

 گويند ی و چنگ به بانگ بلند مرباب
  گوش هوش به پيغام اهل راز کنيدکه
 
  جان دوست که غم پرده بر شما ندردبه
  اعتماد بر الطاف کارساز کنيدگر
 

  عاشق و معشوق فرق بسيار استميان



  يار ناز نمايد شما نياز کنيدچو
 

  موعظه پير صحبت اين حرف استنخست
 نس احتراز کنيد از مصاحب ناجکه
 
  که در اين حلقه نيست زنده به عشقی آن کسهر
  من نماز کنيدی او نمرده به فتوابر
 

  از شما حافظی طلب کند انعاموگر
  به لب يار دلنواز کنيدحوالتش

 
 

 ٢۴۵    غزل
 
  اسراری گويای طوطی ااال

  خاليت شکر ز منقارمبادا
 

  سبز و دلت خوش باد جاويدسرت
  از خط يارینمود ی خوش نقشکه
 

  با حريفانی سربسته گفتسخن
  را زين معما پرده بردارخدا

 
 ی ما زن از ساغر گالبی روبه
  بخت بيداریايم ا  خواب آلودهکه
 
  ره بود اين که زد در پرده مطربچه
  با هم مست و هشياررقصند ی مکه
 
 افکند ی در می آن افيون که ساقاز

  را نه سر ماند نه دستارحريفان
 

 ی آببخشند ی را نمسکندر
  زور و زر ميسر نيست اين کاربه
 
  و حال اهل درد بشنوبيا
  بسياری لفظ اندک و معنبه
 
 هاست  دين و دلی عدوی چينبت

  دل و دينم نگه دارخداوندا
 
 ی مستوران مگو اسرار مستبه

  جان مگو با نقش ديوارحديث
 
 ی يمن دولت منصور شاهبه
 شعار شد حافظ اندر نظم اعلم



 
  بندگان کردی به جایخداوند
  ز آفاتش نگه دارخداوندا

 
 

 ٢۴۶    غزل
 

  است و آخر گل و ياران در انتظارعيد
  بياری شاه ببين ماه و می به رویساق

 
 ی برگرفته بودم از ايام گل ولدل
  بکرد همت پاکان روزه داریکار

 
  سال کنی در جهان مبند و به مستدل
 د کامگار فيض جام و قصه جمشياز
 
  نقد جان به دست ندارم شراب کوجز
  کنم نثاری نيز بر کرشمه ساقکان

 
  کريمی دولتيست خرم و خوش خسروخوش

  رب ز چشم زخم زمانش نگاه داريا
 
  دگر دهدی خور به شعر بنده که زيبیم

  مرصع تو بدين در شاهوارجام
 
  فوت شد سحور چه نقصان صبوح هستگر
 البان يار کنند روزه گشا طی ماز
 

  عفو کريم توستی جا که پرده پوشزان
  قلب ما ببخش که نقديست کم عياربر
 

  که روز حشر عنان بر عنان رودترسم
  شيخ و خرقه رند شرابخوارتسبيح

 
 رود ی چو رفت روزه و گل نيز محافظ
  باده نوش که از دست رفت کارناچار

 
 

 ٢۴٧    غزل
 

  ز منزل جانان گذر دريغ مدارصبا
  خبر دريغ مداردل ی او به عاشق بوز
 
  گلی به کام بخت ای شکر آن که شکفتبه

  وصل ز مرغ سحر دريغ مدارنسيم
 



 ی عشق تو بودم چو ماه نو بودحريف
  نظر دريغ مداری که ماه تمامکنون

 
  و هر چه در او هست سهل و مختصر استجهان

  اهل معرفت اين مختصر دريغ مدارز
 

  لعل نوشينت که چشمه قند استکنون
  شکر دريغ مداری و ز طوطی بگوسخن

 
  شاعربرد ی تو به آفاق ممکارم

  او وظيفه و زاد سفر دريغ مداراز
 
  سخن اين استیکن ی ذکر خير طلب مچو
  سخن سيم و زر دريغ مداری در بهاکه
 

  غم برود حال خوش شود حافظغبار
  آب ديده از اين رهگذر دريغ مدارتو
 
 

 ٢۴٨    غزل
 
  به من آری فالنی از کوی صبا نکهتیا

  به من آری و بيمار غمم راحت جانزار
 

  ما را بزن اکسير مرادحاصل ی بقلب
  به من آری از خاک در دوست نشانیيعن
 
  کمينگاه نظر با دل خويشم جنگ استدر
  به من آری ابرو و غمزه او تير و کمانز
 
  و فراق و غم دل پير شدمی غريبدر

  به من آری تازه جوان ز کفی مساغر
 

  دو سه ساغر بچشانی را هم از اين ممنکران
  به من آری ايشان نستانند روانوگر

 
  عشرت امروز به فردا مفکنساقيا
  به من آری ز ديوان قضا خط امانيا
 
 گفت ی از دست بشد دوش چو حافظ مدلم
  به من آری فالنی از کوی صبا نکهتیکا
 
 

 ٢۴٩    غزل
 
  از خاک ره يار بياری صبا نکهتیا



  اندوه دل و مژده دلدار بيارببر
 

  روح فزا از دهن دوست بگویا نکته
  خوش خبر از عالم اسرار بياریا نامه

 
  معطر کنم از لطف نسيم تو مشامتا

  از نفحات نفس يار بياریا شمه
 
  تو که خاک ره آن يار عزيزی وفابه
  که پديد آيد از اغيار بياری غباریب
 

  رقيبیاز رهگذر دوست به کور یگرد
  آسايش اين ديده خونبار بياربهر

 
  شيوه جانبازان نيستی و ساده دلیخام
  از بر آن دلبر عيار بياریخبر

 
  مرغ چمنی ای آن را که تو در عشرتشکر
  اسيران قفس مژده گلزار بياربه
 
  دوستی جان تلخ شد از صبر که کردم بکام

  بيار زان لب شيرين شکرباریا عشوه
 

  که دل چهره مقصود نديدروزگاريست
  آن قدح آينه کردار بيارساقيا

 
  رنگين کناش ی حافظ به چه ارزد به مدلق
  گهش مست و خراب از سر بازار بياروان

 
 

 ٢۵٠    غزل
 
  و وجود خودم از ياد ببری بنمایرو

  سوختگان را همه گو باد ببرخرمن
 
  چو داديم دل و ديده به طوفان بالما
  بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببرگو
 

  چون عنبر خامش که ببويد هيهاتزلف
  دل خام طمع اين سخن از ياد ببریا

 
  گو شعله آتشکده فارس بکشسينه
  گو آب رخ دجله بغداد ببرديده

 
  سهل استی پير مغان باد که باقدولت
  گو برو و نام من از ياد ببریديگر



 
 ی نرسیي نابرده در اين راه به جایسع
  طاعت استاد ببریطلب ی اگر ممزد

 
  وعده ديدار بدهی مرگم نفسروز
  گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببروان

 
  به مژگان درازت بکشمگفت ی مدوش
  رب از خاطرش انديشه بيداد ببريا
 

  خاطر ياری انديشه کن از نازکحافظ
  از درگهش اين ناله و فرياد ببربرو

 
 

 ٢۵١    غزل
 

  شد نامه هجریاست و ط وصل شب
  مطلع الفجری فيه حتسالم

 
  ثابت قدم باشی در عاشقدال
  اجری در اين ره نباشد کار بکه
 
  نخواهم کرد توبهی از رندمن
  بالهجر و الحجری لو آذيتنو
 
  صبح روشن دل خدا رای ایبرآ
  شب هجربينم ی بس تاريک مکه
 
  دلداری رفت و نديدم رودلم
  آه از اين زجر از اين تطاولفغان

 
  جفاکش باش حافظی خواهوفا
  التجری الربح و الخسران ففان

 
 

 ٢۵٢    غزل
 
  بود عمر به ميخانه رسم بار دگرگر
  از خدمت رندان نکنم کار دگربجز

 
  آن روز که با ديده گريان برومخرم
  زنم آب در ميکده يک بار دگرتا
 

 ی نيست در اين قوم خدا را سببمعرفت
 هر خود را به خريدار دگر برم گوتا
 



  اگر رفت و حق صحبت ديرين نشناختيار
  يار دگری هللا که روم من ز پحاش

 
  مساعد شودم دايره چرخ کبودگر
  به دست آورمش باز به پرگار دگرهم
 

  خاطرم ار بگذارندطلبد ی معافيت
  شوخش و آن طره طرار دگرغمزه

 
  سربسته ما بين که به دستان گفتندراز
  بر سر بازار دگریان با دف و ن زمهر
 
  دم از درد بنالم که فلک هر ساعتهر
  قصد دل ريش به آزار دگرکندم

 
  نه در اين واقعه حافظ تنهاستبازگويم
  گشتند در اين باديه بسيار دگرغرقه

 
 

 ٢۵٣    غزل
 
  خرم از فروغ رخت الله زار عمریا

  گل رويت بهار عمری که ريخت ببازآ
 
 رشک چو باران چکد رواست ديده گر ساز

  غمت چو برق بشد روزگار عمرکاندر
 
  يک دو دم که مهلت ديدار ممکن استاين

  کار ما که نه پيداست کار عمردرياب
 
  صبوح و شکرخواب بامدادی می کتا

  گرد هان که گذشت اختيار عمرهشيار
 
  ما نکردی در گذار بود و نظر سوید

 مر دل که هيچ نديد از گذار عبيچاره
 

  از محيط فنا نيست هر که راانديشه
  نقطه دهان تو باشد مدار عمربر
 
 گهيست  هر طرف که ز خيل حوادث کميندر
  رو عنان گسسته دواند سوار عمرزان

 
 ام من و اين بس عجب مدار  عمر زندهیب

  فراق را که نهد در شمار عمرروز
 

  که بر صفحه جهانی سخن بگوحافظ



  يادگار عمر نقش ماند از قلمتاين
 
 

 ٢۵۴    غزل
 

  بلبل صبوری ز شاخ سرو سهديگر
  گل به دوری زد که چشم بد از روگلبانگ

 
  پادشاه حسنی گلبشکر آن که تويیا
  شيدا مکن غروردل ی بلبالن ببا
 
 کنم ی دست غيبت تو شکايت نماز
  نبود لذت حضوری نيست غيبتتا
 
  ديگران به عيش و طرب خرمند و شادگر
 م نگار بود مايه سرور را غما
 

  اگر به حور و قصور است اميدوارزاهد
  را شرابخانه قصور است و يار حورما
 
 ی خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسیم

  تو را که باده مخور گو هوالغفورگويد
 

 یکن ی شکايت از غم هجران چه محافظ
  هجر وصل باشد و در ظلمت است نوردر
 
 

 ٢۵۵    غزل
 

 ته بازآيد به کنعان غم مخور گمگشيوسف
  گلستان غم مخوری احزان شود روزکلبه

 
  دل غمديده حالت به شود دل بد مکنیا

  سر شوريده بازآيد به سامان غم مخوروين
 
  بهار عمر باشد باز بر تخت چمنگر
  مرغ خوشخوان غم مخوری ای گل در سر کشچتر

 
  بر مراد ما نرفتی گردون گر دو روزدور
 سان نباشد حال دوران غم مخور يک دايما

 
  از سر غيبیا  مشو نوميد چون واقف نههان
  پنهان غم مخوریها ی اندر پرده بازباشد

 
  برکندی دل ار سيل فنا بنياد هستیا

  تو را نوح است کشتيبان ز طوفان غم مخورچون



 
  زد قدمی بيابان گر به شوق کعبه خواهدر

  گر کند خار مغيالن غم مخورها سرزنش
 
  چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعيدگر
  نيست کان را نيست پايان غم مخوری راههيچ

 
  ما در فرقت جانان و ابرام رقيبحال
  حال گردان غم مخوری خداداند ی مجمله

 
  تاریها  در کنج فقر و خلوت شبحافظا

  بود وردت دعا و درس قرآن غم مخورتا
 
 

 ٢۵۶    غزل
 

  بهانه مگير کنمت بشنو وینصيحت
  آن چه ناصح مشفق بگويدت بپذيرهر
 
  برداری جوانان تمتعی وصل روز
  در کمينگه عمر است مکر عالم پيرکه
 

 ی هر دو جهان پيش عاشقان بجونعيم
  کثيری اين متاع قليل است و آن عطاکه
 

 خواهم ی بساز می خوش و رودیمعاشر
  درد خويش بگويم به ناله بم و زيرکه
 
  و گنه نکنمیکه ننوشم م آن سرم بر
  موافق تدبير من شود تقديراگر

 
  حضور ما کردندی بی قسمت ازلچو
  نه به وفق رضاست خرده مگيری اندکگر
 
  و مشکی الله در قدحم ريز ساقيا مچو
  ز ضميررود ی نقش خال نگارم نمکه
 

 ی ساقی ساغر در خوشاب ابيار
  ببين و بميری گو کرم آصفحسود

 
 نهادم قدح ز کف صد بار عزم توبه به
  تقصيرکند ی نمی کرشمه ساقیول
 
  دوساله و محبوب چارده سالهیم

  بس است مرا صحبت صغير و کبيرهمين
 



 گيرد ی رميده ما را که پيش مدل
  دهيد به مجنون خسته از زنجيرخبر

 
  توبه در اين بزمگه مگو حافظحديث
  ساقيان کمان ابرويت زنند به تيرکه
 
 

 ٢۵٧    غزل
 
  بنما و مرا گو که ز جان دل برگيریرو
  شمع آتش پروا نه به جان گو درگيرپيش

 
  لب تشنه ما بين و مدار آب دريغدر
  و ز خاکش برگيری سر کشته خويش آبر
 

  درويش مگير ار نبود سيم و زرشترک
  غمت سيم شمار اشک و رخش را زر گيردر
 

  بنواز و بساز ار نبود عود چه باکچنگ
 ق و دلم عود و تنم مجمر گير عشآتشم

 
  و ز سر خرقه برانداز و برقصی سماع آدر
  نه با گوشه رو و خرقه ما در سر گيرور
 

  درکشی برکش ز سر و باده صافصوف
  در بر گيری درباز و به زر سيمبرسيم

 
  گو يار شو و هر دو جهان دشمن باشدوست
  زمين لشکر گيری گو پشت مکن روبخت

 
  با ما باشی دوست دمی رفتن مکن اميل
  و به کف ساغر گيری طرب جوی لب جوبر
 

  گير از برم وز آتش و آب دل و چشمرفته
  زرد و لبم خشک و کنارم تر گيرام گونه

 
  آراسته کن بزم و بگو واعظ راحافظ
  ببين مجلسم و ترک سر منبر گيرکه
 
 

 ٢۵٨    غزل
 

  شکر که ديدم به کام خويشت بازهزار
  صفا گشته با دلم دمساز صدق وی روز
 

  طريقت ره بال سپرندروندگان



  عشق چه غم دارد از نشيب و فرازرفيق
 
  رقيبی حبيب نهان به ز گفت و گوغم
  نيست سينه ارباب کينه محرم رازکه
 

  چه حسن تو از عشق غير مستغنيستاگر
  آيم بازی آن نيم که از اين عشقبازمن
 
 نمبي ی گويمت که ز سوز درون چه مچه
  اشک پرس حکايت که من نيم غمازز
 
  فتنه بود که مشاطه قضا انگيختچه
  کرد نرگس مستش سيه به سرمه نازکه
 

  سپاس که مجلس منور است به دوستبدين
  رسد بسوز و بسازی چو شمع جفايگرت

 
  کرشمه حسن است ور نه حاجت نيستغرض
  دولت محمود را به زلف ايازجمال

 
  نبردیا  ناهيد صرفهی سرايغزل
  آن مقام که حافظ برآورد آوازدر
 
 

 ٢۵٩    غزل
 
  که ديده به ديدار دوست کردم بازمنم
  کارساز بنده نوازی شکر گويمت اچه
 

 ی بال گو رخ از غبار مشونيازمند
  نيازی مراد است خاک کوی کيمياکه
 
  دلی مشکالت طريقت عنان متاب از
  مرد راه نينديشد از نشيب و فرازکه
 

  ار نه به خون جگر کند عاشقرتطها
  عشقش درست نيست نمازی قول مفتبه
 
  بجز پياله مگيری اين مقام مجازدر
  اين سراچه بازيچه غير عشق مبازدر
 
 ی بخر ز اهل دلی نيم بوسه دعايبه
  کيد دشمنت از جان و جسم دارد بازکه
 

  زمزمه عشق در حجاز و عراقفکند
 از حافظ از شيریها  بانگ غزلینوا



 
 

 ٢۶٠    غزل
 
  به نازیرو ی سرو ناز حسن که خوش میا

  را به ناز تو هر لحظه صد نيازعشاق
 

  باد طلعت خوبت که در ازلفرخنده
  نازی بر قد سروت قبااند ببريده

 
  عنبر زلف تو آرزوستی را که بوآن

  عود گو بر آتش سودا بسوز و سازچون
 

 ی را ز شمع بود سوز دل ولپروانه
 عارض تو دلم را بود گداز شمع یب
 

  کرده بود دوشی تو توبه ز می که بیصوف
  عهد چون در ميخانه ديد بازبشکست

 
  طعنه رقيب نگردد عيار مناز

  زر اگر برند مرا در دهان گازچون
 
  کز طواف کعبه کويت وقوف يافتدل
  شوق آن حريم ندارد سر حجازاز
 
  دم به خون ديده چه حاجت وضو چو نيستهر
  تو نماز مرا جوازی طاق ابرویب
 

  باده باز بر سر خم رفت کف زنانچون
  شنيد رازی که دوش از لب ساقحافظ

 
 

 ٢۶١    غزل
 

  که در دل خسته توان درآيد بازدرآ
  که در تن مرده روان درآيد بازبيا
 
  که فرقت تو چشم من چنان در بستبيا
  فتح باب وصالت مگر گشايد بازکه
 
  زنگ ملک دل بگرفت که چون سپهیغم
  روم رخت زدايد بازی خيل شادز
 
 دارم ی پيش آينه دل هر آن چه مبه

  بازنمايد ی خيال جمالت نمبجز
 



  مثل که شب آبستن است روز از توبدان
  تا که شب چه زايد بازشمرم ی مستاره

 
  که بلبل مطبوع خاطر حافظبيا
  بازسرايد ی گلبن وصل تو می بوبه
 
 

 ٢۶٢    غزل
 
  خونين دالن که گويد بازالح
  از فلک خون خم که جويد بازو
 

  پرستان بادی از چشم مشرمش
  مست اگر برويد بازنرگس

 
  فالطون خم نشين شرابجز
  حکمت به ما که گويد بازسر

 
  که چون الله کاسه گردان شدهر
  جفا رخ به خون بشويد باززين

 
  دلم چو غنچه اگرنگشايد
 از از لبش نبويد بیساغر

 
  که در پرده چنگ گفت سخنبس

  تا نمويد بازی موببرش
 

  بيت الحرام خم حافظگرد
  نميرد به سر بپويد بازگر
 
 

 ٢۶٣    غزل
 
  ما در شط شراب اندازی و کشتبيا

  و ولوله در جان شيخ و شاب اندازخروش
 

 ی ساقی باده درافکن ای به کشتمرا
  کن و در آب اندازیاند نکوي  گفتهکه
 
 ام ز راه خطا  ميکده برگشتهی کوز

  دگر ز کرم با ره صواب اندازمرا
 

 ی گلرنگ مشک بو جامی زان مبيار
  رشک و حسد در دل گالب اندازشرار

 
  کنی چه مست و خرابم تو نيز لطفاگر



  بر اين دل سرگشته خراب اندازنظر
 
 بايد ی نيم شب اگرت آفتاب مبه
  دختر گلچهر رز نقاب اندازی روز
 

  روز وفاتم به خاک بسپارند کهمهل
  به ميکده بر در خم شراب اندازمرا

 
  جور چرخ چو حافظ به جان رسيد دلتز
  ديو محن ناوک شهاب اندازی سوبه
 
 

 ٢۶۴    غزل
 

  و در کاسه زر آب طربناک اندازخيز
  زان که شود کاسه سر خاک اندازپيشتر

 
  خاموشان استی منزل ما وادعاقبت
 بد افالک انداز غلغله در گنحاليا

 
  آلوده نظر از رخ جانان دور استچشم
  رخ او نظر از آينه پاک اندازبر
 
  سرو که گر خاک شومی سر سبز تو ابه
  از سر بنه و سايه بر اين خاک اندازناز

 
  ما را که ز مار سر زلف تو بخستدل
  لب خود به شفاخانه ترياک اندازاز
 

  ندهدی که ثباتی اين مزرعه دانملک
  از جگر جام در امالک اندازیتشآ

 
  در اشک زدم کاهل طريقت گويندغسل
  شو اول و پس ديده بر آن پاک اندازپاک

 
  رب آن زاهد خودبين که بجز عيب نديديا

  آهيش در آيينه ادراک اندازدود
 

  گل از نکهت او جامه قبا کن حافظچون
  قبا در ره آن قامت چاالک اندازوين

 
 

 ٢۶۵    غزل
 

  لبت کامم هنوزی از تمناامدبرني
  آشامم هنوزی اميد جام لعلت دردبر



 
  اول رفت دينم در سر زلفين توروز
  چه خواهد شد در اين سودا سرانجامم هنوزتا
 

  زان آب آتشگون که منیا  يک جرعهساقيا
  ميان پختگان عشق او خامم هنوزدر
 
  زلف تو را مشک ختنی خطا گفتم شباز
  مو بر اندامم هنوزیغ هر لحظه تيزند یم
 

  تو تا در خلوتم ديد آفتابی روپرتو
  چون سايه هر دم بر در و بامم هنوزرود یم
 
  بر لب جانان به سهویست روز  من رفتهنام
  از نامم هنوزآيد ی جان می دل را بواهل

 
  لعل لبتیست ما را ساق  ازل دادهدر

  که من مدهوش آن جامم هنوزی جامجرعه
 
 جان بده تا باشدت آرام جان ی که گفتیا

 هايش سپردم نيست آرامم هنوز  به غمجان
 
  قلم آورد حافظ قصه لعل لبشدر
  هر دم ز اقالمم هنوزرود ی حيوان مآب
 
 

 ٢۶۶    غزل
 
  شورانگيزوشيست ی رميده لولدلم

  وعده و قتال وضع و رنگ آميزدروغ
 
  پيرهن چاک ماه رويان بادیفدا

  پرهيز جامه تقوا و خرقههزار
 

  خال تو با خود به خاک خواهم بردخيال
  تا ز خال تو خاکم شود عبيرآميزکه
 

 ی ساقی عشق نداند که چيست افرشته
  به خاک آدم ريزی جام و گالببخواه

 
  بر کفنم بند تا سحرگه حشرپياله
  ز دل ببرم هول روز رستاخيزی مبه
 

 ی و خسته به درگاهت آمدم رحمفقير
 نيست هيچ دست آويز توام ی جز والکه
 



  که هاتف ميخانه دوش با من گفتبيا
  در مقام رضا باش و از قضا مگريزکه
 

  عاشق و معشوق هيچ حال نيستميان
  حافظ از ميان برخيزی خود حجاب خودتو
 
 

 ٢۶٧    غزل
 
  بر ساحل رود ارسی صبا گر بگذریا

  و مشکين کن نفسی زن بر خاک آن وادبوسه
 

  هر دم از ما صد سالم که بادشی سلممنزل
  و بانگ جرسی ساربانان بينیپرصدا

 
  عرضه داری جانان ببوس آن گه به زارمحمل
  مهربان فرياد رسی فراقت سوختم اکز
 
  قول ربابی که قول ناصحان را خواندممن

  ديدم از هجران که اينم پند بسیگوشمال
 

  نوش کاندر راه عشقی شبگير کن معشرت
  با مير عسسهاست ی روان را آشنايشب

 
  دل سر ببازی نيست ای کار بازیعشقباز
  عشق نتوان زد به چوگان هوسی که گوزان

 
  جان به چشم مست يارسپارد ی به رغبت مدل
  چه هشياران ندادند اختيار خود به کسگر
 

 کنند ی می در شکرستان کامرانطوطيان
  مسکين مگسزند ی از تحسر دست بر سر مو
 
 يد بر زبان کلک دوست حافظ گر برآنام
  جناب حضرت شاهم بس است اين ملتمساز
 
 

 ٢۶٨    غزل
 

  ز گلستان جهان ما را بسیگلعذار
  چمن سايه آن سرو روان ما را بسزين

 
  اهل ريا دورم بادی و همصحبتمن
  گرانان جهان رطل گران ما را بساز
 

 بخشند ی فردوس به پاداش عمل مقصر



 ن ما را بس که رنديم و گدا دير مغاما
 

  و گذر عمر ببينی بر لب جوبنشين
  اشارت ز جهان گذران ما را بسکاين

 
  بازار جهان بنگر و آزار جهاننقد
  شما را نه بس اين سود و زيان ما را بسگر
 
  با ماست چه حاجت که زيادت طلبيميار

  صحبت آن مونس جان ما را بسدولت
 
  در خويش خدا را به بهشتم مفرستاز
  تو از کون و مکان ما را بسیکو سر که
 

  از مشرب قسمت گله ناانصافيستحافظ
  روان ما را بسیها  چون آب و غزلطبع

 
 

 ٢۶٩    غزل
 
  رفيق سفر بخت نيکخواهت بسدال
  روضه شيراز پيک راهت بسنسيم

 
  ز منزل جانان سفر مکن درويشدگر
  و کنج خانقاهت بسی سير معنوکه
 

 وشه دل ز گی کمين بگشايد غموگر
  درگه پير مغان پناهت بسحريم

 
 نوش ی صدر مصطبه بنشين و ساغر مبه
  اين قدر ز جهان کسب مال و جاهت بسکه
 

  مطلب کار بر خود آسان کنیزيادت
  چو ماهت بسی لعل و بتی میصراح

 
  به مردم نادان دهد زمام مرادفلک
  و دانش همين گناهت بسی اهل فضلتو
 

 ار قديم مسکن ملوف و عهد يیهوا
  ره روان سفرکرده عذرخواهت بسز
 
  منت دگران خو مکن که در دو جهانبه

  ايزد و انعام پادشاهت بسیرضا
 
  حافظی هيچ ورد دگر نيست حاجت ابه
  نيم شب و درس صبحگاهت بسیدعا



 
 

 ٢٧٠    غزل
 

 ام که مپرس  کشيدهی عشقدرد
 ام که مپرس  چشيدهی هجرزهر

 
 ر در جهان و آخر کاام گشته
 ام که مپرس  برگزيدهیدلبر

 
  خاک درشی چنان در هواآن
 ام که مپرس  آب ديدهرود یم
 
  به گوش خود از دهانش دوشمن

 ام که مپرس  شنيدهیسخنان
 
 ی که مگویگز ی من لب چه میسو
 ام که مپرس  گزيدهی لعللب
 
  خويشی تو در کلبه گدايیب

 ام که مپرس  کشيدهیهاي رنج
 

 ه عشق حافظ غريب در رهمچو
 ام که مپرس  رسيدهی مقامبه
 
 

 ٢٧١    غزل
 

  از زلف سياهش گله چندان که مپرسدارم
  سر و سامان که مپرسیام ب  چنان ز او شدهکه
 

  به اميد وفا ترک دل و دين مکنادکس
  چنانم من از اين کرده پشيمان که مپرسکه
 
  نيستی جرعه که آزار کسش در پی يکبه

 ادان که مپرس از مردم نکشم ی میزحمت
 

  لعلی از ما به سالمت بگذر کاين مزاهد
  از دست بدان سان که مپرسبرد ی و دين مدل
 

  در اين راه که جان بگدازدوگوهاست گفت
  اين که مبين آن که مپرسیا  عربدهی کسهر
 

 ی و سالمت هوسم بود ولیپارساي
  آن نرگس فتان که مپرسکند ی میا شيوه

 



  پرسمیحال فلک صورت ی از گوگفتم
  اندر خم چوگان که مپرسکشم ی آن مگفت

 
  گفتای زلف به خون که شکستگفتمش
  اين قصه دراز است به قرآن که مپرسحافظ

 
 

 ٢٧٢    غزل
 

  و دل تنگ مرا مونس جان باشیبازآ
  سوخته را محرم اسرار نهان باشوين

 
  باده که در ميکده عشق فروشندزان
 ضان باش را دو سه ساغر بده و گو رمما
 
  عارف سالکی ای خرقه چو آتش زددر
  کن و سرحلقه رندان جهان باشیجهد

 
  که گفتا به توام دل نگران استدلدار
  اينک به سالمت نگران باشرسم ی مگو
 

  شد دلم از حسرت آن لعل روان بخشخون
  درج محبت به همان مهر و نشان باشیا

 
  ننشيندی بر دلش از غصه غبارتا
  از عقب نامه روان باش سيل سرشکیا

 
  جام جهان بينکندش ی که هوس محافظ
  در نظر آصف جمشيد مکان باشگو
 
 

 ٢٧٣    غزل
 

  درست پيمان باشی رفيق شفيقاگر
  خانه و گرمابه و گلستان باشحريف

 
  زلف پريشان به دست باد مدهشکنج
  که خاطر عشاق گو پريشان باشمگو

 
 ی هواست که با خضر همنشين باشگرت
  ز چشم سکندر چو آب حيوان باشنهان

 
  نه کار هر مرغيستی عشق نواززبور
  و نوگل اين بلبل غزل خوان باشبيا
 

  کردنی خدمت و آيين بندگطريق



  را که رها کن به ما و سلطان باشیخدا
 

  به صيد حرم تيغ برمکش زنهاردگر
  پشيمان باشیا  از آن که با دل ما کردهو
 
 ان و يک دل شو يک زبی شمع انجمنتو

  و کوشش پروانه بين و خندان باشخيال
 

  و حسن در نظربازيستی دلبرکمال
  شيوه نظر از نادران دوران باشبه
 

  حافظ و از جور يار ناله مکنخموش
  خوب حيران باشی را که گفت که در روتو
 
 

 ٢٧۴    غزل
 
 باش ی مريا ی دور الله قدح گير و ببه
 باش یم همدم صبا ی گل نفسی بوبه
 

  کنی پرستی که همه ساله منگويمت
 باش ی خور و نه ماه پارسا می ماه مسه
 
  حواله کندی پير سالک عشقت به مچو

 باش ی و منتظر رحمت خدا مبنوش
 

 ی هواست که چون جم به سر غيب رسگرت
 باش ی و همدم جام جهان نما مبيا
 
  غنچه گر چه فروبستگيست کار جهانچو
 باش ی گره گشا می همچو باد بهارتو
 
 یشنو ی ز کس ور سخن نمی مجووفا
 باش ی هرزه طالب سيمرغ و کيميا مبه
 

  طاعت بيگانگان مشو حافظمريد
 باش ی معاشر رندان پارسا میول
 
 

 ٢٧۵    غزل
 

  بچين و مرقع به خار بخشی گلیصوف
  خوشگوار بخشی زهد خشک را به موين

 
  و شطح در ره آهنگ چنگ نهطامات
  و ميگسار بخشی طيلسان به م وتسبيح



 
 خرند ی نمی گران که شاهد و ساقزهد
  حلقه چمن به نسيم بهار بخشدر
 

  مير عاشقانی شراب لعل زد اراهم
  مرا به چاه زنخدان يار بخشخون

 
  رب به وقت گل گنه بنده عفو کنيا

  ماجرا به سرو لب جويبار بخشوين
 
 یا  آن که ره به مشرب مقصود بردهیا

  به من خاکسار بخشیا حر قطره بزين
 

  بتان نديدی را که چشم تو روشکرانه
  را به عفو و لطف خداوندگار بخشما
 

  چو شاه نوش کند باده صبوحیساق
  جام زر به حافظ شب زنده دار بخشگو
 
 

 ٢٧۶    غزل
 

  صحبت گل بايدشی گر پنج روزباغبان
  خار هجران صبر بلبل بايدشی جفابر
 
  منالیزلفش از پريشان دل اندربند یا

  زيرک چون به دام افتد تحمل بايدشمرغ
 

  چه کاری عالم سوز را با مصلحت بينرند
  ملک است آن که تدبير و تامل بايدشکار

 
  بر تقوا و دانش در طريقت کافريستتکيه

  گر صد هنر دارد توکل بايدشراهرو
 
  حرامی چنين زلف و رخش بادا نظربازبا
 و جعد سنبل بايدش ياسمين ی که روهر
 

 اش بايد کشيد  زان نرگس مستانهنازها
  دل شوريده تا آن جعد و کاکل بايدشاين

 
  در گردش ساغر تعلل تا به چندساقيا
  چون با عاشقان افتد تسلسل بايدشدور

 
  آواز رودی حافظ تا ننوشد باده بکيست
  مسکين چرا چندين تجمل بايدشعاشق

 



 
 ٢٧٧    غزل

 
 آن است که گل شد يارش بلبل همه فکر
  در انديشه که چون عشوه کند در کارشگل
 

  همه آن نيست که عاشق بکشندیدلرباي
  آن است که باشد غم خدمتگارشخواجه

 
  آن است که خون موج زند در دل لعلیجا
  بازارششکند ی تغابن که خزف مزين

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

 
 یگذر ی که در کوچه معشوقه ما میا
  ديوارششکند ی حذر باش که سر مبر
 
  سفرکرده که صد قافله دل همره اوستآن
  کجا هست خدايا به سالمت دارشهر
 

  دلی عافيتت گر چه خوش افتاد اصحبت
  عشق عزيز است فرومگذارشجانب

 
  سرخوش از اين دست که کج کرد کالهیصوف
 ر آشفته شود دستارش دو جام دگبه
 
  حافظ که به ديدار تو خوگر شده بوددل

  وصال است مجو آزارشنازپرورد
 
 

 ٢٧٨    غزل
 

  که مردافکن بود زورشخواهم ی تلخ مشراب
  تا يک دم بياسايم ز دنيا و شر و شورشکه
 

  دهر دون پرور ندارد شهد آسايشسماط
  دل بشو از تلخ و از شورشی حرص و آز امذاق

 
  که نتوان شد ز مکر آسمان ايمنی مربياو
  و مريخ سلحشورشی لعب زهره چنگبه
 

  بيفکن جام جم برداری صيد بهرامکمند
  من پيمودم اين صحرا نه بهرام است و نه گورشکه
 
  صافيت راز دهر بنمايمی تا در مبيا



  به کج طبعان دل کورشی شرط آن که ننمايبه
 

 يست نی بزرگی کردن به درويشان منافنظر
  با چنان حشمت نظرها بود با مورشسليمان

 
  سر از حافظپيچد ی جانان نمی ابروکمان
  زورشی بی بدين بازوآيد ی خنده موليکن

 
 

 ٢٧٩    غزل
 

 مثالش ی شيراز و وضع بخوشا
  نگه دار از زوالشخداوندا

 
  رکن آباد ما صد لوحش اهللاز
  زاللشبخشد ی عمر خضر مکه
 

  جعفرآباد و مصالميان
  شمالشآيد ی معبيرآميز

 
 ی و فيض روح قدسی شيراز آبه

  از مردم صاحب کمالشیبجو
 
  برد آن جای نام قند مصرکه
  شيرينان ندادند انفعالشکه
 

  شنگول سرمستی زان لولصبا
  چون است حالشی آگهی دارچه
 
  آن شيرين پسر خونم بريزدگر
  چون شير مادر کن حاللشدال
 

 ا را از خواب بيدارم خدمکن
  خوش با خيالشی دارم خلوتکه
 

  از هجریترسيد ی حافظ چو مچرا
  شکر ايام وصالشینکرد

 
 

 ٢٨٠    غزل
 
  برشکست صبا زلف عنبرافشانشچو
  هر شکسته که پيوست تازه شد جانشبه
 

  تا به شرح عرضه دهمی همنفسکجاست
  از روزگار هجرانشکشد ی دل چه مکه



 
 ست تو بی از ورق گل مثال روزمانه
  ز شرم تو در غنچه کرد پنهانشیول
 
  و نشد عشق را کرانه پديدیا  خفتهتو

  اهللا از اين ره که نيست پايانشتبارک
 

  کعبه مگر عذر ره روان خواهدجمال
  جان زنده دالن سوخت در بيابانشکه
 

 آرد ی شکسته بيت الحزن که مبدين
  يوسف دل از چه زنخدانشنشان

 
 ت خواجه دهم آن سر زلف و به دسبگيرم
  ز مکر و دستانشدل ی سوخت حافظ بکه
 
 

 ٢٨١    غزل
 
  به منشی رب اين نوگل خندان که سپرديا
  به تو از چشم حسود چمنشسپارم یم
 
  وفا گشت به صد مرحله دوری چه از کوگر
  باد آفت دور فلک از جان و تنشدور

 
  باد صبای ای رسی به سرمنزل سلمگر
  ز منشین برسای دارم که سالمچشم

 
  کن از آن زلف سياهی ادب نافه گشايبه
  عزيز است به هم برمزنشیها  دلیجا
 
  دلم حق وفا با خط و خالت داردگو

  دار در آن طره عنبرشکنشمحترم
 
  نوشندی که به ياد لب او می مقامدر
  آن مست که باشد خبر از خويشتنشسفله

 
  و مال از در ميخانه نشايد اندوختعرض

 ن آب خورد رخت به دريا فکنش که ايهر
 
  که ترسد ز مالل انده عشقش نه حاللهر
  ما و قدمش يا لب ما و دهنشسر

 
  حافظ همه بيت الغزل معرفت استشعر
  بر نفس دلکش و لطف سخنشآفرين

 



 
 ٢٨٢    غزل

 
  از من قرار و طاقت و هوشببرد
  سنگين دل سيمين بناگوشبت
 

  کلهداری شنگی چابکینگار
  قباپوشی ترکیه وش میظريف

 
  عشقشی تاب آتش سوداز
  جوشزنم ی سان ديگ دايم مبه
 
  پيراهن شوم آسوده خاطرچو

  همچون قبا گيرم در آغوشگرش
 

  پوسيده گردد استخوانماگر
  مهرت از جانم فراموشنگردد

 
 ست  و دينم دل و دينم ببردهدل
  و دوشش بر و دوشش بر و دوشبر
 
  توست حافظی تو دوایدوا
  نوشش لب نوشش لب نوشبل

 
 

 ٢٨٣    غزل
 

  ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوشسحر
  دلير 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 بگوييم آن حکايتبه
  جوشزد ی از نهفتن آن ديگ سينه مکه
 

 ب خورده ترس محتسی خانگشراب
  يار بنوشيم و بانگ نوشانوشی روبه
 
 بردند ی ميکده دوشش به دوش می کوز

  به دوشکشيد ی شهر که سجاده مامام
 
  داللت خيرت کنم به راه نجاتدال
  به فسق مباهات و زهد هم مفروشمکن

 
  انور شاهی نور تجليست رامحل



  نيت کوشی در صفای قرب او طلبچو
 

 د ضمير جاللش مساز وری ثنابجز
  هست گوش دلش محرم پيام سروشکه
 

  مصلحت ملک خسروان دانندرموز
  تو حافظا مخروشی گوشه نشينیگدا
 
 

 ٢٨۴    غزل
 

  از گوشه ميخانه دوشیهاتف
  بنوشی ببخشند گنه مگفت

 
  بکند کار خويشی الهلطف
  رحمت برساند سروشمژده

 
  خرد خام به ميخانه براين
 ش لعل آوردش خون به جوی متا
 
  چه وصالش نه به کوشش دهندگر
  بکوشی دل که توانی قدر اهر
 

  خدا بيشتر از جرم ماستلطف
  خموشی سربسته چه داننکته

 
  ياری من و حلقه گيسوگوش
  فروشی من و خاک در میرو
 

  حافظ نه گناهيست صعبیرند
  کرم پادشه عيب پوشبا
 

  دين شاه شجاع آن که کردداور
 گوش قدس حلقه امرش به روح

 
  ملک العرش مرادش بدهیا
  از خطر چشم بدش دار گوشو
 
 

 ٢٨۵    غزل
 
  عهد پادشاه خطابخش جرم پوشدر

  پياله نوشی قرابه کش شد و مفتحافظ
 

  خم نشستی ز کنج صومعه با پایصوف
  به دوشکشد ی ديد محتسب که سبو متا



 
  و شرب اليهودشانی شيخ و قاضاحوال
 فروش ی سال صبحدم از پير مکردم

 
 ی نه گفتنيست 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 جوشیفکر

 
  و نوبهاری و جوانی است و مفلسعشق
  پذير و جرم به ذيل کرم بپوشعذرم

 
 ی کنی چند همچو شمع زبان آورتا

  محب خموشی مراد رسيد اپروانه
 
  که مثل توی پادشاه صورت و معنیا

  هيچ ديده و نشنيده هيچ گوشناديده
 

  بمان که خرقه ازرق کند قبولچندان
  جوانت از فلک پير ژنده پوشبخت

 
 

 ٢٨۶    غزل
 

  تيزهوشی با من گفت پنهان کارداندوش
  فروشی از شما پنهان نشايد کرد سر مو
 

  طبعیرو آسان گير بر خود کارها کز گفت
  جهان بر مردمان سختکوشگردد ی مسخت

 
  کز فروغش بر فلکی گهم درداد جاموان
  نوشگفت ی در رقص آمد و بربط زنان مزهره

 
  دل خونين لب خندان بياور همچو جامبا
  چو چنگ اندر خروشی رسد آيی گرت زخمین
 
 ی نشنوی آشنا زين پرده رمزی نگردتا

 ش پيغام سروی نامحرم نباشد جاگوش
 

  پسر و از بهر دنيا غم مخوری کن پند اگوش
  داشت هوشی گر توانی چون در حديثگفتمت

 
  حريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنيددر
  که آن جا جمله اعضا چشم بايد بود و گوشزان

 



  شرط نيستی بساط نکته دانان خودفروشبر
  مرد عاقل يا خموشی سخن دانسته گو ايا
 

  حافظ فهم کردیها ی ده که رندی مساقيا
  صاحب قران جرم بخش عيب پوشآصف

 
 

 ٢٨٧    غزل
 
  تو خوشی همه شکل تو مطبوع و همه جایا

  تو خوشی از عشوه شيرين شکرخادلم
 

  هست وجود تو لطيفی گلبرگ طرهمچو
  تو خوشی سرو چمن خلد سراپاهمچو

 
  و ناز تو شيرين خط و خال تو مليحشيوه
  تو خوشیو باال تو زيبا قد ی و ابروچشم

 
  گلستان خيالم ز تو پرنقش و نگارهم
  تو خوشی مشام دلم از زلف سمن ساهم
 
  ره عشق که از سيل بال نيست گذاردر

  تو خوشی خاطر خود را به تمناام کرده
 

 ی چشم تو چه گويم که بدان بيمارشکر
  تو خوشی کند درد مرا از رخ زيبایم
 
 يست بيابان طلب گر چه ز هر سو خطردر
  تو خوشی به توالدل ی حافظ برود یم
 
 

 ٢٨٨    غزل
 

  خوشی بيد و طبع شعر و ياری آب و پاکنار
  خوشی گلعذاری شيرين و ساقی دلبرمعاشر

 
 یدان ی طالع که قدر وقت می دولتی ااال

  خوشی روزگاری بادت اين عشرت که دارگوارا
 
  باريستی آن کس را که در خاطر ز عشق دلبرهر
  خوشیو بر آتش نه که دارد کار و بار گیسپند

 
 بندم ی طبع را زيور ز فکر بکر معروس

  خوشی کز دست ايامم به دست افتد نگاربود
 

  بستانی صحبت غنيمت دان و داد خوشدلشب



  خوشی دل افروز است و طرف الله زاری مهتابکه
 
  را بناميزدی در کاسه چشم است ساقیا یم
  خوشی خماربخشد ی با عقل و مکند ی می مستکه
 
  غفلت عمر شد حافظ بيا با ما به ميخانهبه
  خوشی شنگوالن خوش باشت بياموزند کارکه
 
 

 ٢٨٩    غزل
 

  و لطف است عذار چو مهشی خوبمجمع
  مهر و وفا نيست خدايا بدهشليکنش

 
 ی روزی شاهد و طفل است و به بازدلبرم
  زارم و در شرع نباشد گنهشبکشد

 
 ز او نيک نگه دارم دل همان به که امن
 ست و ندارد نگهش  بد و نيک نديدهکه
 
 آيد ی شير از لب همچون شکرش میبو
  از شيوه چشم سيهشچکد ی چه خون مگر
 

  چابک شيرين دارمی ساله بتچارده
  به جان حلقه به گوش است مه چاردهشکه
 
  آن گل نورسته دل ما يا ربی پاز

 ش کجا شد که نديديم در اين چند گهخود
 
  دلدار من ار قلب بدين سان شکنديار
  خود پادشهشی زود به جاندارببرد

 
  به شکرانه کنم صرف گر آن دانه درجان

  سينه حافظ بود آرامگهشصدف
 
 

 ٢٩٠    غزل
 
  رميده شد و غافلم من درويشدلم
  سرگشته را چه آمد پيشی آن شکارکه
 
 لرزم ی بيد بر سر ايمان خويش مچو
 ان ابروييست کافرکيش دل به دست کمکه
 

  هيهاتپزد ی حوصله بحر مخيال
  در سر اين قطره محال انديشهاست چه



 
  آن مژه شوخ عافيت کش رابنازم
  آب نوش بر سر نيشزندش ی موج مکه
 
  آستين طبيبان هزار خون بچکدز

  نهند بر دل ريشی به تجربه دستگرم
 
  ميکده گريان و سرفکنده رومی کوبه

  ز حاصل خويشآيدم ی که شرم همچرا
 
  عمر خضر بماند نه ملک اسکندرنه

  دون مکن درويشی بر سر دنينزاع
 

  کمر نرسد دست هر گدا حافظبدان
  به کف آور ز گنج قارون بيشیا خزانه

 
 

 ٢٩١    غزل
 
 ايم در اين شهر بخت خويش  آزمودهما

  کشيد بايد از اين ورطه رخت خويشبيرون
 
 کشم ی م و آهگزم ی بس که دست ماز

  زدم چو گل به تن لخت لخت خويشآتش
 

 سرود ی چه خوش آمد که می ز بلبلدوشم
  گوش پهن کرده ز شاخ درخت خويشگل
 
  دل تو شاد باش که آن يار تندخویکا

  نشيند ز بخت خويشی تندروبسيار
 

  که سخت و سست جهان بر تو بگذردیخواه
  سخت خويشیها  ز عهد سست و سخنبگذر

 
  فراق تو وز سوز اندرون است کزوقت
  درافکنم به همه رخت و پخت خويشآتش

 
  مدامی حافظ ار مراد ميسر شدیا

  ز تخت خويشی نيز دور نماندجمشيد
 
 

 ٢٩٢    غزل
 

  به حشمت و جاه و جالل شاه شجاعقسم
  نيست با کسم از بهر مال و جاه نزاعکه
 



  مغانه بياری خانگيم بس مشراب
 ق توبه وداع رفيی باده رسيد احريف

 
  خرقه کنيدی شست و شوام ی را به میخدا
  خير از اين اوضاعی بوشنوم ی من نمکه
 

  به ناله چنگرود ی که رقص کنان مببين
  استماع سماعی که رخصه نفرمودیکس
 
  کن به شکر اين نعمتی عاشقان نظربه
  من غالم مطيعم تو پادشاه مطاعکه
 
 یايم ول  فيض جرعه جام تو تشنهبه
  صداعدهيم ی نمی دليرکنيم یمن
 

  و چهره حافظ خدا جدا مکنادجبين
  شاه شجاعی خاک بارگه کبرياز
 
 

 ٢٩٣    غزل
 

  که ز خلوتگه کاخ ابداعبامدادان
  خاور فکند بر همه اطراف شعاعشمع

 
  آينه از جيب افق چرخ و در آنبرکشد
  به هزاران انواعی رخ گيتبنمايد

 
 فلک طربخانه جمشيد ی زوايادر

  ساز کند زهره به آهنگ سماعارغنون
 

  در غلغله آيد که کجا شد منکرچنگ
  در قهقهه آيد که کجا شد مناعجام

 
  دوران بنگر ساغر عشرت برگيروضع
  اين است بهين اوضاعی به هر حالتکه
 

  همه بند است و فريبی شاهد دنيطره
  بر سر اين رشته نجويند نزاععارفان

 
 یخواه ی جهان م خسرو طلب ار نفععمر
  وجوديست عطابخش کريم نفاعکه
 

  چشم املی لطف ازل روشنمظهر
  علم و عمل جان جهان شاه شجاعجامع

 
 



 ٢٩۴    غزل
 
  عشق تو مشهور خوبانم چو شمعی وفادر
  سربازان و رندانم چو شمعی نشين کوشب

 
  به چشم غم پرستآيد ی و شب خوابم نمروز
 م چو شمع هجر تو گريانی که در بيماربس

 
  صبرم به مقراض غمت ببريده شدرشته

  در آتش مهر تو سوزانم چو شمعهمچنان
 
  گرم روی کميت اشک گلگونم نبودگر
  راز پنهانم چو شمعی روشن به گيتی شدیک
 
  ميان آب و آتش همچنان سرگرم توستدر
  دل زار نزار اشک بارانم چو شمعاين

 
  فرستی شب هجران مرا پروانه وصلدر
  را بسوزانم چو شمعینه از دردت جهان ور
 
  تو روزم چون شب استی جمال عالم آرایب
  کمال عشق تو در عين نقصانم چو شمعبا
 

  صبرم نرم شد چون موم در دست غمتکوه
  در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمعتا
 

  صبحم يک نفس باقيست با ديدار توهمچو
  بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمعچهره

 
  نازنينی از وصل خود ای کن شبسرفرازم

  منور گردد از ديدارت ايوانم چو شمعتا
 

  مهر تو را حافظ عجب در سر گرفتآتش
  به آب ديده بنشانم چو شمعی دل کآتش

 
 

 ٢٩۵    غزل
 

  شدم در باغی گلستان دمی به بوسحر
  کنم عالج دماغدل ی تا چو بلبل بکه
 
 کردم ی نگاه می جلوه گل سوربه
  چو چراغی بود در شب تيره به روشنهک
 

  خويشتن 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

 
  به سرزنش سوسنی کشيده چو تيغزبان
  گشاده شقايق چو مردم ايغاغدهان

 
  اندر دستین صراح چو باده پرستایيک
  مستان به کف گرفته اياغی چو ساقیيک
 

  چو گل غنيمت دانی و عيش و جواننشاط
  حافظا نبود بر رسول غير بالغکه
 
 

 ٢٩۶    غزل
 

  اگر مدد دهد دامنش آورم به کفطالع
  شرفی طرب ور بکشد زهی بکشم زهگر
 

  کرم ز کس نبست اين دل پراميد منطرف
  من به هر طرف قصهبرد ی چه سخن همگر
 
  نشدی توام هيچ گشايشی خم ابرواز
  که در اين خيال کج عمر عزيز شد تلفوه
 

  شود دست کش خيال منی دوست کیابرو
 ست از اين کمان تير مراد بر هدف  نزدهکس

 
  به ناز پرورم مهر بتان سنگ دلچند
  اين پسران ناخلفکنند ی پدر نمياد
 
 فه آنک گوشه نشين و طری به خيال زاهدمن

  به چنگ و دفزندم ی ز هر طرف میا مغبچه
 
  خبرند زاهدان نقش بخوان و ال تقلیب

  رياست محتسب باده بده و ال تخفمست
 

 خورد ی شهر بين که چون لقمه شبهه میصوف
  دراز باد آن حيوان خوش علفپاردمش

 
  در ره خاندان به صدقی اگر قدم زنحافظ
  رهت شود همت شحنه نجفبدرقه

 
 
 ٢٩٧    لغز

 



  خامه ندارد سر بيان فراقزبان
  شرح دهم با تو داستان فراقوگرنه

 
  مدت عمرم که بر اميد وصالدريغ
  سر رسيد و نيامد به سر زمان فراقبه
 
 سودم ی که بر سر گردون به فخر میسر
  راستان که نهادم بر آستان فراقبه
 

  وصالی باز کنم بال در هواچگونه
 در آشيان فراق ريخت مرغ دلم پر که
 

 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
  روز هجر سيه باد و خان و مان فراقکه
 

  خيل خياليم و همنشين شکيبرفيق
 ران و هم قران فراق آتش هجقرين

 
 ست  وصلت کنم به جان که شدهی دعوچگونه

  وکيل قضا و دلم ضمان فراقتنم
 
  سوز شوق دلم شد کباب دور از يارز

  ز خوان فراقخورم ی خون جگر ممدام
 

  چو ديد سرم را اسير چنبر عشقفلک
  گردن صبرم به ريسمان فراقببست

 
  حافظی شوق گر اين ره به سر شدی پابه
  عنان فراقی کسیدست هجر نداد به
 
 

 ٢٩٨    غزل
 

  و رفيق شفيقغش ی بی امن و ممقام
  توفيقی مدام ميسر شود زهگرت

 
  و کار جهان جمله هيچ بر هيچ استجهان
 ام تحقيق  بار من اين نکته کردههزار

 
  و درد که تا اين زمان ندانستمدريغ



  سعادت رفيق بود رفيقی کيمياکه
 
 ت شمر غنيمت وقت رو و فرصی ممنبه
  در کمينگه عمرند قاطعان طريقکه
 
  که توبه ز لعل نگار و خنده جامبيا

  تصديقکند ی که عقلش نمحکايتيست
 

  نرسدی ميانت به چون منی چه مواگر
  است خاطرم از فکر اين خيال دقيقخوش

 
  که تو را در چه زنخدان استیحالوت

  کنه آن نرسد صد هزار فکر عميقبه
 

  شد اشک من چه عجبیرنگ عقيق به اگر
  مهر خاتم لعل تو هست همچو عقيقکه
 
  خنده گفت که حافظ غالم طبع توامبه

  تحميقکند ی که تا به چه حدم همببين
 
 

 ٢٩٩    غزل
 

  فشان بر خاکیا  جرعهی شراب خوراگر
  رسد به غير چه باکی آن گناه که نفعاز
 

  بخور دريغ مخوری به هر چه تو داربرو
  زند روزگار تيغ هالکدريغ ی بکه
 
  سرو نازپرور منی تو ای خاک پابه
  روز واقعه پا وامگيرم از سر خاککه
 
 ی چه پری چه آدمی چه بهشتی دوزخچه
  مذهب همه کفر طريقت است امساکبه
 

 ی راه دير شش جهتی فلکمهندس
  ببست که ره نيست زير دير مغاکچنان

 
  ره عقلزند ی دختر رز طرفه مفريب

  تا به قيامت خراب طارم تاکبادم
 
 ی راه ميکده حافظ خوش از جهان رفتبه
  اهل دلت باد مونس دل پاکیدعا

 
 

 ٣٠٠    غزل



 
  قصد هالککنند ی دشمنم ار مهزار
  از دشمنان ندارم باکی تو دوستگرم

 
 دارد ی اميد وصال تو زنده ممرا
  گر نه هر دمم از هجر توست بيم هالکو
 

 باد نشنوم بويش نفس اگر از نفس
  زمان چو گل از غم کنم گريبان چاکزمان

 
  به خواب دو چشم از خيال تو هيهاترود
  صبور دل اندر فراق تو حاشاکبود

 
  مرهمی به که ديگری تو زخم زناگر
  ترياکی به که ديگری گر تو زهر دهو
 

  حياتنا ابدای سيفک قتلبضرب
  قد طاب ان يکون فداکی روحالن

 
  به شمشيرمیزن یه گر م مپيچ کعنان
  کنم سر و دستت ندارم از فتراکسپر

 
  هر نظر کجا بيندی را چنان که تويتو
  کند ادراکی قدر دانش خود هر کسبه
 
  چشم خلق عزيز جهان شود حافظبه
  مسکنت بر خاکی بر در تو نهد روکه
 
 

 ٣٠١    غزل
 
  دل ريش مرا با لب تو حق نمکیا

 اهللا معک روم ی نگه دار که من محق
 
  آن گوهر پاکيزه که در عالم قدسیتوي
  خير تو بود حاصل تسبيح ملکذکر

 
  تجربه کنی خلوص منت ار هست شکدر
  عيار زر خالص نشناسد چو محککس

 
  که شوم مست و دو بوست بدهمی بودگفته
  از حد بشد و ما نه دو ديديم و نه يکوعده

 
  کنی پسته خندان و شکرريزبگشا
 هن خويش مينداز به شک را از دخلق

 



  برهم زنم ار غير مرادم گرددچرخ
  کشم از چرخ فلکی نه آنم که زبونمن
 

 ی باری بر حافظ خويشش نگذارچون
  رقيب از بر او يک دو قدم دورترکیا

 
 

 ٣٠٢    غزل
 

  نسيم شمالی ای خبر باشخوش
  زمان وصالرسد ی به ما مکه
 

  العشق ال انفصام لهاقصه
 سان القال هنا لها فصمت

 
  سلمی و من بذیمالسلم
  جيراننا و کيف الحالاين

 
  الدار بعد عافيهعفت

  حالها عن االطاللفاسالوا
 
 ی جمال الکمال نلت منیف

  اهللا عنک عين کمالصرف
 
  حماک اهللای بريد الحميا

  مرحبا تعال تعالمرحبا
 

  ماندی بزمگاه خالعرصه
  حريفان و جام ماالمالاز
 

 ليا شب هجر افکند حاسايه
  چه بازند شب روان خيالتا
 

 نگرد ی کس نمی ما سوترک
  از اين کبريا و جاه و جاللآه
 

  تا چندی عشق و صابرحافظا
  عاشقان خوش است بنالناله

 
 

 ٣٠٣    غزل
 

  روح وداد و شمت برق وصالشممت
  نسيم شمالی تو را ميرم ای که بوبيا
 

  بجمال الحبيب قف و انزلاحاديا



  صبر جميلم ز اشتياق جمال نيستکه
 

  شب هجران فروگذاشته بهحکايت
  شکر آن که برافکند پرده روز وصالبه
 
  که پرده گلريز هفت خانه چشمبيا

  به تحرير کارگاه خيالايم کشيده
 
 طلبد ی يار بر سر صلح است و عذر مچو
  گذشت ز جور رقيب در همه حالتوان

 
  خيال دهان تو نيست در دل تنگبجز
  خيال محالیکس مباد چو من در پ که
 

 ی عشق تو شد حافظ غريب ولقتيل
  کن که خون مات حاللی خاک ما گذربه
 
 

 ٣٠۴    غزل
 

  جهان نصرت دين خسرو کاملیدارا
  بن مظفر ملک عالم عادلیيحي

 
  درگه اسالم پناه تو گشادهیا
  زمين روزنه جان و در دلی روبر
 

 زم تو بر جان و خرد واجب و التعظيم
  تو بر کون و مکان فايض و شاملانعام

 
 ی ازل از کلک تو يک قطره سياهروز
  مه افتاد که شد حل مسالی روبر
 

  چو آن خال سيه ديد به دل گفتخورشيد
  مقبلی آن هندوی کاج که من بودمیا

 
  فلک از بزم تو در رقص و سماع استشاها
  طرب از دامن اين زمزمه مگسلدست

 
 ش که از زلف کمندت نوش و جهان بخیم
  گردن بدخواه گرفتار سالسلشد
 

  يک سره بر منهج عدل استی فلکدور
  باش که ظالم نبرد راه به منزلخوش

 
  قلم شاه جهان مقسم رزق استحافظ
  بهر معيشت مکن انديشه باطلاز



 
 

 ٣٠۵    غزل
 
  وقت گل شدم از توبه شراب خجلبه
  کس مباد ز کردار ناصواب خجلکه
 

  همه دام ره است و من زين بحث ماصالح
  به هيچ باب خجلی ز شاهد و ساقنيم
 
  که يار نرنجد ز ما به خلق کريمبود
  از سال ملوليم و از جواب خجلکه
 
  خون که رفت شب دوش از سراچه چشمز

  در نظر ره روان خواب خجلشديم
 

  نرگس مست ار فکند سر در پيشرواست
  شد ز شيوه آن چشم پرعتاب خجلکه
 
  ز آفتاب و شکر خدای که خوبتریتوي
  آفتاب خجلی نيستم ز تو در روکه
 

  ظلمت از آن بست آب خضر که گشتحجاب
  شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجلز
 
 

 ٣٠۶    غزل
 

  تو باشد مرا مجال وصولی به کواگر
  به دولت وصل تو کار من به اصولرسد

 
  برده ز من آن دو نرگس رعناقرار
  مکحولی من آن دو جادو برده زفراغ

 
  زر و زوری بینوا ی بر در تو من بچو
  هيچ باب ندارم ره خروج و دخولبه
 

  روم چه کنم چاره از کجا جويمکجا
 ام ز غم و جور روزگار ملول  گشتهکه
 
  يابمی شکسته بدحال زندگمن
  آن زمان که به تيغ غمت شوم مقتولدر
 

  نيافتی ز دل من غم تو جاخرابتر
 خت در دل تنگم قرارگاه نزول ساکه
 



  داردی از جواهر مهرت چو صيقلدل
  ز زنگ حوادث هر آينه مصقولبود

 
  جان و دل به حضرت تویام ا  جرم کردهچه
  مقبولشود ی نمدل ی طاعت من بکه
 
  درد عشق بساز و خموش کن حافظبه

  عشق مکن فاش پيش اهل عقولرموز
 
 

 ٣٠٧    غزل
 
  وصف آن شمايل که گفتم دریا  نکتههر
  کو شنيد گفتا هللا در قالهر
 

  آسان نمود اولی عشق و رندتحصيل
  بسوخت جانم در کسب اين فضايلآخر

 
  بر سر دار اين نکته خوش سرايدحالج
  نپرسند امثال اين مسالی شافعاز
 

  بر جان ناتوانمی ببخشی که کگفتم
  آن زمان که نبود جان در ميانه حالگفت

 
 ی نگاری کشی شوخیيارام به   دادهدل

  السجايا محموده الخصالمرضيه
 
  بودم چو چشم مستتی عين گوشه گيردر
  تو مايلی اکنون شدم به مستان چون ابروو
 
  آب ديده صد ره طوفان نوح ديدماز
  از لوح سينه نقشت هرگز نگشت زايلو
 
  دوست دست حافظ تعويذ چشم زخم استیا
 ل رب ببينم آن را در گردنت حماييا
 
 

 ٣٠٨    غزل
 
  رخت چون خلد و لعلت سلسبيلیا

  کرده جان و دل سبيلسلسبيلت
 

  خطت بر گرد لبسبزپوشان
  مورانند گرد سلسبيلهمچو

 
 یا  چشم تو در هر گوشهناوک



  من افتاده دارد صد قتيلهمچو
 
  رب اين آتش که در جان من استيا

  بر خليلی کن زان سان که کردسرد
 
  دوستانیا مجال يابم ی نممن
  بس جميلی چه دارد او جمالگر
 
  ما لنگ است و منزل بس درازیپا

  ما کوتاه و خرما بر نخيلدست
 

  از سرپنجه عشق نگارحافظ
  پيلی مور افتاده شد در پاهمچو

 
  عالم را بقا و عز و نازشاه
  که باشد زين قبيلی و هر چيزباد
 
 

 ٣٠٩    غزل
 

  و شراب لعل فامی و جوانیعشقباز
  انس و حريف همدم و شرب مداممجلس

 
  شکردهان و مطرب شيرين سخنیساق

  نيک نامی نيک کردار و نديمیهمنشين
 

 ی رشک آب زندگی از لطف و پاکیشاهد
  غيرت ماه تمامی در حسن و خوبیدلبر

 
  دل نشان چون قصر فردوس برينیبزمگاه
  پيرامنش چون روضه دارالسالمیگلشن

 
 يشکاران باادب نشينان نيکخواه و پصف

  صاحب اسرار و حريفان دوستکامدوستداران
 

  گلرنگ تلخ تيز خوش خوار سبکباده
  از لعل نگار و نقلش از ياقوت خامنقلش

 
  خرد آهخته تيغی به يغمای ساقغمزه
  صيد دل گسترده دامی جانان از برازلف

 
  بذله گو چون حافظ شيرين سخنی داننکته

  قوامیحاج جهان افروز چون ی آموزبخشش
 
  تباهی بر وی که اين عشرت نخواهد خوشدلهر
  حرامی بر وی که اين مجلس نجويد زندگوان



 
 

 ٣١٠    غزل
 

  فرخنده پيامی طاير فرخ پمرحبا
  مقدم چه خبر دوست کجا راه کدامخير

 
  رب اين قافله را لطف ازل بدرقه باديا
  از او خصم به دام آمد و معشوقه به کامکه
 

  و معشوق مرا پايان نيست منیماجرا
  چه آغاز ندارد نپذيرد انجامهر
 
  رخ بنمای ز حد برد تنعم نفسگل
  و خوش نيست خدا را بخرامنازد ی مسرو

 
 فرمايد ی دلدار چو زنار همزلف
  شيخ که شد بر تن ما خرقه حرامی ابرو

 
  ز سر سدره صفيرزد ی روحم که هممرغ
  دانه خال تو فکندش در دامعاقبت

 
  بيمار مرا خواب نه درخور باشدمچش
 دنف کيف ينام Y له يقتل دامن
 
  بر من مخلص گفتمی ترحم نکنتو

  و ها انت و تلک االيامی دعواذاک
 

  تو دارد شايدی ار ميل به ابروحافظ
  در گوشه محراب کنند اهل کالمیجا
 
 

 ٣١١    غزل
 

 ام  خوش نوخاستهی جوانی روعاشق
 ام دعا خواسته از خدا دولت اين غم به و
 

  فاشگويم ی و رند و نظربازم و معاشق
 ام  که به چندين هنر آراستهی بدانتا
 

 آيد ی از خرقه آلوده خود مشرمم
 ام  بر او وصله به صد شعبده پيراستهکه
 

  شمع که اينک من نيزی بسوز از غمش اخوش
 ام  بدين کار کمربسته و برخاستههم
 



 کار چنين حيرتم از دست بشد صرفه با
 ام ام آنچ از دل و جان کاسته  غم افزودهدر
 

  حافظ به خرابات روم جامه قباهمچو
 ام  که در بر کشد آن دلبر نوخاستهبو
 
 

 ٣١٢    غزل
 

  سلمی اذ السالمه حلت بذیبشر
  حمد معترف غايه النعمهللا
 
  خوش خبر کجاست که اين فتح مژده دادآن
  جان فشانمش چو زر و سيم در قدمتا
 
 بازگشت شاه در اين طرفه منزل است از

  خصم او به سراپرده عدمآهنگ
 

  شکن هرآينه گردد شکسته حالپيمان
  ذممی العهود عند مليک النهان
 
 ی ولی از سحاب امل رحمتجست یم

 اش معاينه بيرون نداد نم  ديدهجز
 
  نيل غم فتاد سپهرش به طنز گفتدر
  قد ندمت و ما ينفع الندمان
 

 مه رخ و از اهل راز بود چو يار یساق
  بخورد باده و شيخ و فقيه همحافظ

 
 

 ٣١٣    غزل
 

  ساقيا که هواخواه خدمتمیبازآ
  دولتمی و دعاگوی بندگمشتاق

 
  جا که فيض جام سعادت فروغ توستزان

  ز ظلمات حيرتمی نمای شدبيرون
 
  چند غرق بحر گناهم ز صد جهتهر
  عشق شدم ز اهل رحمتمی آشناتا
 

  حکيمی ای و بدنامیکن به رند معيبم
  بود سرنوشت ز ديوان قسمتمکاين

 
  نه به کسب است و اختياری خور که عاشقیم



  موهبت رسيد ز ميراث فطرتماين
 
  کز وطن سفر نگزيدم به عمر خويشمن
  عشق ديدن تو هواخواه غربتمدر
 

  و کوه در ره و من خسته و ضعيفدريا
  خجسته مدد کن به همتمی خضر پیا

 
  توی به صورت از در دولتسرادورم
  به جان و دل ز مقيمان حضرتمليکن

 
  به پيش چشم تو خواهد سپرد جانحافظ
  اين خيالم ار بدهد عمر مهلتمدر
 
 

 ٣١۴    غزل
 

  چشم تو ببرد از دستمی بيماردوش
 بستم ی از لطف لبت صورت جان مليکن

 
  نيستی من با خط مشکين تو امروزعشق
  مستمی اين جام هالل است کزديرگاه

 
  ثبات خودم اين نکته خوش آمد که به جوراز
  طلب ننشستمی تو از پای سر کودر
 

  چشم مدار از من ميخانه نشينعافيت
 ام تا هستم  دم از خدمت رندان زدهکه
 
  فنا صد خطر استی ره عشق از آن سودر
  که چو عمرم به سر آمد رستمی نگويتا
 
 ر کج انداز حسود از اينم چه غم از تيبعد
  خود پيوستمی به محبوب کمان ابروچون

 
  بر درج عقيق تو حالل است مرابوسه
  به افسوس و جفا مهر وفا نشکستمکه
 

  لشکريم غارت دل کرد و برفتیصنم
  اگر عاطفت شاه نگيرد دستمآه
 

  دانش حافظ به فلک برشده بودرتبت
  شمشاد بلندت پستمی غمخوارکرد

 
 

 ٣١۵    غزل



 
  غير از آن که بشد دين و دانش از دستمبه
  بگو که ز عشقت چه طرف بربستمبيا
 

  چه خرمن عمرم غم تو داد به باداگر
  عزيزت که عهد نشکستمی خاک پابه
 
  ذره گر چه حقيرم ببين به دولت عشقچو
  رخت چون به مهر پيوستمی در هواکه
 

  باده که عمريست تا من از سر امنبيار
 ز بهر عيش ننشستم کنج عافيت ابه
 

  نصيحتگوی ای ز مردم هشياراگر
  به خاک ميفکن چرا که من مستمسخن

 
  سر ز خجالت برآورم بر دوستچگونه

  به سزا برنيامد از دستمی خدمتکه
 

  حافظ و آن يار دلنواز نگفتبسوخت
  بفرستم که خاطرش خستمی مرهمکه
 
 

 ٣١۶    غزل
 

  بر بادمی بر باد مده تا ندهزلف
  بنيادمیبنياد مکن تا نکن ناز

 
  مخور با همه کس تا نخورم خون جگریم

  مکش تا نکشد سر به فلک فريادمسر
 

  دربندمی را حلقه مکن تا نکنزلف
  بر بادمی را تاب مده تا ندهطره

 
  از خويشمی بيگانه مشو تا نبريار
  ناشادمی اغيار مخور تا نکنغم
 

  از برگ گلمی برافروز که فارغ کنرخ
  آزادمیبرافراز که از سرو کن قد
 

  ما رای هر جمع مشو ور نه بسوزشمع
  از يادمی هر قوم مکن تا نروياد
 

  شهر مشو تا ننهم سر در کوهشهره
  فرهادمی شيرين منما تا نکنشور

 



  کن بر من مسکين و به فريادم رسرحم
  به خاک در آصف نرسد فريادمتا
 

 ی از جور تو حاشا که بگرداند روحافظ
  از آن روز که دربند توام آزادمنم
 
 

 ٣١٧    غزل
 

  و از گفته خود دلشادمگويم ی مفاش
  عشقم و از هر دو جهان آزادمبنده

 
  گلشن قدسم چه دهم شرح فراقطاير
  در اين دامگه حادثه چون افتادمکه
 
  ملک بودم و فردوس برين جايم بودمن
  آورد در اين دير خراب آبادمآدم
 

  حور و لب حوضیلجوي و دی طوبسايه
  تو برفت از يادمی سر کوی هوابه
 

  بر لوح دلم جز الف قامت دوستنيست
  کنم حرف دگر ياد نداد استادمچه
 

  بخت مرا هيچ منجم نشناختکوکب
  به چه طالع زادمی رب از مادر گيتيا
 
  شدم حلقه به گوش در ميخانه عشقتا
  از نو به مبارک بادمی دم آيد غمهر
 
  خون دلم مردمک ديده سزاست خوردیم
  چرا دل به جگرگوشه مردم دادمکه
 

  کن چهره حافظ به سر زلف ز اشکپاک
  نه اين سيل دمادم ببرد بنيادمور
 
 

 ٣١٨    غزل
 

  دردمیکن ی و هر دم زيادت میبين ی ممرا
  هر دمشود ی و ميلم زيادت مبينم ی را متو
 
 ی چه سر داردانم ی نمیپرس ی سامانم نمبه
  مگر دردمیدان ی نمیکوش ی درمانم نمهب
 
 ی مرا بر خاک و بگريزی راه است اين که بگذارنه



  آر و بازم پرس تا خاک رهت گردمیگذار
 

  دستت از دامن بجز در خاک و آن دم همندارم
  به گرد دامنت گردمی بر خاکم روان گردکه
 

 ی تا کیده ی از غم عشقت دمم دم مفرورفت
  برآوردمیگوي ی نمی از من برآورددمار

 
 جستم ی ز زلفت باز می دل را به تاريکیشب

 خوردم ی باز می هاللی و جامديدم ی مرخت
 

  در برت ناگاه و شد در تاب گيسويتکشيدم
  بر لبت لب را و جان و دل فدا کردمنهادم

 
 ده ی با حافظ برو گو خصم جان مباش ی خوش متو
  سردم چه باک از خصم دمبينم ی از تو می گرمچو
 
 

 ٣١٩    غزل
 

  مذهب رندان کردمی پيروها سال
  خرد حرص به زندان کردمی به فتوتا
 
  به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راهمن
  اين مرحله با مرغ سليمان کردمقطع

 
  گنج روانی بر دل ريشم فکن ایا سايه
  تو ويران کردمی من اين خانه به سوداکه
 

  کنون وی کردم که نبوسم لب ساقتوبه
  لب که چرا گوش به نادان کردمگزم یم
 
  خالف آمد عادت بطلب کام که مندر

  جمعيت از آن زلف پريشان کردمکسب
 

  نه به دست من و توستی و مستی مستورنقش
  چه سلطان ازل گفت بکن آن کردمآن
 

  از لطف ازل جنت فردوس طمعدارم
  ميخانه فراوان کردمی چه دربانگر
 
 رم صحبت يوسف بنواخت که پيرانه ساين
  صبريست که در کلبه احزان کردماجر

 
  چون حافظی و سالمت طلبی خيزصبح
  چه کردم همه از دولت قرآن کردمهر



 
  به ديوان غزل صدرنشينم چه عجبگر
  صاحب ديوان کردمی بندگها سال

 
 

 ٣٢٠    غزل
 

 زدم ی به سيل اشک ره خواب مديشب
 زدم ی به ياد خط تو بر آب مینقش

 
  يار در نظر و خرقه سوختهیابرو
 زدم ی به ياد گوشه محراب میجام

 
  مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجستهر

 زدم ی ز طره تو به مضراب مبازش
 
 نمود ی نگار در نظرم جلوه میرو
 زدم ی دور بوسه بر رخ مهتاب موز
 

  و گوشم به قول چنگی ساقی به روچشمم
 زدم ی به چشم و گوش در اين باب میفال
 

  تو تا وقت صبحدمی خيال رونقش
 زدم ی مخواب ی کارگاه ديده ببر
 

 گرفت ی به صوت اين غزلم کاسه میساق
 زدم ی ناب می اين سرود و مگفتم یم
 

  بود وقت حافظ و فال مراد و کامخوش
 زدم ی نام عمر و دولت احباب مبر
 
 

 ٣٢١    غزل
 
  چند پير و خسته دل و ناتوان شدمهر
  تو کردم جوان شدمیو گه که ياد رهر
 

  خدا که هر چه طلب کردم از خداشکر
  همت خود کامران شدمی منتهابر
 
  گلبن جوان بر دولت بخور که منیا

  سايه تو بلبل باغ جهان شدمدر
 

  ز تحت و فوق وجودم خبر نبوداول
  مکتب غم تو چنين نکته دان شدمدر
 



 کند ی حوالتم به خرابات مقسمت
 شدم و آن چنان شدم چند کاين چنين هر
 
  گشوده شدی روز بر دلم در معنآن
  ساکنان درگه پير مغان شدمکز
 
  شاهراه دولت سرمد به تخت بختدر
  به کام دل دوستان شدمی جام مبا
 
  آن زمان که فتنه چشمت به من رسيداز

  ز شر فتنه آخرزمان شدمايمن
 
 وفاست ی پير سال و ماه نيم يار بمن
  پير از آن شدمذردگ ی من چو عمر مبر
 

  نويد داد عنايت که حافظادوشم
  که من به عفو گناهت ضمان شدمبازآ

 
 

 ٣٢٢    غزل
 

  نقش تو در کارگاه ديده کشيدمخيال
  نديدم و نشنيدمی صورت تو نگاربه
 

  چه در طلبت همعنان باد شمالماگر
  گرد سرو خرامان قامتت نرسيدمبه
 

 م در شب زلفت به روز عمر نبستاميد
  به دور دهانت ز کام دل ببريدمطمع

 
 ها که فشاندم  شوق چشمه نوشت چه قطرهبه
 ها که خريدم  لعل باده فروشت چه عشوهز
 
 ی غمزه بر دل ريشم چه تير ها که گشادز
  غصه بر سر کويت چه بارها که کشيدمز
 
 ی نسيم صبح غباری يار بيار ای کوز
  خون دل ريش از آن تراب شنيدمی بوکه
 
  چشم سياه تو بود و گردن دلخواهاهگن
  برميدمی ز آدمی وحشی من چو آهوکه
 
 ی او گذشت نسيمی غنچه بر سرم از کوچو
  او بدريدمی پرده بر دل خونين به بوکه
 
  تو سوگند و نور ديده حافظی خاک پابه



  رخ تو فروغ از چراغ ديده نديدمی بکه
 
 

 ٣٢٣    غزل
 
  دست کوته خود زير بارمز
  باالبلندان شرمسارم ازکه
 

  گيردم دستی زنجير مويمگر
  برآرمی نه سر به شيدايوگر

 
  چشم من بپرس اوضاع گردونز
 شمارم ی شب تا روز اختر مکه
 

  لب جامبوسم ی شکرانه مبدين
  کرد آگه ز راز روزگارمکه
 

  فروشانی می گفتم دعااگر
 گزارم ی باشد حق نعمت مچه
 
 کر شی خود دارم بسی از بازومن
  ندارمی زور مردم آزارکه
 
  دارم چو حافظ مست ليکنیسر
  اميدوارمی لطف آن سربه
 
 

 ٣٢۴    غزل
 
  در کارمی چه افتاد ز زلفش گرهگر

 دارم ی چشم گشاد از کرمش مهمچنان
 
  رويم که چو جامی طرب حمل مکن سرخبه

  از رخسارمدهد ی دل عکس برون مخون
 

 د مطربم از دست برون خواهد برپرده
  اگر زان که در اين پرده نباشد بارمآه
 

 ام شب همه شب  حرم دل شدهپاسبان
  در اين پرده جز انديشه او نگذارمتا
 
  آن شاعر ساحر که به افسون سخنمنم
 بارم ی کلک همه قند و شکر می ناز
 

  بخت به افسانه او شد در خوابديده
  ز عنايت که کند بيدارمی نسيمکو



 
  ديديارم ی يار نمی تو را در گذر اچون
  با يارمی که گويم که بگويد سخنبا
 

  است و ريای که حافظ همه روگفت ی مدوش
  از خاک درش با که بود بازارمبجز

 
 

 ٣٢۵    غزل
 
  نگارمی دست دهد خاک کف پاگر
  بنگارمی لوح بصر خط غباربر
 
  کنار تو شدم غرق و اميد استی بوبر
  موج سرشکم که رساند به کنارماز
 

  او گر رسدم در طلب جانپروانه
  جان بسپارمی شمع همان دم به دمچون

 
  من و انديشی مکش سر ز وفاامروز
  شب که من از غم به دعا دست برآرمزان

 
  عشاقی سياه تو به دلدارزلفين
  و ببردند قرارمی قراردادند

 
  به من آوری باد از آن باده نسيمیا

  شفابخش بود دفع خمارمی بوکان
 
 ی قلب دلم را ننهد دوست عياررگ
  نقد روان در دمش از ديده شمارممن
 

  که پس از منی مفشان از من خاکدامن
  در نتواند که برد باد غبارمزين

 
  لب لعلش چو مرا جان عزيز استحافظ
  بود آن لحظه که جان را به لب آرمیعمر

 
 

 ٣٢۶    غزل
 
  خوش دارمی نهانخانه عشرت صنمدر
 رخش نعل در آتش دارم سر زلف و کز
 

  و رندم و ميخواره به آواز بلندعاشق
  همه منصب از آن حور پريوش دارموين

 



 ی سر و سامان داری تو زين دست مرا بگر
  به آه سحرت زلف مشوش دارممن
 
  دوستی چنين چهره گشايد خط زنگارگر
  رخ زرد به خونابه منقش دارممن
 
  زدی خواهی به کاشانه رندان قدمگر
  دارمغش ی بی شعر شکرين و مقلن
 

  غمزه بيار و رسن زلف که منناوک
  با دل مجروح بالکش دارمها جنگ

 
  جهان در گذر استی چون غم و شادحافظا
  آن است که من خاطر خود خوش دارمبهتر

 
 

 ٣٢٧    غزل
 

  عهديست با جانان که تا جان در بدن دارممرا
  کويش را چو جان خويشتن دارمهواداران

 
  خلوت خاطر از آن شمع چگل جويمیصفا
  چشم و نور دل از آن ماه ختن دارمفروغ

 
  حاصلی دل چو دارم خلوتی کام و آرزوبه
  فکر از خبث بدگويان ميان انجمن دارمچه
 

  هست کاندر سايه قدشی در خانه سرومرا
  و شمشاد چمن دارمی از سرو بستانفراغ

 
 ن سازند صد لشکر از خوبان به قصد دل کميگرم
  لشکرشکن دارمی اهللا و المنه بتبحمد

 
 ی کز خاتم لعلش زنم الف سليمانسزد
  اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارمچو
 
  پير فرزانه مکن عيبم ز ميخانهی ااال
  پيمان شکن دارمی من در ترک پيمانه دلکه
 

  ديده بر هم نهی رقيب امشب زمانی را اخدا
  صد سخن دارمین من با لعل خاموشش نهاکه
 
  در گلزار اقبالش خرامانم بحمداهللاچو
  ميل الله و نسرين نه برگ نسترن دارمنه
 
  شهره شد حافظ ميان همدمان ليکنی رندبه



  غم دارم که در عالم قوام الدين حسن دارمچه
 
 

 ٣٢٨    غزل
 
  که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرممن

  خاک درت تاج سرمی ایکن ی مها لطف
 
  بنده نوازيت که آموخت بگوبرادل
  من اين ظن به رقيبان تو هرگز نبرمکه
 

  طاير قدسی بدرقه راه کن اهمتم
  دراز است ره مقصد و من نوسفرمکه
 
  من برسانی بندگی نسيم سحریا

  سحرمی فراموش مکن وقت دعاکه
 

  آن روز کز اين مرحله بربندم بارخرم
  تو پرسند رفيقان خبرمی از سر کوو
 
  شايد اگر در طلب گوهر وصلافظاح

  دريا کنم از اشک و در او غوطه خورمديده
 

  نظم بلند است و جهان گير بگوپايه
  کند پادشه بحر دهان پرگهرمتا
 
 

 ٣٢٩    غزل
 

  سحر نهاد حمايل برابرمجوزا
 خورم ی غالم شاهم و سوگند میيعن
 

  بيا که از مدد بخت کارسازیساق
 شد ميسرم که خواستم ز خدا یکام

 
  شاهی روی بده که باز به شادیجام

  جوانيست در سرمی سر هواپيرانه
 

  مزن به وصف زالل خضر که منراهم
  جام شاه جرعه کش حوض کوثرماز
 

  اگر به عرش رسانم سرير فضلشاها
  اين جنابم و مسکين اين درممملوک

 
  جرعه نوش بزم تو بودم هزار سالمن
 رم ترک آبخورد کند طبع خوگیک



 
  از بنده اين حديثکند ی باورت نمور
  بياورمی گفته کمال دليلاز
 
  برکنم دل از تو و بردارم از تو مهرگر
  مهر بر که افکنم آن دل کجا برمآن
 

  بن مظفر غازيست حرز منمنصور
  از اين خجسته نام بر اعدا مظفرمو
 

  الست من همه با عشق شاه بودعهد
 ذرم از شاهراه عمر بدين عهد بگو
 

  چو کرد نظم ثريا به نام شاهگردون
  نظم در چرا نکنم از که کمترممن
 

  صفت چو طعمه چشيدم ز دست شاهشاهين
  باشد التفات به صيد کبوترمیک
 
  شاه شيرگير چه کم گردد ار شودیا

  سايه تو ملک فراغت ميسرمدر
 

  به يمن مدح تو صد ملک دل گشادشعرم
  که تيغ توست زبان سخنورمیگوي

 
  اگر بگذشتم چو باد صبحی گلشنبر
  عشق سرو بود و نه شوق صنوبرمین
 
  توی و بر ياد روشنيدم ی تو میبو

  ساقيان طرب يک دو ساغرمدادند
 

  به آب يک دو عنب وضع بنده نيستیمست
  سالخورده پير خرابات پرورممن
 
  بسيستی سير اختر فلکم داوربا

  شاه باد در اين قصه ياورمانصاف
 

  خدا که باز در اين اوج بارگاهشکر
  صيت شهپرمشنود ی عرش مطاووس

 
  ز کارخانه عشاق محو بادنامم
  جز محبت تو بود شغل ديگرمگر
 

  االسد به صيد دلم حمله کرد و منشبل
  الغرم وگرنه شکار غضنفرمگر
 



  تو از ذره بيشتری عاشقان رویا
  رسم به وصل تو کز ذره کمترمی کمن
 

  منکر حسن رخ تو کيست به من کهبنما
 اش به گزلک غيرت برآورم  ديدهتا
 
  من فتاد سايه خورشيد سلطنتبر
  اکنون فراغت است ز خورشيد خاورمو
 

  استی از اين معامله بازارتيزمقصود
 خرم ی عشوه می و نفروشم ی جلوه مین
 
 

 ٣٣٠    غزل
 
  و من شمع خلوت سحرمی همچو صبحتو

 سپرم یهم کن و جان بين که چون یتبسم
 

  که در دل من داغ زلف سرکش توستچنين
  زار شود تربتم چو درگذرمبنفشه

 
 ام در چشم  آستان مرادت گشادهبر
  از نظرمی خود فکندی يک نظر فکنکه
 
  خيل غم عفاک اهللای شکر گويمت اچه
  ز سرمیرو ی آخر نمیکس ی روز بکه
 

 ی مردم چشمم که با سياه دلغالم
 درد دل شمرم قطره ببارد چو هزار

 
  ليکنکند ی هر نظر بت ما جلوه مبه

 نگرم ی اين کرشمه نبيند که من همکس
 
  خاک حافظ اگر يار بگذرد چون بادبه
  شوق در دل آن تنگنا کفن بدرمز
 
 

 ٣٣١    غزل
 
  تيغم گر کشد دستش نگيرمبه

  تيرم زند منت پذيرموگر
 

  ابرويت را گو بزن تيرکمان
 ميرم پيش دست و بازويت بکه
 
  گر از پايم درآردی گيتغم



  ساغر که باشد دستگيرمبجز
 
  آفتاب صبح اميدی ایبرآ
  در دست شب هجران اسيرمکه
 
  پير خراباتی فريادم رس ابه
  يک جرعه جوانم کن که پيرمبه
 
  تو خوردم دوش سوگندی گيسوبه
  تو سر بر نگيرمی من از پاکه
 

  اين خرقه تقوا تو حافظبسوز
  نگيرمیشوم در و گر آتش که
 
 

 ٣٣٢    غزل
 

  بر دل ز نوک غمزه تيرممزن
  پيش چشم بيمارت بميرمکه
 

  حسن در حد کمال استنصاب
  ده که مسکين و فقيرمزکاتم

 
 ی زاهد فريبی ای طفالن تا کچو
  سيب بوستان و شهد و شيرمبه
 

  سينه از دوستی پر شد فضاچنان
  فکر خويش گم شد از ضميرمکه
 

 که من در دولت عشق پر کن قدح
  بخت جهانم گر چه پيرمجوان

 
  فروشانیام با م  بستهیقرار
  روز غم بجز ساغر نگيرمکه
 

 ی جز حساب مطرب و ممبادا
  کشد کلک دبيرمی نقشاگر

 
  اين غوغا که کس کس را نپرسددر
  از پير مغان منت پذيرممن
 

 ی مستی آن دم کز استغناخوشا
  باشد از شاه و وزيرمفراغت

 
  آن مرغم که هر شام و سحرگاهمن
  صفيرمآيد ی بام عرش مز



 
  حافظ گنج او در سينه دارمچو
  بيند حقيرمی چه مدعاگر

 
 

 ٣٣٣    غزل
 

  شام غريبان چو گريه آغازمنماز
  غريبانه قصه پردازمیها  مويهبه
 
  ياد يار و ديار آن چنان بگريم زاربه
  از جهان ره و رسم سفر براندازمکه
 
  ديار حبيبم نه از بالد غريب ازمن

  به رفيقان خود رسان بازممهيمنا
 

  رفيق ره تا منی ای را مددیخدا
  ميکده ديگر علم برافرازمی کوبه
 

  حساب برگيردی من کی ز پيرخرد
 بازم ی طفل عشق می باز با صنمکه
 

  کسشناسد ی صبا و شمالم نمبجز
  من که بجز باد نيست دمسازمعزيز

 
  ماستیر آب زندگان منزل يایهوا
  ز خاک شيرازمی بيار نسيمصبا

 
 ی به روی آمد و عيبم بگفت روسرشکم
  از که کنم خانگيست غمازمشکايت

 
 گفت ی چنگ زهره شنيدم که صبحدم مز

  حافظ خوش لهجه خوش آوازمغالم
 
 

 ٣٣۴    غزل
 
  دست رسد در سر زلفين تو بازمگر

  چه سرها که به چوگان تو بازمی گوچون
 
  نيستی تو مرا عمر دراز است وللفز
  از آن عمر درازمی دست سر مويدر
 

  شمع که امشبی راحت بده اپروانه
  آتش دل پيش تو چون شمع گدازماز
 



 ی دم که به يک خنده دهم جان چو صراحآن
  تو خواهم که گزارند نمازممستان

 
 ی نيست نماز من آلوده نمازچون
 م ميکده زان کم نشود سوز و گدازدر
 
  مسجد و ميخانه خيالت اگر آيددر

  تو سازمی و کمانچه ز دو ابرومحراب
 
 ی از رخ بفروزی خلوت ما را شبگر

  صبح بر آفاق جهان سر بفرازمچون
 

  بود عاقبت کار در اين راهمحمود
  ايازمی سر برود در سر سوداگر
 

  غم دل با که بگويم که در اين دورحافظ
 ازم جام نشايد که بود محرم رجز

 
 

 ٣٣۵    غزل
 
  خرابات مغان گر گذر افتد بازمدر

  خرقه و سجاده روان دربازمحاصل
 

  توبه گر امروز چو زهاد زنمحلقه
  ميکده فردا نکند در بازمخازن

 
 ی چو پروانه دهد دست فراغ بالور
  نبود پروازمی بدان عارض شمعجز

 
  حور نخواهم که بود عين قصورصحبت

  پردازمیر خيال تو اگر با دگبا
 
  پنهانی تو در سينه بماندی سوداسر
  رازمی تردامن اگر فاش نگردچشم

 
  گشتمی سان از قفس خاک هوايمرغ
  که مگر صيد کند شهبازمی هوايبه
 

  کام دلمی ندهی چنگ ار به کنارهمچو
  بنوازمی يک نفسی لب خويش چو ناز
 

  دل خون گشته نگويم با کسیماجرا
  دمسازمیت کس که جز تيغ غمت نيسزان

 
  بر تن حافظ باشدی سری به هر موگر



  زلفت همه را در قدمت اندازمهمچو
 
 

 ٣٣۶    غزل
 

  وصل تو کو کز سر جان برخيزممژده
  قدسم و از دام جهان برخيزمطاير

 
 ی تو که گر بنده خويشم خوانی والبه
  کون و مکان برخيزمی سر خواجگاز
 
 ی رب از ابر هدايت برسان بارانيا
  ز ميان برخيزمی زان که چو گرديشترپ
 
  و مطرب بنشينی سر تربت من با مبر
  به بويت ز لحد رقص کنان برخيزمتا
 

  بت شيرين حرکاتی و باال بنما اخيز
  سر جان و جهان دست فشان برخيزمکز
 
  تنگ در آغوشم کشی چه پيرم تو شبگر
  سحرگه ز کنار تو جوان برخيزمتا
 

 يدار بده مهلت دی مرگم نفسروز
  چو حافظ ز سر جان و جهان برخيزمتا
 
 

 ٣٣٧    غزل
 

  عزم ديار خود باشمی نه در پچرا
  يار خود باشمی نه خاک سر کوچرا

 
 تابم ی و غربت چو بر نمی غريبغم
  شهر خود روم و شهريار خود باشمبه
 
  محرمان سراپرده وصال شومز
  بندگان خداوندگار خود باشمز
 
 ی آن اولیداست بار کار عمر نه پيچو
  روز واقعه پيش نگار خود باشمکه
 
 سامان ی دست بخت گران خواب و کار بز

  رازدار خود باشمیا  بود گلهگرم
 

  بودی و رندی پيشه من عاشقهميشه
  بکوشم و مشغول کار خود باشمدگر



 
  که لطف ازل رهنمون شود حافظبود

  تا به ابد شرمسار خود باشموگرنه
 
 

 ٣٣٨    غزل
 
  دلکشمی خوش و موی دوستدار رومن

 غشم ی صاف بی چشم مست و ممدهوش
 
  ز سر عهد ازل يک سخن بگویگفت
  گه بگويمت که دو پيمانه درکشمآن
 
  آدم بهشتيم اما در اين سفرمن
  اسير عشق جوانان مه وشمیحال

 
  گزير نباشد ز ساز و سوزی عاشقدر

  چو شمع مترسان ز آتشمام استاده
 

 ن لب لعل است و کان حسن معدشيراز
  مفلسم ايرا مشوشمی جوهرمن
 
 ام  بس که چشم مست در اين شهر ديدهاز
  اکنون و سرخوشمخورم ی نمی که محقا

 
  پر کرشمه حوران ز شش جهتشهريست
  نيست ور نه خريدار هر ششمچيزيم

 
  دوستی ار مدد دهد که کشم رخت سوبخت
  حور گرد فشاند ز مفرشمیگيسو

 
 س طبع مرا جلوه آرزوست عروحافظ
 کشم ی ندارم از آن آه میا آيينه

 
 

 ٣٣٩    غزل
 

  تو چون بگذرد به گلشن چشمی روخيال
  روزن چشمی نظر آيد به سوی از پدل
 

 بينم ی نمی تکيه گهت منظریسزا
  ز عالم و اين گوشه معين چشممنم

 
  که لعل و گهر در نثار مقدم توبيا
 ن چشم به روزکشم ی گنج خانه دل مز
 



  داشتی سرشک روانم سر خرابسحر
  دامن چشمگرفت ی نه خون جگر مگرم

 
 گفت ی روز که ديدم رخ تو دل منخست
  خون من به گردن چشمی رسد خللاگر

 
  مژده وصل تو تا سحر شب دوشی بوبه
  راه باد نهادم چراغ روشن چشمبه
 
  که دل دردمند حافظ رای مردمبه

 ن چشم به ناوک دلدوز مردم افکمزن
 
 

 ٣۴٠    غزل
 
  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 بين که در اين کار به جان متو
 
  آزاد شوم از غم دل چون هر دمی کمن
  حلقه کند در گوشمی زلف بتیهندو

 
 خويش هللا که نيم معتقد طاعت حاش
  نوشمی می قدر هست که گه گه قدحاين

 
  اميدم که عليرغم عدو روز جزاهست
  عفوش ننهد بار گنه بر دوشمفيض

 
  روضه رضوان به دو گندم بفروختپدرم
  نفروشمی چرا ملک جهان را به جومن
 

  نيستی من از غايت دين داری پوشخرقه
 پوشم ی بر سر صد عيب نهان میا پرده

 
 ننوشم بجز از راوق خم که خواهم که من
  کنم گر سخن پير مغان ننيوشمچه
 
  از اين دست زند مطرب مجلس ره عشقگر
  حافظ ببرد وقت سماع از هوشمشعر

 
 

 ٣۴١    غزل
 
  من از سرزنش مدعيان انديشمگر



  نرود از پيشمی و رندی مستشيوه
 

  بدهيستی رندان نوآموخته راهزهد
  که بدنام جهانم چه صالح انديشممن
 

  راسامان ی شوريده سران خوان من بشاه
  از همه عالم بيشمی که در کم خردزان

 
 ی جبين نقش کن از خون دل من خالبر
  بدانند که قربان تو کافرکيشمتا
 

  بنما و بگذر بهر خدایاعتقاد
  که چه نادرويشمی در اين خرقه ندانتا
 

  باد بدان يار رسانی خونبار من اشعر
 رگ جان زد نيشم ز مژگان سيه بر که
 
  اگر باده خورم ور نه چه کارم با کسمن

  راز خود و عارف وقت خويشمحافظ
 
 

 ٣۴٢    غزل
 

  غبار تنمشود ی چهره جان محجاب
  که از آن چهره پرده برفکنمی دمخوشا

 
  چو من خوش الحانيستی قفس نه سزاچنين
  به گلشن رضوان که مرغ آن چمنمروم

 
 ا رفتم نشد که چرا آمدم کجعيان
  و درد که غافل ز کار خويشتنمدريغ

 
  عالم قدسی طوف کنم در فضاچگونه

  در سراچه ترکيب تخته بند تنمکه
 

 آيد ی شوق می ز خون دلم بواگر
  مدار که همدرد نافه ختنمعجب

 
  پيرهن زرکشم مبين چون شمعطراز
  درون پيرهنمی سوزهاست نهانکه
 
  حافظ ز پيش او برداری و هستبيا
 با وجود تو کس نشنود ز من که منم که
 
 

 ٣۴٣    غزل



 
 زنم ی سال بيش رفت که من الف مچل
  چاکران پير مغان کمترين منمکز
 

  فروشی به يمن عاطفت پير مهرگز
  صاف روشنمی نشد ز می تهساغر

 
  جاه عشق و دولت رندان پاکبازاز

 ها بود مسکنم  صدر مصطبهپيوسته
 
 مبر ظن بد ی شان من به دردکشدر

  پاکدامنمی گشت جامه ولکلوده
 

  دست پادشهم اين چه حالت استشهباز
  نشيمنمیاند هوا  ياد بردهکز
 

  چو من اکنون در اين قفسی است بلبلحيف
  اين لسان عذب که خامش چو سوسنمبا
 
  فارس عجب سفله پرور استی و هواآب
  که خيمه از اين خاک برکنمی همرهکو
 

 ی کشیا به ک به زير خرقه قدح تحافظ
  بزم خواجه پرده ز کارت برافکنمدر
 

  خجسته که در من يزيد فضلتورانشه
  منت مواهب او طوق گردنمشد
 
 

 ٣۴۴    غزل
 

 زنم ی می تا من در طلب هر روز گامعمريست
 زنم ی می شفاعت هر زمان در نيک نامدست

 
  ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خودیب

 زنم ی می به دامیغ مرنهم ی می به راهیدام
 

  کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کواورنگ
 زنم ی می داو تمامی من اندر عاشقیحال

 
 ی از سايه سرو سهی بو که يابم آگهتا

 زنم ی می عشق از هر طرف بر خوش خرامگلبانگ
 
  چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دلهر
 زنم ی می فال دوامکشم ی می خيالنقش

 



 را رنگين برآرد قصه را سر آرد غصه دانم
 زنم ی می آه خون افشان که من هر صبح و شاماين

 
  چو حافظ تايبمی غايبم و از می آن که از وبا
 زنم ی می مجلس روحانيان گه گاه جامدر
 
 

 ٣۴۵    غزل
 
  سرو روان با گل و گلشن چه کنمی تو ایب

  سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنمزلف
 
 رويت کز طعنه بدخواه نديدم آه

  ز آهن چه کنمیام رو  چون آينهنيست
 

  ناصح و بر دردکشان خرده مگيری ابرو
  اين من چه کنمکند ی قدر میکارفرما

 
  از مکمن غيبجهد ی غيرت چو چنين مبرق
  بفرما که من سوخته خرمن چه کنمتو
 

  ترکان چو پسنديد و به چاهم انداختشاه
  ار نشود لطف تهمتن چه کنمدستگير

 
  نکند آتش طوریر به چراغ گیمدد
  ايمن چه کنمی تيره شب وادچاره

 
  خلد برين خانه موروث من استحافظا
  اين منزل ويرانه نشيمن چه کنماندر

 
 

 ٣۴۶    غزل
 
  نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنممن

  داند که من اين کارها کمتر کنممحتسب
 
  که عيب توبه کاران کرده باشم بارهامن
  وقت گل ديوانه باشم گر کنمی از متوبه

 
 ست و من غواص و دريا ميکده  دردانهعشق
  فروبردم در آن جا تا کجا سر برکنمسر

 
  ساغرگير و نرگس مست و بر ما نام فسقالله
  يا رب که را داور کنمی دارم بسیداور

 
  ترک شهرآشوب منی يک دم عنان ابازکش



  ز اشک و چهره راهت پرزر و گوهر کنمتا
 
 ها که از ياقوت و لعل اشک دارم گنج من
  نظر در فيض خورشيد بلنداختر کنمیک
 

  صبا مجموعه گل را به آب لطف شستچون
  خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنمکجدلم

 
  و پيمان فلک را نيست چندان اعتبارعهد
  با پيمانه بندم شرط با ساغر کنمعهد

 
  به دستی گنج سلطانی که دارم در گدايمن
 ع در گردش گردون دون پرور کنم طمیک
 
  چه گردآلود فقرم شرم باد از همتمگر
  به آب چشمه خورشيد دامن تر کنمگر
 

  لطف دوستپسندد ی را گر در آتش معاشقان
  چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنمتنگ

 
 ی حافظ را ولداد ی میا  لعلش عشوهدوش
 ها باور کنم  اين افسانهی نه آنم کز ومن
 
 

 ٣۴٧    غزل
 

  با غم عشق تو چه تدبير کنمصنما
  در غم تو ناله شبگير کنمی به کتا
 
  ديوانه از آن شد که نصيحت شنوددل

  هم ز سر زلف تو زنجير کنممگرش
 
  چه در مدت هجر تو کشيدم هيهاتآن
  نامه محال است که تحرير کنمی يکدر
 
  خودی سر زلف تو مجموع پريشانبا
 ير کنم که سراسر همه تقری مجالکو
 
  ديدن جانم باشدی زمان کرزوآن
  نظر نقش رخ خوب تو تصوير کنمدر
 
  بدانم که وصال تو بدين دست دهدگر
  و دل را همه دربازم و توفير کنمدين

 
 ی واعظ و بيهوده مگوی شو از برم ادور
  نه آنم که دگر گوش به تزوير کنممن



 
  ز فساد حافظی اميد صالحنيست
 ست چه تدبير کنم که تقدير چنين اچون

 
 

 ٣۴٨    غزل
 

  دريا کنم و صبر به صحرا فکنمديده
  اندر اين کار دل خويش به دريا فکنمو
 
 ی دل تنگ گنهکار برآرم آهاز

  اندر گنه آدم و حوا فکنمکتش
 

  آن جاست که دلدار آن جاستی خوشدلمايه
  جهد که خود را مگر آن جا فکنمکنم یم
 

 اله مه خورشيدکی بند قبا ابگشا
  چو زلفت سر سودازده در پا فکنمتا
 

  تير فلک باده بده تا سرمستام خورده
  دربند کمر ترکش جوزا فکنمعقده

 
  جام بر اين تخت روان افشانمجرعه
  چنگ در اين گنبد مينا فکنمغلغل

 
  تکيه بر ايام چو سهو است و خطاحافظا
  چرا عشرت امروز به فردا فکنممن
 
 

 ٣۴٩    غزل
 

  رخش گفتم ز سر بيرون کنمیا سوددوش
  کو زنجير تا تدبير اين مجنون کنمگفت

 
  را سرو گفتم سر کشيد از من به خشمقامتش
  نگارم چون کنمرنجد ی از راست مدوستان

 
  ناسنجيده گفتم دلبرا معذور دارنکته
  تا من طبع را موزون کنمی فرمایا عشوه

 
 گناه ی زان طبع نازک بکشم ی میزردروي
  بده تا چهره را گلگون کنمیجام ساقيا

 
 ی خدا را تا به کی نسيم منزل ليلیا

  را برهم زنم اطالل را جيحون کنمربع
 



  دوستپايان ی که ره بردم به گنج حسن بمن
  همچو خود را بعد از اين قارون کنمی گداصد

 
  مه صاحب قران از بنده حافظ ياد کنیا
  دولت آن حسن روزافزون کنمی دعاتا
 
 

 ٣۵٠    غزل
 
  عزم توبه سحر گفتم استخاره کنمبه

  چه چاره کنمرسد ی توبه شکن مبهار
 

  ديدتوانم ی درست بگويم نمسخن
  خورند حريفان و من نظاره کنمی مکه
 
  غنچه با لب خندان به ياد مجلس شاهچو
  گيرم و از شوق جامه پاره کنمپياله

 
  دور الله دماغ مرا عالج کنيدبه
 م طرب کناره کنم از ميانه بزگر
 
  دوست مرا چون گل مراد شکفتی روز

  سر دشمن به سنگ خاره کنمحواله
 
  بينیام ليک وقت مست  ميکدهیگدا
  ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنمکه
 

 ی که نيست ره و رسم لقمه پرهيزمرا
  مالمت رند شرابخواره کنمچرا

 
 ی چو سلطانی تخت گل بنشانم بتبه
 طوق و ياره کنم سنبل و سمنش ساز ز
 
  باده خوردن پنهان ملول شد حافظز
  رازش آشکاره کنمی بانگ بربط و نبه
 
 

 ٣۵١    غزل
 

  کنمی که من به موسم گل ترک محاشا
  کنمی اين کار کزنم ی الف عقل ممن
 

  کجاست تا همه محصول زهد و علممطرب
  کنمی کار چنگ و بربط و آواز ندر
 
 م گرفت دلی قيل و قال مدرسه حالاز



  کنمی چند نيز خدمت معشوق و ميک
 
  بياری بود در زمانه وفا جام میک
  کنمی من حکايت جم و کاووس کتا
 
  نامه سياه نترسم که روز حشراز
  کنمی فيض لطف او صد از اين نامه طبا
 
  شب فراقیها  پيک صبح تا گلهکو
  کنمی آن خجسته طالع فرخنده پبا
 
 سپرد دوست جان عاريت که به حافظ اين
  کنمی رخش ببينم و تسليم ویروز

 
 

 ٣۵٢    غزل
 

 کنم ی شد که در ميخانه خدمت میروزگار
 کنم ی لباس فقر کار اهل دولت مدر
 
  خوش خرامی اندر دام وصل آرم تذروی کتا
 کنم ی کمينم و انتظار وقت فرصت مدر
 

  حق نشنيد بشنو کاين سخنی ما بوواعظ
 کنم یيبت م نه غگويم ی حضورش نيز مدر
 
  دوستی تا کوروم ی صبا افتان و خيزان مبا
 کنم ی از رفيقان ره استمداد همت مو
 

  کويت زحمت ما برنتابد بيش از اينخاک
 کنم ی بتا تخفيف زحمت می کردها لطف

 
 اش تير بالست  دلبر دام راه و غمزهزلف
 کنم ی دل که چندينت نصيحت می دار اياد
 

 يم عيب پوش کری بدبين بپوشان اديده
 کنم ی که من در کنج خلوت مها ی دليرزين

 
 ی کشم در محفلی دردی در مجلسحافظم
 کنم ی که چون با خلق صنعت می اين شوخبنگر

 
 

 ٣۵٣    غزل
 
 کنم ی ترک عشق شاهد و ساغر نممن
 کنم ی بار توبه کردم و ديگر نمصد



 
  و قصر و حوری بهشت و سايه طوبباغ
 کنم ینم دوست برابر ی خاک کوبا
 

  و درس اهل نظر يک اشارت استتلقين
 کنم ی و مکرر نمی کنايتگفتم

 
  ز سر خود خبر مراشود ی نمهرگز

 کنم ی در ميان ميکده سر بر نمتا
 

  به طعن گفت که رو ترک عشق کنناصح
 کنم ی جنگ نيست برادر نممحتاج

 
  تقواام تمام که با شاهدان شهراين
 نمک ی و کرشمه بر سر منبر نمناز

 
  دولت استی جناب پير مغان جاحافظ
 کنم ی اين در نمی ترک خاک بوسمن
 
 

 ٣۵۴    غزل
 
  هزاران رخنه در دينمی مژگان سيه کردبه
  کز چشم بيمارت هزاران درد برچينمبيا
 
  همنشين دل که يارانت برفت از يادی ااال
  ياد تو بنشينمی مباد آن دم که بی روزمرا

 
  از اين فرهادکش فرياديادبن ی پير است و بجهان
  کرد افسون و نيرنگش ملول از جان شيرينمکه
 
  شدم غرق عرق چون گلی تاب آتش دورز

  زان عرق چينمی نسيمی باد شبگيری ابيار
 

 ی شاهد و ساقی فدای و باقی فانجهان
 بينم ی عالم را طفيل عشق می سلطانکه
 

  گزيند دوست حاکم اوستی من غيری بر جااگر
  دوست بگزينمیباد اگر من جان به جا حرامم

 
  ساقيا برخيزی الخير زد بلبل کجايصباح
  در سر خيال خواب دوشينمکند ی غوغا مکه
 

  رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعينشب
  شمع بالينمی در وقت جان دادن تو باشاگر

 



  که در اين نامه ثبت افتادی آرزومندحديث
 اد تلقينم باشد که حافظ دغلط ی بهمانا

 
 

 ٣۵۵    غزل
 

 بينم ی مصلحت وقت در آن محاليا
  کشم رخت به ميخانه و خوش بنشينمکه
 

  گيرم و از اهل ريا دور شومی مجام
  بگزينمی از اهل جهان پاکدلیيعن
 
  و کتابم نبود يار و نديمی صراحجز
  حريفان دغا را به جهان کم بينمتا
 
  از خلق برآرم چون سروی به آزادگسر
  دهد دست که دامن ز جهان درچينمرگ
 

  که در خرقه آلوده زدم الف صالحبس
  رنگينمی و می از رخ ساقشرمسار

 
  تنگ من و بار غم او هيهاتسينه
  اين بار گران نيست دل مسکينممرد

 
  اگر رند خراباتم و گر زاهد شهرمن
  و کمتر زينمیبين ی متاعم که هماين

 
  آصف عهدم دلم از راه مبربنده
  اگر دم زنم از چرخ بخواهد کينمکه
 
 هاست خدايا مپسند  دلم گرد ستمبر
  مکدر شود آيينه مهرآيينمکه
 
 

 ٣۵۶    غزل
 

  از دست برخيزد که با دلدار بنشينمگرم
  ز باغ عيش گل چينمنوشم ی جام وصل مز
 

  سوز بنيادم بخواهد بردی تلخ صوفشراب
 م و بستان جان شيرينی ساقی بر لب نه البم
 

  ديوانه خواهم شد در اين سودا که شب تا روزمگر
 بينم ی در خواب می پرگويم ی با ماه مسخن

 
  به ميخوارانی شکر به مستان داد و چشمت ملبت



  کز غايت حرمان نه با آنم نه با اينممنم
 
  برد از انعامتی که باد آورد فيضی هر خاکچو
  حال بنده ياد آور که خدمتگار ديرينمز
 
  زد کالمش دلپذير افتدی کو نقش نظم هرنه

  طرفه من گيرم که چاالک است شاهينمتذرو
 

  رو از صورتگر چين پرسیدار ی باور نماگر
  ز نوک کلک مشکينمخواهد ی نسخه می مانکه
 

  باشدی نه کار هر کسی و حق گويیوفادار
  جالل الحق و الدينمی آصف ثانغالم

 
 واعظ ز من بشنو نه از ی و رندی مسترموز
  با جام و قدح هر دم نديم ماه و پروينمکه
 
 

 ٣۵٧    غزل
 
 بينم ی خرابات مغان نور خدا مدر
 بينم ی ز کجا می عجب بين که چه نوراين

 
  ملک الحاج که توی بر من مفروش اجلوه
 بينم ی و من خانه خدا میبين ی مخانه

 
  کردنی از زلف بتان نافه گشايخواهم
 بينم یطا م دور است همانا که خفکر

 
  دل اشک روان آه سحر ناله شبسوز
 بينم ی همه از نظر لطف شما ماين

 
  زندم راه خيالی تو نقشی دم از روهر
 بينم یها م  که گويم که در اين پرده چهبا
 

 ست ز مشک ختن و نافه چين  نديدهکس
 بينم ی چه من هر سحر از باد صبا مآن
 

  حافظ مکنيدی عيب نظربازدوستان
 بينم یاو را ز محبان شما م من که
 
 

 ٣۵٨    غزل
 
 بينم ی زمانه که هيچش کران نمغم

 بينم ی چون ارغوان نمی جز مدواش



 
  ترک خدمت پير مغان نخواهم گفتبه

 بينم ی که مصلحت خود در آن نمچرا
 
  آفتاب قدح ارتفاع عيش بگيرز

 بينم ی که طالع وقت آن چنان نمچرا
 

 د دار اهل خدا عاشقيست با خونشان
 بينم ی در مشايخ شهر اين نشان نمکه
 

  دو ديده حيران من هزار افسوسبدين
 بينم ی با دو آينه رويش عيان نمکه
 
  تو تا بشد از جويبار ديده منقد
 بينم ی سرو جز آب روان نمی جابه
 
 بخشد ی نمیا  اين خمار کسم جرعهدر
 بينم ی در ميان نمی که اهل دلببين

 
 دل در او بستم ميانش که ی مونشان
 بينم ی من مپرس که خود در ميان نمز
 
  و سفينه حافظ که جز در اين دريامن

 بينم ی سخن درفشان نمبضاعت
 
 

 ٣۵٩    غزل
 

  آن روز کز اين منزل ويران برومخرم
  جانان برومی جان طلبم و از پراحت

 
  نبرد راه غريبی چه دانم که به جايگر
 وم سر آن زلف پريشان بری به بومن
 
  از وحشت زندان سکندر بگرفتدلم

  بربندم و تا ملک سليمان برومرخت
 

 طاقت ی صبا با تن بيمار و دل بچون
  آن سرو خرامان برومی هواداربه
 
  ره او چو قلم گر به سرم بايد رفتدر
  دل زخم کش و ديده گريان برومبا
 

 ی کردم گر از اين غم به درآيم روزنذر
 ل خوان بروم در ميکده شادان و غزتا
 



  او ذره صفت رقص کنانی هواداربه
  لب چشمه خورشيد درخشان برومتا
 

  را غم احوال گران باران نيستتازيان
  تا خوش و آسان برومی مددپارسايان

 
  چو حافظ ز بيابان نبرم ره بيرونور

  کوکبه آصف دوران برومهمره
 
 

 ٣۶٠    غزل
 
  خانه رومی از اين منزل ويران به سوگر
  آن جا که روم عاقل و فرزانه رومگرد
 

  سفر گر به سالمت به وطن بازرسمزين
  کردم که هم از راه به ميخانه رومنذر

 
  بگويم که چه کشفم شد از اين سير و سلوکتا
  در صومعه با بربط و پيمانه رومبه
 

  ره عشق گرم خون بخورندآشنايان
  بيگانه رومی گر به شکايت سوناکسم

 
 دست من و زلف چو زنجير نگار از اين بعد
  کام دل ديوانه رومی و چند از پچند

 
  چو محرابش بازی ببينم خم ابروگر

  شکرانه رومی شکر کنم و از پسجده
 

  وزيری آن دم که چو حافظ به توالخرم
  از ميکده با دوست به کاشانه رومسرخوش

 
 

 ٣۶١    غزل
 
  که پامال جفا کرد چو خاک راهمآن

 خواهم ی و عذر قدمش مبوسم ی مخاک
 
  نه آنم که ز جور تو بنالم حاشامن
  معتقد و چاکر دولتخواهمبنده

 
  تو اميد درازی در خم گيسوام بسته
  مبادا که کند دست طلب کوتاهمآن
 

  خوش استی توام جای خاکم و در کوذره



  ببرد ناگاهمی دوست که بادی اترسم
 
  ميخانه سحر جام جهان بينم دادپير
 ر آن آينه از حسن تو کرد آگاهم اندو
 

  صومعه عالم قدسم ليکنیصوف
  دير مغان است حوالتگاهمحاليا

 
 ی ميکده آی من راه نشين خيز و سوبا
  که چه صاحب جاهمی در آن حلقه ببينتا
 

  و از حافظت انديشه نبودی بگذشتمست
  اگر دامن حسن تو بگيرد آهمآه
 

 گفت ی آمد که سحر خسرو خاور مخوشم
  بنده تورانشاهمی همه پادشهاب
 
 

 ٣۶٢    غزل
 

  شد ميسر و بوس و کنار همديدار
  بخت شکر دارم و از روزگار هماز
 

  برو که طالع اگر طالع من استزاهد
  به دست باشد و زلف نگار همجامم

 
 کنيم ی نمی و رندی عيب کس به مستما
  خوشگوار همی بتان خوش است و ملعل

 
 حتسب نماند دهمت می دل بشارتیا
  جهان پر است و بت ميگسار همی از مو
 

  به دست تفرقه دادن نه زيرکيستخاطر
  بيار همی بخواه و صراحیا مجموعه

 
  خاکيان عشق فشان جرعه لبشبر
  خاک لعل گون شود و مشکبار همتا
 
  از کمينی شد که چشم بد نگران بودآن

  از ميان برفت و سرشک از کنار همخصم
 

 اند  تو زندهیمله به بو کانات جچون
  آفتاب سايه ز ما برمدار همیا

 
  الله و گل فيض حسن توستی آب روچون

  ببار همی ابر لطف بر من خاکیا



 
  اسير زلف تو شد از خدا بترسحافظ

  از انتصاف آصف جم اقتدار همو
 

  ملک و دين که ز دست وزارتشبرهان
  کان يمين شد و دريا يسار همايام

 
 انور او آسمان به صبح ی ياد رابر
  فدا و کواکب نثار همکند ی مجان

 
  زمين ربوده چوگان عدل اوستیگو
  حصار همی برکشيده گنبد نيلوين

 
  سبک عنان تو در جنبش آوردعزم
  مدار همی پايدار مرکز عالاين

 
  از نتيجه فلک و طور دور اوستتا

  ماه و سال و خزان و بهار همتبديل
 
 ش ز سروران مباد کاخ جاللیخال
  از ساقيان سروقد گلعذار همو
 
 

 ٣۶٣    غزل
 

  از يار است و درمان نيز همدردم
  او شد و جان نيز همی فدادل
 
  آن خوشتر ز حسنگويند ی که ماين
  ما اين دارد و آن نيز هميار

 
  باد آن کو به قصد خون ماياد
  را بشکست و پيمان نيز همعهد

 
  سخنگويم ی در پرده مدوستان
  خواهد شد به دستان نيز همگفته

 
  وصلیها  سر آمد دولت شبچون
  ايام هجران نيز همبگذرد

 
  اوستی دو عالم يک فروغ روهر

  پيدا و پنهان نيز همگفتمت
 

  نيست بر کار جهانیاعتماد
  بر گردون گردان نيز همبلکه

 



  بياری نترسد می از قاضعاشق
  ديوان نيز همی از يرغوبلکه

 
  که حافظ عاشق است داندمحتسب

  آصف ملک سليمان نيز همو
 
 

 ٣۶۴    غزل
 
 ايم  غمان مست دل از دست دادهی بما

 ايم  عشق و همنفس جام بادههمراز
 
 اند  کمان مالمت کشيدهی ما بسبر
 ايم  جانان گشادهی کار خود ز ابروتا
 
 یا  کشيدهی گل تو دوش داغ صبوحیا
 ايم  آن شقايقيم که با داغ زادهما
 
  مغان ز توبه ما گر ملول شديرپ

 ايم  باده صاف کن که به عذر ايستادهگو
 

  دليل راهی ای مددرود ی از تو مکار
 ايم  و ز راه اوفتادهدهيم ی مکانصاف

 
  مبين و قدح در ميان کاری الله مچون
 ايم  داغ بين که بر دل خونين نهادهاين

 
  که حافظ اين همه رنگ و خيال چيستیگفت
 ايم بين که همان لوح ساده غلط منقش

 
 

 ٣۶۵    غزل
 

 ايم  تا به راه غمت رو نهادهعمريست
 ايم  خلق به يک سو نهادهی و ريایرو
 

  و رواق مدرسه و قال و قيل علمطاق
 ايم  مه رو نهادهی راه جام و ساقدر
 
 ايم  جان بدان دو نرگس جادو سپردههم
 ايم  دل بدان دو سنبل هندو نهادههم
 

 یتا به اميد اشارت گذشت یعمر
 ايم  بدان دو گوشه ابرو نهادهیچشم

 
 ايم  ملک عافيت نه به لشکر گرفتهما



 ايم  تخت سلطنت نه به بازو نهادهما
 
  کند که بازی سحر چشم يار چه بازتا

 ايم  بر کرشمه جادو نهادهبنياد
 
  از ماللی زلف سرکشش سر سودايیب

 ايم  بنفشه بر سر زانو نهادههمچون
 
 شه اميد چو نظارگان ماه گودر

 ايم  طلب بر آن خم ابرو نهادهچشم
 
 ات کجاست  که حافظا دل سرگشتهیگفت
 ايم  آن خم گيسو نهادهیها  حلقهدر
 
 

 ٣۶۶    غزل
 
 ايم  حشمت و جاه آمدهی بدين در نه پما
 ايم  بد حادثه اين جا به پناه آمدهاز
 
  رو منزل عشقيم و ز سرحد عدمره
 ايم  اين همه راه آمده به اقليم وجودتا
 

  خط تو ديديم و ز بستان بهشتسبزه
 ايم  اين مهرگياه آمدهی طلبکاربه
 
  چنين گنج که شد خازن او روح امينبا
 ايم  به در خانه شاه آمدهی گدايبه
 

  توفيق کجاستی کشتی حلم تو النگر
 ايم  در اين بحر کرم غرق گناه آمدهکه
 

  ابر خطاپوش بباری ارود ی مآبرو
 ايم  به ديوان عمل نامه سياه آمدهکه
 

  اين خرقه پشمينه مينداز که ماحافظ
 ايم  قافله با آتش آه آمدهی پاز
 
 

 ٣۶٧    غزل
 
  پير مغان دارم و قوليست قديمیفتو
  آن جا که نه يار است نديمی حرام است مکه
 

  چه کنمی خواهم زدن اين دلق ريايچاک
  را صحبت ناجنس عذابيست اليمروح



 
  مگر جرعه فشاند لب جانان بر منتا

  شد که منم بر در ميخانه مقيمها سال
 

  خدمت ديرين من از ياد برفتمگرش
  ياد دهش عهد قديمی نسيم سحریا

 
 ی صد سال اگر بر سر خاکم گذربعد
  برآرد ز گلم رقص کنان عظم رميمسر

 
  از ما به صد اميد ستد اول دلدلبر

 ريم عهد فرامش نکند خلق کظاهرا
 

  گو تنگ دل از کار فروبسته مباشغنچه
  و انفاس نسيمی دم صبح مدد يابکز
 

  ديگر کنی دل ز دری بهبود خود افکر
  حکيمی عاشق نشود به به مداوادرد

 
 ی معرفت آموز که با خود ببرگوهر
  نصيب دگران است نصاب زر و سيمکه
 
  سخت است مگر يار شود لطف خدادام
 ز شيطان رجيم نه آدم نبرد صرفه ور
 

  ار سيم و زرت نيست چه شد شاکر باشحافظ
  به از دولت لطف سخن و طبع سليمچه
 
 

 ٣۶٨    غزل
 

  طلبيمی تا از در ميخانه گشادخيز
  طلبيمی ره دوست نشينيم و مرادبه
 

  راه حرم وصل نداريم مگرزاد
  طلبيمی ز در ميکده زادی گدايبه
 

 ی آلوده ما گر چه روان است ولاشک
  طلبيمی او پاک نهادی رسالت سوهب
 

  داغ غمت بر دل ما باد حراملذت
  طلبيمی از جور غم عشق تو داداگر

 
  خال تو بر لوح بصر نتوان زدنقطه
  طلبيمی از مردمک ديده مدادمگر

 



  از لب شيرين تو دل خواست به جانیا عشوه
  طلبيمی شکرخنده لبت گفت مزادبه
 
  را دل سودازدهی بود نسخه عطرتا
  طلبيمی تو سوادی خط غاليه سااز
 

  غمت را نتوان يافت مگر در دل شادچون
  طلبيمی به اميد غمت خاطر شادما
 
  حافظی در مدرسه تا چند نشينبر
  طلبيمی تا از در ميخانه گشادخيز

 
 

 ٣۶٩    غزل
 
  داشتيمی ز ياران چشم يارما

  غلط بود آن چه ما پنداشتيمخود
 
  دهدی برگی درخت دوستتا

  کاشتيمی رفتيم و تخمحاليا
 

  نبودی و گو آيين درويشگفت
  نه با تو ماجراها داشتيمور
 

  چشمت فريب جنگ داشتشيوه
  غلط کرديم و صلح انگاشتيمما
 

  حسنت نه خود شد دلفروزگلبن
  دم همت بر او بگماشتيمما
 

  رفت و شکايت کس نکردها نکته
  حرمت فرونگذاشتيمجانب

 
 به ما دل حافظا ی خود دادگفت
  نگماشتيمی محصل بر کسما
 
 

 ٣٧٠    غزل
 

  که مستان را صال گفتيمیجوي ی از ما چه مصالح
  دور نرگس مستت سالمت را دعا گفتيمبه
 
 ام بگشا که هيچ از خانقه نگشود  ميخانهدر

  باور بود ور نه سخن اين بود و ما گفتيمگرت
 
 نام ليک  خراب افتادهی ساقی از چشم تو امن



  کز حبيب آيد هزارش مرحبا گفتيمیبالي
 

  آخری خوری پشيمانی بر من نبخشاياگر
  که در خدمت کجا گفتيمی خاطر دار اين معنبه
 

  گفتم که شمشاد است بس خجلت به بار آوردقدت
  اين نسبت چرا کرديم و اين بهتان چرا گفتيمکه
 

 بايد یام خون گشت کم زينم نم  چون نافهجگر
 با زلفت سخن از چين خطا گفتيم آن که یجزا

 
  با يار درنگرفتی حافظ ولی ای آتش گشتتو
  حکايت با صبا گفتيمی گل گويی بدعهدز
 
 

 ٣٧١    غزل
 
  درس سحر در ره ميخانه نهاديمما

  دعا در ره جانانه نهاديممحصول
 
  خرمن صد زاهد عاقل زند آتشدر
  داغ که ما بر دل ديوانه نهاديماين

 
 نج غم عشق به ما داد ازل گسلطان

  در اين منزل ويرانه نهاديمی روتا
 
  دل ندهم ره پس از اين مهر بتان رادر
  لب او بر در اين خانه نهاديممهر

 
  خرقه از اين بيش منافق نتوان بوددر
  از اين شيوه رندانه نهاديمبنياد

 
  سرگشته که آخری اين کشترود ی مچون
 م در سر آن گوهر يک دانه نهاديجان

 
  و دين بوددل ی هللا که چو ما بالمنه
  را که لقب عاقل و فرزانه نهاديمآن
 

  ز تو بوديم چو حافظی به خيالقانع
  رب چه گداهمت و بيگانه نهاديميا
 
 

 ٣٧٢    غزل
 

  تا ز شارع ميخانه بگذريمبگذار
  همه محتاج اين دريمیا  بهر جرعهکز



 
  زديم و عشقی نخست چون دم رندروز
 بود که جز ره آن شيوه نسپريم آن شرط

 
  به بادرود ی که تخت و مسند جم میجاي
 خوريم ی غم خوريم خوش نبود به که مگر
 
  بو که دست در کمر او توان زدنتا
  خون دل نشسته چو ياقوت احمريمدر
 

  مکن نصيحت شوريدگان که ماواعظ
  دوست به فردوس ننگريمی خاک کوبا
 

  مقتدا صوفيان به حالت و رقصندچون
  برآوريمی نيز هم به شعبده دستما
 
  جرعه تو خاک زمين در و لعل يافتاز

  ما که پيش تو از خاک کمتريمبيچاره
 

  چو ره به کنگره کاخ وصل نيستحافظ
  خاک آستانه اين در به سر بريمبا
 
 

 ٣٧٣    غزل
 

  به خرابات بريمی تا خرقه صوفخيز
  و طامات به بازار خرافات بريمشطح

 
  رندان قلندر به ره آورد سفریسو
  و سجاده طامات بريمی بسطامدلق

 
  گيرندی همه خلوتيان جام صبوحتا

  به در پير مناجات بريمی صبحچنگ
 
  ايمن بستيمی تو آن عهد که در وادبا

  به ميقات بريمی گوی ارنی موسهمچو
 

  ناموس تو بر کنگره عرش زنيمکوس
  عشق تو بر بام سماوات بريمعلم

 
  قيامت فردای تو به صحرای کوکخا
  بر فرق سر از بهر مباهات بريمهمه

 
  نهد در ره ما خار مالمت زاهدور
  گلستانش به زندان مکافات بريماز
 



  باد ز پشمينه آلوده خويششرممان
  بدين فضل و هنر نام کرامات بريمگر
 

  نکندی وقت ار نشناسد دل و کارقدر
 بريم خجالت که از اين حاصل اوقات بس

 
  از اين سقف مقرنس برخيزبارد ی مفتنه
  به ميخانه پناه از همه آفات بريمتا
 
 ی بيابان فنا گم شدن آخر تا کدر
  به مهمات بريمی بپرسيم مگر پره
 

  آب رخ خود بر در هر سفله مريزحافظ
  حاجات بريمی آن به که بر قاضحاجت

 
 

 ٣٧۴    غزل
 
 ندازيم در ساغر ای تا گل برافشانيم و مبيا

  نو دراندازيمی را سقف بشکافيم و طرحفلک
 

  غم لشکر انگيزد که خون عاشقان ريزداگر
  به هم تازيم و بنيادش براندازيمی و ساقمن
 

  را گالب اندر قدح ريزيمی ارغوانشراب
  عطرگردان را شکر در مجمر اندازيمنسيم

 
  خوشی خوش بزن مطرب سرودی در دست است رودچو
 غزل خوانيم و پاکوبان سر اندازيم دست افشان که
 

  جناب اندازی خاک وجود ما بدان عالصبا
  کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازيمبود

 
 بافد ی طامات می يکالفد ی از عقل میيک
  را به پيش داور اندازيمها ی کاين داوربيا
 

  بيا با ما به ميخانهی عدن اگر خواهبهشت
 وثر اندازيم به حوض کی خمت روزی از پاکه
 

  در شيرازورزند ی نمی و خوشخوانیسخندان
  ديگر اندازيمی حافظ که تا خود را به ملکبيا
 
 

 ٣٧۵    غزل
 

  بيا که خرقه سالوس برکشيمیصوف



  نقش زرق را خط بطالن به سر کشيموين
 

 نهيم ی و فتوح صومعه در وجه منذر
  ريا به آب خرابات برکشيمدلق

 
 ن به ما دهند اگر نه روضه رضوافردا

  ز روضه حور ز جنت به درکشيمغلمان
 

  جهيم سرخوش و از بزم صوفيانبيرون
  کنيم باده و شاهد به بر کشيمغارت

 
  کنيم ور نه به حسرت کشندمانعشرت
  دگر کشيمی که رخت جان به جهانیروز

 
  خدا که در تتق غيب منزويستسر

  نقاب ز رخسار برکشيماش مستانه
 
  او تا چو ماه نویرو ز ابیا  جلوهکو
  سپهر در خم چوگان زر کشيمیگو
 

 ها زدن  نه حد ماست چنين الفحافظ
  از گليم خويش چرا بيشتر کشيمیپا
 
 

 ٣٧۶    غزل
 

  وقت گل آن به که به عشرت کوشيمدوستان
  اهل دل است اين و به جان بنيوشيمسخن

 
 گذرد ی در کس کرم و وقت طرب منيست
  بفروشيمیبه م آن است که سجاده چاره

 
  هواييست فرح بخش خدايا بفرستخوش
  گلگون نوشيمی که به رويش مینازنين

 
  ساز فلک رهزن اهل هنر استارغنون
  از اين غصه نناليم و چرا نخروشيمچون

 
 ی نزديمش آبی به جوش آمد و از مگل

 جوشيم ی ز آتش حرمان و هوس مالجرم
 
  موهومی از قدح الله شرابکشيم یم

  مدهوشيمی مطرب و می دور که ب بدچشم
 

  اين حال عجب با که توان گفت که ماحافظ
  که در موسم گل خاموشيمبلبالنيم



 
 

 ٣٧٧    غزل
 
  بکنيمی دست برآريم و دعايی شبما
  بکنيمی هجران تو را چاره ز جايغم
 
 ی بيمار شد از دست رفيقان مدددل
  بکنيمی طبيبش به سر آريم و دوايتا
 
 م برنجيد و به تيغم زد و رفت جری که بآن

  بکنيمی آريد خدا را که صفايبازش
 

  شد بيخ طرب راه خرابات کجاستخشک
  بکنيمی در آن آب و هوا نشو و نمايتا
 

  دل ور نهی از خاطر رندان طلب امدد
  بکنيمی صعب است مبادا که خطايکار

 
  نکندی طاير کم حوصله کارسايه
  بکنيمی از سايه ميمون همايطلب

 
  کجاستی از پرده بشد حافظ خوشگودلم
  بکنيمی به قول و غزلش ساز نوايتا
 
 

 ٣٧٨    غزل
 
  نگوييم بد و ميل به ناحق نکنيمما

  کس سيه و دلق خود ازرق نکنيمجامه
 

  درويش و توانگر به کم و بيش بد استعيب
  بد مصلحت آن است که مطلق نکنيمکار

 
  مغلطه بر دفتر دانش نزنيمرقم
 ق بر ورق شعبده ملحق نکنيم حسر

 
  اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشدشاه

  صاف مروق نکنيمی به مالتفاتش
 

  برانيم جهان در نظر راهروانخوش
  اسب سيه و زين مغرق نکنيمفکر

 
 شکند ی ارباب هنر می کشتآسمان
  آن به که بر اين بحر معلق نکنيمتکيه

 



  رنجيدی و رفيقی گفت حسودی بدگر
 خوش باش که ما گوش به احمق نکنيم تو گو
 

  ار خصم خطا گفت نگيريم بر اوحافظ
  به حق گفت جدل با سخن حق نکنيمور
 
 

 ٣٧٩    غزل
 

 گويم ی خوش است و به بانگ بلند مسرم
 جويم ی من نسيم حيات از پياله مکه
 

  زهد به وجه خمار ننشيندعبوس
  کشان خوش خويمی خرقه دردمريد

 
  دوستی و ابرویشتگ فسانه به سرگشدم
  در خم چوگان خويش چون گويمکشيد

 
  بگشايدی نه پير مغان در به روگرم
  در بزنم چاره از کجا جويمکدام

 
 ی در اين چمنم سرزنش به خودرويمکن
 رويم ی مدهند ی که پرورشم مچنان

 
  خانقاه و خرابات در ميانه مبينتو
  گواه که هر جا که هست با اويمخدا

 
  بهروزيستیلب کيميا راه طغبار
  دولت آن خاک عنبرين بويمغالم

 
 ی شوق نرگس مست بلندبااليز
  الله با قدح افتاده بر لب جويمچو

 
  حافظ از دل پاکی که به فتوی مبيار
  زرق به فيض قدح فروشويمغبار

 
 

 ٣٨٠    غزل
 

 گويم یام و بار دگر م  گفتهبارها
 پويم ی من دلشده اين ره نه به خود مکه
 
 اند  صفتم داشتهی پس آينه طوطرد
 گويم ی چه استاد ازل گفت بگو مآن
 
  هستی اگر خارم و گر گل چمن آرايمن



 رويم ی مکشدم ی از آن دست که او مکه
 

  حيران مکنيددل ی عيب من بدوستان
 جويم ی می دارم و صاحب نظریگوهر

 
  گلگون عيب استی چه با دلق ملمع مگر

 شويم ی عيب کز او رنگ ريا ممکنم
 

  دگر استی و گريه عشاق ز جايخنده
 مويم ی به شب و وقت سحر مسرايم یم
 

 ی گفت که خاک در ميخانه مبوحافظم
 بويم ی مکن عيب که من مشک ختن مگو
 
 

 ٣٨١    غزل
 
  چه ما بندگان پادشهيمگر

  ملک صبحگهيمپادشاهان
 

 ی در آستين و کيسه تهگنج
  نما و خاک رهيمی گيتجام

 
 ضور و مست غرور حهوشيار
  توحيد و غرقه گنهيمبحر

 
  بخت چون کرشمه کندشاهد
  آيينه رخ چو مهيمماش

 
  بيدار بخت را هر شبشاه
  نگهبان افسر و کلهيمما
 
  غنيمت شمار صحبت ماگو
  تو در خواب و ما به ديده گهيمکه
 

  منصور واقف است که ماشاه
  همت به هر کجا که نهيمیرو
 

 ن سازيم را ز خون کفدشمنان
  فتح دهيمی را قبادوستان

 
  تزوير پيش ما نبودرنگ
  سيهيمی سرخيم و افعشير

 
  حافظ بگو که بازدهندوام
  اعتراف و ما گوهيمیا کرده



 
 

 ٣٨٢    غزل
 

  بخوانیا  بر سر خستهی چو آمدیا 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 ببينی رویا  که طبيب خستهیا

 ام بار دل است بر زبان  دم و دود سينهکاين
 
  چه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رفتگر

  آتش مهر از استخوانرود ی تبم نمهمچو
 

  دلم ز خال تو هست در آتشش وطنحال
 ست و ناتوان ه شده از آن دو چشم تو خستچشمم

 
  حرارتم ز آب دو ديده و ببينبازنشان
  نشانی هيچ ز زندگدهد ی مرا که منبض

 
  عيش داده استیام از پ  که مدام شيشهآن

  پيش طبيب هر زمانبرد ی از چه مام شيشه
 

  شعر تو داد شربتمی از آب زندگحافظ
  طبيب کن بيا نسخه شربتم بخوانترک

 
 

 ٣٨٣    غزل
 

  گفتم غم با طبيبان کهچندان
  نکردند مسکين غريباندرمان

 
  گل که هر دم در دست باديستآن
  شرم بادش از عندليبانگو
 
  رب امان ده تا بازبينديا

  حبيبانی محبان روچشم
 

  محبت بر مهر خود نيستدرج
  رب مبادا کام رقيبانيا
 
  منعم آخر بر خوان جودتیا
  نصيبانی چند باشيم از بتا
 



 ی گيتی شيدایت نگشحافظ
  پند اديبانیشنيد ی مگر
 
 

 ٣٨۴    غزل
 
  از جفا بگردانی از فراقت روسوزم یم

  ما شد يا رب بال بگردانی بالهجران
 
  بر سبز خنگ گردوننمايد ی جلوه ممه
  او به سر درآيد بر رخش پا بگردانتا
 
  به رغم سنبلی غول را برافشان يعنمر
  همچون صبا بگردانی چمن بخورگرد

 
  عقل و دين را بيرون خرام سرمستیيغما
  سر کاله بشکن در بر قبا بگرداندر
 
  نور چشم مستان در عين انتظارمیا

  بنواز يا بگردانی حزين و جامچنگ
 

  خوشی بر عارضش خطنويسد ی همدوران
  رب نوشته بد از يار ما بگردانيا
 

  ز خوبرويان بختت جز اين قدر نيستحافظ
 کم قضا بگردان حی نيستت رضايگر
 
 

 ٣٨۵    غزل
 
  مشکين به ختن بازرسانی رب آن آهويا

  سرو خرامان به چمن بازرسانی سهوان
 
  بنوازی آزرده ما را به نسيمدل
  آن جان ز تن رفته به تن بازرسانیيعن
 
  و خورشيد به منزل چو به امر تو رسندماه
  مرا نيز به من بازرسانی مه رويار

 
  خون شدی يمان در طلب لعلها ديده
  رب آن کوکب رخشان به يمن بازرسانيا
 

  طاير ميمون همايون آثاری ابرو
  عنقا سخن زاغ و زغن بازرسانپيش

 
  تو نخواهيم حياتی اين است که ما بسخن



  پيک خبرگير و سخن بازرسانی ابشنو
 
  وطنش ديده حافظ يا ربی که بودآن
  به وطن بازرسانی مرادش ز غريببه
 
 

 ٣٨۶    غزل
 

  را کم نشين با خرقه پوشانخدا
  مپوشانسامان ی از رندان برخ

 
  هستی آلودگی اين خرقه بسدر

  فروشانی می وقت قباخوشا
 
  نديدمی وشان دردی اين صوفدر
  باد عيش دردنوشانی صافکه
 
 ی و طاقت نياری نازک طبعتو

  دلق پوشانی مشتیها یگران
 
  مستور منشينیا  مستم کردهچو
  زهرم منوشانیا  داده نوشمچو

 
  و از غبن اين سالوسيان بينبيا

  خون دل و بربط خروشانیصراح
 
  حافظ بر حذر باشی دلگرمز
  چون ديگ جوشانیا  دارد سينهکه
 
 

 ٣٨٧    غزل
 

  شمشادقدان خسرو شيرين دهنانشاه
  به مژگان شکند قلب همه صف شکنانکه
 

  بگذشت و نظر بر من درويش انداختمست
  چشم و چراغ همه شيرين سخنانی اگفت

 
  خواهد بودی از سيم و زرت کيسه تهی کتا

  من شو و برخور ز همه سيمتنانبنده
 

  پست مشو مهر بورزیا  از ذره نهکمتر
  چرخ زنانی به خلوتگه خورشيد رستا
 
 ی داری می جهان تکيه مکن ور قدحبر
  زهره جبينان خور و نازک بدنانیشاد



 
 ه روانش خوش باد پيمانه کش من کپير
  پرهيز کن از صحبت پيمان شکنانگفت

 
  دوست به دست آر و ز دشمن بگسلدامن
  يزدان شو و فارغ گذر از اهرمنانمرد

 
 گفتم ی صبا در چمن الله سحر مبا
 اند اين همه خونين کفنان  شهيدان کهکه
 

 ايم  حافظ من و تو محرم اين راز نهگفت
 ان لعل حکايت کن و شيرين دهنی ماز
 
 

 ٣٨٨    غزل
 

  و گل طرب انگيز گشت و توبه شکنبهار
  رخ گل بيخ غم ز دل برکنی شادبه
 

 ی باد صبا غنچه در هواداررسيد
  خود برون شد و بر خود دريد پيراهنز
 

  دلی صدق بياموز از آب صافطريق
  ز سرو چمنی طلب آزادگی راستبه
 
  دستبرد صبا گرد گل کالله نگرز

  سمنیببين به رو سنبل ی گيسوشکنج
 

  غنچه رسيد از حرم به طالع سعدعروس
  به وجه حسنبرد ی عينه دل و دين مبه
 

  بلبل شوريده و نفير هزارصفير
  وصل گل آمد برون ز بيت حزنیبرا
 

  صحبت خوبان و جام باده بگوحديث
  پير صاحب فنی قول حافظ و فتوبه
 
 

 ٣٨٩    غزل
 
  گل هر دم به بويت جامه در تنچو
  چاک از گريبان تا به دامننمک
 

  که در باغی را ديد گل گويتنت
  مستان جامه را بدريد بر تنچو
 



  از دست غمت مشکل برم جانمن
  از منی دل را تو آسان بردیول
 
  از دوستی قول دشمنان برگشتبه

  هيچ کس دوست دشمننگردد
 

  در جامه چون در جام بادهتنت
  در سينه چون در سيم آهندلت

 
  شمع اشک از چشم خونينی ااربب
  شد سوز دلت بر خلق روشنکه
 

 ام آه جگرسوز  کز سينهمکن
  همچو دود از راه روزنبرآيد

 
  را مشکن و در پا ميندازدلم
  دارد در سر زلف تو مسکنکه
 
 ست حافظ  دل در زلف تو بستهچو
  سان کار او در پا ميفکنبدين

 
 

 ٣٩٠    غزل
 

  طرف چمن سلطان گل پيدا شد ازافسر
  يا رب مبارک باد بر سرو و سمنمقدمش

 
 ی خويشتن بود اين نشست خسروی به جاخوش

  خويشتنی اکنون به جای نشيند هر کستا
 

  جم را بشارت ده به حسن خاتمتخاتم
  اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمنکاسم

 
  ابد معمور باد اين خانه کز خاک درشتا
  يمن بادوزد ی رحمان می نفس با بوهر
 

  پور پشنگ و تيغ عالمگير اوشوکت
 ها شد داستان انجمن  همه شهنامهدر
 

  چرخت رام شد در زير زينی چوگانخنگ
  بزنی گويی چون به ميدان آمدشهسوارا

 
  ملک را آب روان شمشير توستجويبار

  درخت عدل بنشان بيخ بدخواهان بکنتو
 
  از اين نشکفت اگر با نکهت خلق خوشتبعد



  ايذج نافه مشک ختنیصحرا از خيزد
 

 کنند ی گيران انتظار جلوه خوش مگوشه
  طرف کاله و برقع از رخ برفکنبرشکن

 
  بنوشی با عقل کردم گفت حافظ ممشورت
  ده به قول مستشار متمنی مساقيا

 
  بزم اتابک عرضه داری صبا بر ساقیا
  بخشد به منیا  از آن جام زرافشان جرعهتا
 
 

 ٣٩١    غزل
 

  و جام چه خواهد بودنیاز فکر م خوشتر
  ببينم که سرانجام چه خواهد بودنتا
 
  دل چند توان خورد که ايام نماندغم
  نه دل باش و نه ايام چه خواهد بودنگو
 

  کم حوصله را گو غم خود خور که بر اومرغ
  آن کس که نهد دام چه خواهد بودنرحم

 
  خور غم مخور و پند مقلد منيوشباده

  عام چه خواهد بودن سخناعتبار
 

  رنج تو همان به که شود صرف به کامدست
  آخر که به ناکام چه خواهد بودنیدان
 
  دوشی معمايخواند ی ميخانه همپير
  خط جام که فرجام چه خواهد بودناز
 

  از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزلبردم
  من بدنام چه خواهد بودنی جزاتا
 
 

 ٣٩٢    غزل
 
 لت ديدار يار ديدن که چيست دویدان
  گزيدنی بر خسروی او گدايی کودر
 
  جان طمع بريدن آسان بود وليکناز
  مشکل توان بريدنی دوستان جاناز
 

  شدن به بستان چون غنچه با دل تنگخواهم
  دريدنی پيراهنی جا به نيک ناموان



 
  چون نسيم با گل راز نهفته گفتنگه
  از بلبالن شنيدنی سر عشقبازگه
 

  لب يار اول ز دست مگذاربوسيدن
  از دست و لب گزيدنی ملول گردکخر

 
  شمار صحبت کز اين دوراهه منزلفرصت
  بگذريم ديگر نتوان به هم رسيدنچون

 
 ی برفت حافظ از ياد شاه يحيیگوي
  رب به يادش آور درويش پروريدنيا
 
 

 ٣٩٣    غزل
 
  که شهره شهرم به عشق ورزيدنمنم
  بد ديدن که ديده نيالودم بهمنم

 
  کنيم و مالمت کشيم و خوش باشيموفا
  در طريقت ما کافريست رنجيدنکه
 
  پير ميکده گفتم که چيست راه نجاتبه

  و گفت عيب پوشيدنی جام مبخواست
 

  باغ عالم چيستی دل ز تماشامراد
  دست مردم چشم از رخ تو گل چيدنبه
 
  از آن نقش خود زدم بر آبی پرستی مبه
 م نقش خود پرستيدن تا خراب کنکه
 
  رحمت سر زلف تو واثقم ور نهبه

  چو نبود از آن سو چه سود کوشيدنکشش
 

  به ميکده خواهيم تافت زين مجلسعنان
  عمالن واجب است نشنيدنی وعظ بکه
 
  خط يار بياموز مهر با رخ خوبز
  گرد عارض خوبان خوش است گرديدنکه
 

  حافظی و جام می جز لب ساقمبوس
 دفروشان خطاست بوسيدن دست زهکه
 
 

 ٣٩۴    غزل
 



  ماه منظر تو نوبهار حسنی رویا
  و خط تو مرکز حسن و مدار حسنخال

 
  چشم پرخمار تو پنهان فسون سحردر
  تو پيدا قرار حسنقرار ی زلف بدر
 

 ی نتافت همچو تو از برج نيکويیماه
  نخاست چون قدت از جويبار حسنیسرو

 
 یر شد از مالحت تو عهد دلبخرم
  شد از لطافت تو روزگار حسنفرخ

 
  دام زلف و دانه خال تو در جهاناز
  مرغ دل نماند نگشته شکار حسنيک

 
  به لطف دايه طبع از ميان جاندايم
  به ناز تو را در کنار حسنپرورد یم
 

  لبت بنفشه از آن تازه و تر استگرد
  از جويبار حسنخورد ی حيات مکب

 
 ير تو طمع بريد که بيند نظحافظ
  نيست جز رخت اندر ديار حسنديار

 
 

 ٣٩۵    غزل
 

  را ز سنبل مشکين نقاب کنگلبرگ
  خراب کنی که رخ بپوش و جهانیيعن
 

  عرق ز چهره و اطراف باغ رابفشان
  ديده ما پرگالب کنیها  شيشهچون

 
  گل چو عمر به رفتن شتاب کردايام
  به دور باده گلگون شتاب کنیساق

 
 رگس پرخواب مست را به شيوه نبگشا
  از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کنو
 
  بنفشه بشنو و زلف نگار گيریبو

  به رنگ الله و عزم شراب کنبنگر
 

  توستیکش  جا که رسم و عادت عاشقزان
  دشمنان قدح کش و با ما عتاب کنبا
 

 ی قدح گشای حباب ديده به روهمچون



  خانه را قياس اساس از حباب کنوين
 

  از ره دعاطلبد یصال م وحافظ
  خسته دالن مستجاب کنی رب دعايا
 
 

 ٣٩۶    غزل
 

  پرشراب کنی است ساقيا قدحصبح
  فلک درنگ ندارد شتاب کندور

 
  شود خرابی پيشتر که عالم فانزان
  را ز جام باده گلگون خراب کنما
 

  ز مشرق ساغر طلوع کردی مخورشيد
  ترک خواب کنیطلب ی برگ عيش مگر
 

 ها کند که چرخ از گل ما کوزه یروز
  کاسه سر ما پرشراب کنزنهار

 
  مرد زهد و توبه و طامات نيستيمما
  خطاب کنی ما به جام باده صافبا
 

  صواب باده پرستيست حافظاکار
  و عزم جزم به کار صواب کنبرخيز

 
 

 ٣٩٧    غزل
 
  در درآ و شبستان ما منور کنز

  مجلس روحانيان معطر کنیهوا
 

 قيه نصيحت کند که عشق مباز فاگر
  بدهش گو دماغ را تر کنیا پياله

 
 ام دل و جان  جانان سپردهی چشم و ابروبه
  طاق و منظر کنی بيا و تماشابيا
 

  نورفشاند ی شب هجران نمستاره
  بام قصر برآ و چراغ مه برکنبه
 

  به خازن جنت که خاک اين مجلسبگو
  فردوس و عود مجمر کنی تحفه بر سوبه
 
  اين مزوجه و خرقه نيک در تنگماز
  وشم قلندر کنی يک کرشمه صوفبه



 
  شاهدان چمن زيردست حسن تواندچو

  بر سمن و جلوه بر صنوبر کنکرشمه
 

 ی کند ساقی نفس حکايت بسفضول
  به ساغر کنی کار خود مده از دست و متو
 

  ديده ادراک شد شعاع جمالحجاب
  و خرگه خورشيد را منور کنبيا
 
  به قند وصال تو حد ما نبودعطم

  به لب لعل همچو شکر کنحوالتم
 
  به مستان دهی پياله ببوس آنگهلب
  دقيقه دماغ معاشران تر کنبدين

 
  از مالزمت عيش و عشق مه رويانپس
  شعر حافظ از بر کنی کارها که کنز
 
 

 ٣٩٨    غزل
 
  هست گوش کنی نور چشم من سخنیا

 نوش کن ساغرت پر است بنوشان و چون
 
  راه عشق وسوسه اهرمن بسيستدر
  و گوش دل به پيام سروش کنی آپيش

 
  نوا تبه شد و ساز طرب نماندبرگ

  دف خروش کنی چنگ ناله برکش و ایا
 

  نبخشدتی و خرقه لذت مستتسبيح
  فروش کنی در اين عمل طلب از مهمت

 
  سخن ز تجربه گويند گفتمتپيران
 ش کن پند گوی پسر که پير شوی اهان

 
  هوشمند سلسله ننهاد دست عشقبر

  ترک هوش کنی که زلف يار کشیخواه
 
  دوستان مضايقه در عمر و مال نيستبا

  يار نصيحت نيوش کنی جان فداصد
 

  مبادی تهی صافی که جامت از میساق
  به من دردنوش کنی عنايتچشم

 



 ی زرافشان چو بگذری در قباسرمست
 ن بوسه نذر حافظ پشمينه پوش کيک

 
 

 ٣٩٩    غزل
 

  بشکنی کن و بازار ساحریا کرشمه
  بشکنی غمزه رونق و ناموس سامربه
 
 ی يعنی باد ده سر و دستار عالمبه

  بشکنی گوشه به آيين سرورکاله
 
  بگذاری که آيين دلبری زلف گوبه
  بشکنی که قلب ستمگری غمزه گوبه
 

  از همه کسی خوبی خرام و ببر گوبرون
  بشکنیق پر حور بده رونیسزا

 
  آهوان نظر شير آفتاب بگيربه
  بشکنی ابروان دوتا قوس مشتربه
 
  شود زلف سنبل از دم بادی عطرساچو
  بشکنی قيمتش به سر زلف عنبرتو
 
  حافظی عندليب فصاحت فروشد اچو
  بشکنی قدر او به سخن گفتن درتو
 
 

 ۴٠٠    غزل
 

  عشوه گر نقش باز منباالبلند
 دراز من کرد قصه زهد کوتاه

 
  و زهد و علمی دال که آخر پيریديد
  من چه کرد ديده معشوقه باز منبا
 
 برد ی ايمان که می از خرابترسم یم

  تو حضور نماز منی ابرومحراب
 

  به دلق زرق بپوشم نشان عشقگفتم
  بود اشک و عيان کرد راز منغماز

 
 کند ی است يار و ياد حريفان نممست
 نواز من مسکين ی به خير ساقذکرش

 
  آن صبا بوزد کز نسيم آنی رب کيا



  شمامه کرمش کارساز منگردد
 

  از گريه حاليازنم ی بر آب مینقش
  شود قرين حقيقت مجاز منی کتا
 
 کنم ی خود چو شمع خنده زنان گريه مبر
  با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز منتا
 

 رود ی نمی چو از نماز تو کارزاهد
  نياز من شبانه و راز وی مستهم
 

  صبای ز گريه سوخت بگو حالش احافظ
  شاه دوست پرور دشمن گداز منبا
 
 

 ۴٠١    غزل
 

  شوم خاک رهش دامن بيفشاند ز منچون
  بگويم دل بگردان رو بگرداند ز منور
 
  همچو گلنمايد ی رنگين را به هر کس میرو
  بگويم بازپوشان بازپوشاند ز منور
 

  سيرش ببين خود را گفتم آخر يک نظرچشم
  خون راند ز منی مگر تا جویخواه ی مگفت

 
  به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شوداو
  بستانم از او يا داد بستاند ز منکام

 
  جان برآيد باک نيستی چو فرهادم به تلخگر
  ز منماند ی شيرين باز میها  حکايتبس

 
  چو شمعش پيش ميرم بر غمم خندان شودگر
 زک برنجاند ز من برنجم خاطر ناور
 

 ام بهر دهانش بنگريد  جان دادهدوستان
  ز منماند ی مختصر چون باز می به چيزکو
 

  کن حافظ که گر زين دست باشد درس غمصبر
  خواند ز منیا  افسانهیا  در هر گوشهعشق

 
 

 ۴٠٢    غزل
 

  دلکش بگويم خال آن مه رو ببينیا نکته
  و جان را بسته زنجير آن گيسو ببينعقل



 
  مباشی وضع و هرجايی دل کردم که وحشعيب
  چشم شيرگير و غنج آن آهو ببينگفت

 
  زلفش تماشاخانه باد صباستحلقه
  صد صاحب دل آن جا بسته يک مو ببينجان

 
  آفتاب از دلبر ما غافلندعابدان

  مالمتگو خدا را رو مبين آن رو ببينیا
 

  دل دزدش صبا را بند بر گردن نهادزلف
 ان ره رو حيله هندو ببين هواداربا
 
  او ز خود فارغ شدمی که من در جست و جواين
 ست و نبيند مثلش از هر سو ببين  نديدهکس

 
  رواستنالد ی ار در گوشه محراب محافظ

  نصيحتگو خدا را آن خم ابرو ببينیا
 
  فلک سر برمتابی مراد شاه منصور ااز
  شمشير بنگر قوت بازو ببينیتيز

 
 

 ۴٠٣    غزل
 

  مه جبينان بينی لعل کش و روشراب
  مذهب آنان جمال اينان بينخالف

 
  زير دلق ملمع کمندها دارندبه

  اين کوته آستينان بينیدرازدست
 
 آرند ی خرمن دو جهان سر فرو نمبه

  و کبر گدايان و خوشه چينان بيندماغ
 
  نيم کرشمه هزار جان طلبندیبها
  اهل دل و ناز نازنينان بيننياز

 
  صحبت ما را به باد داد و برفتقحقو
  صحبت ياران و همنشينان بينیوفا
 

  عشق شدن چاره خالص من استاسير
  عاقبت انديش پيش بينان بينضمير

 
  از دل حافظ ببرد صحبت دوستکدورت
  همت پاکان و پاکدينان بينیصفا

 



 
 ۴٠۴    غزل

 
  بهتر از اينی بر صف رندان نظرفکن یم
  بهتر از اينیذر کن گی در ميکده مبر
 
 فرمايد ی حق من لبت اين لطف که مدر

  بهتر از اينی خوب است وليکن قدرسخت
 
  که فکرش گره از کار جهان بگشايدآن
  بهتر از اينی در اين کار بفرما نظرگو
 

  گفت که جز غم چه هنر دارد عشقناصحم
  بهتر از اينی خواجه عاقل هنری ابرو

 
 ر ندهم چه کنم گی بدان رود گرامدل

  بهتر از اينی دهر ندارد پسرمادر
 
  بوسی چو گويم که قدح نوش و لب ساقمن
  بهتر از اينی از من که نگويد دگربشنو

 
  حافظ شکرين ميوه نباتيست به چينکلک
  بهتر از اينی ثمری در اين باغ نبينکه
 
 

 ۴٠۵    غزل
 
  جان پير خرابات و حق صحبت اوبه
 خدمت او ی نيست در سر من جز هواکه
 

  گناهکاران استی اگر چه نه جابهشت
  باده که مستظهرم به همت اوبيار

 
  صاعقه آن سحاب روشن بادچراغ
  زد به خرمن ما آتش محبت اوکه
 
 ی بينی آستانه ميخانه گر سربر

  که معلوم نيست نيت اوی به پامزن
 
  سروش عالم غيبی که دوش به مستبيا
 او داد که عام است فيض رحمت نويد

 
  به چشم حقارت نگاه در من مستمکن
  مشيت اوی نيست معصيت و زهد بکه
 
 ی دل من ميل زهد و توبه ولکند ینم



  نام خواجه بکوشيم و فر دولت اوبه
 

  خرقه حافظ به باده در گرو استمدام
  ز خاک خرابات بود فطرت اومگر

 
 

 ۴٠۶    غزل
 

  ماه نوی به تماشای برون شدگفتا
  منت شرم باد رو ماه ابرواناز
 

  تا دلت ز اسيران زلف ماستعمريست
  ز حفظ جانب ياران خود مشوغافل

 
  زلف مای عطر عقل به هندومفروش

  جا هزار نافه مشکين به نيم جوکان
 

  وفا و مهر در اين کهنه کشته زارتخم
  گه عيان شود که بود موسم دروآن
 

  بگويمتی بيار باده که رمزیساق
 ن سير و ماه نو سر اختران کهاز
 

  نشاندهد ی هالل هر سر مه مشکل
  افسر سيامک و ترک کاله زواز
 

  جناب پير مغان مامن وفاستحافظ
  حديث عشق بر او خوان و ز او شنودرس

 
 

 ۴٠٧    غزل
 

  سبز فلک ديدم و داس مه نومزرع
  از کشته خويش آمد و هنگام درويادم

 
  و خورشيد دميدی بخت بخفتيدی اگفتم
  با اين همه از سابقه نوميد مشوگفت

 
  پاک و مجرد چو مسيحا به فلکی روگر
  چراغ تو به خورشيد رسد صد پرتواز
 

  بر اختر شب دزد مکن کاين عيارتکيه
  کاووس ببرد و کمر کيخسروتاج

 
  زر و لعل ار چه گران دارد گوشگوشوار

  گذران است نصيحت بشنوی خوبدور



 
 عرصه حسن بد دور ز خال تو که در چشم
  راند که برد از مه و خورشيد گرویبيدق

 
  گو مفروش اين عظمت کاندر عشقآسمان
  خوشه پروين به دو جوی مه به جوخرمن

 
  زهد و ريا خرمن دين خواهد سوختآتش
  اين خرقه پشمينه بينداز و بروحافظ

 
 

 ۴٠٨    غزل
 
  آفتاب آينه دار جمال تویا

  سياه مجمره گردان خال تومشک
 

  چه سودی ديده بشستم ولی سرانصح
  گوشه نيست درخور خيل خيال توکاين

 
  پادشاه حسنی ای اوج ناز و نعمتدر
  رب مباد تا به قيامت زوال تويا
 

  ز نقش تو صورت نبست بازمطبوعتر
  مشکين مثال توی ابروطغرانويس

 
 یا  دل مسکين چگونهی چين زلفش ادر

  گفت باد صبا شرح حال توکشفته
 

 ی درآی گل ز در آشتی بوستبرخا
  نوبهار ما رخ فرخنده فال تویا

 
  آسمان ز حلقه به گوشان ما شودتا
  همچون هالل توی ز ابرویا  عشوهکو
 
  پيش بخت بازروم تهنيت کنانتا
  ز مقدم عيد وصال تویا  مژدهکو
 
  نقطه سياه که آمد مدار نوراين

  در حديقه بينش ز خال توعکسيست
 
 ض کدامين جفا کنم پيش شاه عردر

  خود يا مالل توی نيازمندشرح
 

  در اين کمند سر سرکشان بسيستحافظ
  کج مپز که نباشد مجال تویسودا

 



 
 ۴٠٩    غزل

 
  نافه چين خاک راه توی خونبهایا

  سايه پرور طرف کاله توخورشيد
 

  از حد برون خرامبرد ی کرشمه منرگس
  شيوه چشم سياه توی من فدایا

 
  که هيچ ملک با چنان جمال بخورخونم
  دل نيايدش که نويسد گناه تواز
 

 ی و خواب خلق جهان را سبب تويآرام
  شد کنار ديده و دل تکيه گاه توزان

 
  سر و کار است هر شبمیا  هر ستارهبا
  حسرت فروغ رخ همچو ماه تواز
 

  همنشين همه از هم جدا شدندياران
  و آستانه دولت پناه توماييم

 
 ع مبر ز عنايت که عاقبت طمحافظ
  زند به خرمن غم دود آه توآتش

 
 

 ۴١٠    غزل
 
  توی راست بر باالی پادشاهی قبایا

  توی تاج و نگين از گوهر واالزينت
 

 دهد ی می فتح را هر دم طلوعآفتاب
  توی رخسار مه سيمای کاله خسرواز
 

  گاه طاير اقبال باشد هر کجاجلوه
  توی سا چتر گردونی همااندازد سايه

 
  رسوم شرع و حکمت با هزاران اختالفاز

  توی هرگز نشد فوت از دل دانایا نکته
 
 چکد ی حيوانش ز منقار بالغت مآب

  توی کلک شکرخای خوش لهجه يعنیطوط
 
  چه خورشيد فلک چشم و چراغ عالم استگر

  توی بخش چشم اوست خاک پایروشناي
 
  چه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگارآن



  توی بود از زالل جام جان افزایا هجرع
 

  حاجت در حريم حضرتت محتاج نيستعرض
  توی نماند با فروغ رای کس مخفراز

 
 کند ی می پيرانه سر حافظ جوانخسروا

  توی اميد عفو جان بخش گنه فرسابر
 
 

 ۴١١    غزل
 

  توی طره مشک سادهد ی بنفشه متاب
  توی خنده دلگشادرد ی غنچه مپرده

 
 وش نسيم من بلبل خويش را مسوز گل خیا

  توی شب همه شب دعاکند ی سر صدق مکز
 
  از نفس فرشتگانی که ملول گشتممن
  توی از براکشم ی می و مقال عالمقال

 
  عشق بين که چون از سر فقر و افتخاردولت
  توی گداشکند ی تاج سلطنت مگوشه

 
  گر چه نه درخور همندی زهد و جام مخرقه
  توی از جهت رضازنم ی همه نقش ماين

 
  شراب عشق تو آن نفسم رود ز سرشور
  توی سر پرهوس شود خاک در سراکاين

 
  چشم من تکيه گه خيال توستشاهنشين

  توی تو مباد جای دعاست شاه من بیجا
 

  چمنيست عارضت خاصه که در بهار حسنخوش
  توی خوش کالم شد مرغ سخنسراحافظ

 
 

 ۴١٢    غزل
 

 فشان ز دست آن کمان ابرو چشميست خون امرا
  بس فتنه خواهد ديد از آن چشم و از آن ابروجهان

 
 ی چشم آن ترکم که در خواب خوش مستغالم

  است و مشکين سايبان ابروی گلشنش رونگارين
 

  ابرويشی شد تنم زين غم که با طغرایهالل
  باشد مه که بنمايد ز طاق آسمان ابروکه



 
 م و جبين هر دم غافل و ما را از آن چشرقيبان
  گونه پيغام است و حاجب در ميان ابروهزاران

 
  گوشه گيران را جبينش طرفه گلزاريستروان
  چمان ابروگردد ی بر طرف سمن زارش همکه
 

 ی را کس نگويد با چنين حسنی حور و پردگر
  اين را اين چنين چشم است و آن را آن چنان ابروکه
 
 ترسم ی نقاب زلف و میبند ی کافردل نمتو
  محرابم بگرداند خم آن دلستان ابروکه
 

 ی چه مرغ زيرک بود حافظ در هواداراگر
  تير غمزه صيدش کرد چشم آن کمان ابروبه
 
 

 ۴١٣    غزل
 

  عذار يار که بگرفت ماه از اوخط
 ايست ليک به در نيست راه از او  حلقهخوش

 
  دوست گوشه محراب دولت استیابرو
 بخواه از او جا بمال چهره و حاجت آن
 
  جرعه نوش مجلس جم سينه پاک داریا

  جام جهان بين که آه از اوايست کيينه
 

  پرستیام کرد م  اهل صومعهکردار
  دود بين که نامه من شد سياه از اواين

 
  غم هر آن چه تواند بگو بکنسلطان

 ام به باده فروشان پناه از او  بردهمن
 

  به ره آفتاب داری چراغ میساق
 فروز مشعله صبحگاه از او برگو
 
  به روزنامه اعمال ما فشانیآب

  توان سترد حروف گناه از اوباشد
 

  که ساز مطرب عشاق ساز کردحافظ
  مباد عرصه اين بزمگاه از اویخال

 
  شهری در اين خيال که دارد گداآيا

  بود که ياد کند پادشاه از اویروز
 



 
 ۴١۴    غزل

 
  کو گلعذاری ساقدمد ی عيش مگلبن
  باده خوشگوار کووزد ی بهار مباد
 
 ی ولکند ی ياد همی گل نو ز گلرخهر

  سخن شنو کجا ديده اعتبار کوگوش
 

  بزم عيش را غاليه مراد نيستمجلس
  دم صبح خوش نفس نافه زلف يار کویا

 
  صبای گلم نيست تحمل ای فروشحسن
  زدم به خون دل بهر خدا نگار کودست

 
 عارض تو زد اگر الف ز ی سحرگهشمع
  زبان دراز شد خنجر آبدار کوخصم

 
  آرزوی مگر ز لعل من بوسه ندارگفت
  قدرت و اختيار کوی از اين هوس ولمردم

 
  اگر چه در سخن خازن گنج حکمت استحافظ
  غم روزگار دون طبع سخن گزار کواز
 
 

 ۴١۵    غزل
 
  پيک راستان خبر يار ما بگویا

 و گل به بلبل دستان سرا بگاحوال
 
  محرمان خلوت انسيم غم مخورما
  يار آشنا سخن آشنا بگوبا
 

  آن سر زلفين مشکبارزد ی چو مبرهم
  ما سر چه داشت ز بهر خدا بگوبا
 
  کس که گفت خاک در دوست توتياستهر
  اين سخن معاينه در چشم ما بگوگو
 
 کند ی کس که منع ما ز خرابات مآن
  در حضور پير من اين ماجرا بگوگو
 
  ديگرت بر آن در دولت گذر بودگر
  خدمت و عرض دعا بگوی از ادابعد

 
  چند ما بديم تو ما را بدان مگيرهر



  گناه گدا بگوی ماجراشاهانه
 
  اين فقير نامه آن محتشم بخوانبر
  اين گدا حکايت آن پادشا بگوبا
 

 فشاند ی ز دام زلف چو بر خاک مها جان
  صبا بگوی آن غريب ما چه گذشت ابر
 

  پرور است قصه ارباب معرفتجان
  بيا بگوی برو بپرس حديثیرمز

 
 دهند ی گرت به مجلس او راه محافظ

  نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگویم
 
 

 ۴١۶    غزل
 

  دلخواهیا  نسيم معنبر شمامهخنک
  تو برخاست بامداد پگاهی در هواکه
 

  طاير خجسته لقای راه شو ادليل
 ن درگاه ديده آب شد از شوق خاک آکه
 
  ياد شخص نزارم که غرق خون دل استبه

  را ز کنار افق کنيد نگاههالل
 
  خجلتی زهکشم ی تو نفس می که بمنم
  ور نه چيست عذر گناهی تو عفو کنمگر

 
  دوستان تو آموخت در طريقت مهرز

  دم که صبا چاک زد شعار سياهسپيده
 
  که از جهان برومی تو روزی عشق روبه
  گياهیسرخ گل به جا تربتم بدمد ز
 
  به خاطر نازک ماللت از من زودمده
  حافظ تو خود اين لحظه گفت بسم اهللاکه
 
 

 ۴١٧    غزل
 

  مدام است از لعل دلخواهعيشم
  به کام است الحمدهللاکارم

 
  بخت سرکش تنگش به بر کشیا

  جام زر کش گه لعل دلخواهگه



 
  افسانه کردندی را به رندما

 گمراه جاهل شيخان پيران
 
  دست زاهد کرديم توبهاز
  از فعل عابد استغفراهللاو
 

  چه گويم شرح فراقتجانا
  و صد آهی و صد نم جانیچشم

 
 ست  مبيناد اين غم که ديدهکافر
  قامتت سرو از عارضت ماهاز
 

  لبت برد از ياد حافظشوق
  شبانه ورد سحرگاهدرس

 
 

 ۴١٨    غزل
 
  آن ماهی تيغ بارد در کوگر

 ديم الحکم هللا نهاگردن
 

  تقوا ما نيز دانيمآيين
  چه چاره با بخت گمراهليکن

 
  شيخ و واعظ کمتر شناسيمما
  جام باده يا قصه کوتاهيا
 
  رند و عاشق در موسم گلمن
  گاه توبه استغفراهللاآن
 

  بر ما نيفکندی تو عکسمهر
  رويا آه از دلت آهآيينه

 
  مر و العمر فانالصبر

 قاه حتام الی ليت شعريا
 

 ی گر وصل خواهی چه نالحافظ
 گاه ی بايدت خورد در گاه و بخون

 
 

 ۴١٩    غزل
 

  او ز عمر جاودان بهوصال
  مرا آن ده که آن بهخداوندا

 



  شمشيرم زد و با کس نگفتمبه
  راز دوست از دشمن نهان بهکه
 
  مردن بر اين دری داغ بندگبه
  جان او که از ملک جهان بهبه
 

 من بپرسيد را از طبيب خدا
  شود اين ناتوان بهی آخر ککه
 
  کان پايمال سرو ما گشتیگل
  خاکش ز خون ارغوان بهبود

 
  زاهد مفرمای خلدم دعوت ابه
  اين سيب زنخ زان بوستان بهکه
 
  او باشی کوی دايم گدادال
  حکم آن که دولت جاودان بهبه
 

  سر متاب از پند پيرانجوانا
  پير از بخت جوان بهی راکه
 
 ست  چشم کس نديدهگفت ی میشب
  مرواريد گوشم در جهان بهز
 

  چه زنده رود آب حيات استاگر
  شيراز ما از اصفهان بهیول
 

  اندر دهان دوست شکرسخن
  گفته حافظ از آن بهوليکن

 
 

 ۴٢٠    غزل
 

  چهی يعنیا  پرده برانداختهناگهان
  چهی يعنیا  از خانه برون تاختهمست

 
 ش به فرمان رقيب در دست صبا گوزلف
  چهی يعنیا  چنين با همه درساختهاين

 
 یا  و منظور گدايان شدهی خوبانشاه
  چهی يعنیا  اين مرتبه نشناختهقدر

 
 ی سر زلف خود اول تو به دستم دادنه

  چهی يعنیا  درانداختهی از پابازم
 

  رمز دهان گفت و کمر سر ميانسخنت



  چهی يعنیا  از ميان تيغ به ما آختهو
 
  مشغولی کس از مهره مهر تو به نقشهر

  چهی يعنیا  با همه کج باختهعاقبت
 

  در دل تنگت چو فرود آمد يارحافظا
  چهی يعنیا  از غير نپرداختهخانه

 
 

 ۴٢١    غزل
 
  مغان رفته بود و آب زدهی سرادر

  به شيخ و شاب زدهی پير و صالينشسته
 

  همه در بندگيش بسته کمرسبوکشان
 کله چتر بر سحاب زده ز ترک یول
 

  جام و قدح نور ماه پوشيدهشعاع
  مغبچگان راه آفتاب زدهعذار

 
  بخت در آن حجله با هزاران نازعروس
  کسمه و بر برگ گل گالب زدهشکسته

 
  ساغر عشرت فرشته رحمتگرفته

  گالب زدهی جرعه بر رخ حور و پرز
 
  شور و عربده شاهدان شيرين کارز

  رباب زده شکسته سمن ريختهشکر
 

  خندان گفتی کردم و با من به روسالم
  خمارکش مفلس شراب زدهی اکه
 
 ی به ضعف همت و رای اين کند که تو کردکه
  گنج خانه شده خيمه بر خراب زدهز
 

  دولت بيدار ترسمت ندهندوصال
  تو در آغوش بخت خواب زدهیا  خفتهکه
 
  به ميکده حافظ که بر تو عرضه کنمبيا

  مستجاب زدهیدعاها صف ز هزار
 

  جنيبه کش شاه نصره الدين استفلک
  ببين ملکش دست در رکاب زدهبيا
 

  که ملهم غيب است بهر کسب شرفخرد
  بام عرش صدش بوسه بر جناب زدهز



 
 

 ۴٢٢    غزل
 
 یا  که با سلسله زلف دراز آمدهیا

 یا  باد که ديوانه نواز آمدهفرصتت
 

  ناز مفرما و بگردان عادتیساعت
 یا  به پرسيدن ارباب نياز آمدهونچ
 

  تو ميرم چه به صلح و چه به جنگی باالپيش
 یا  به هر حال برازنده ناز آمدهچون

 
  از لب لعلیا  و آتش به هم آميختهآب
 یا  بد دور که بس شعبده بازآمدهچشم

 
  بر دل نرم تو که از بهر ثوابآفرين
 یا  غمزه خود را به نماز آمدهکشته

 
  دلمیتو چه سنجد که به يغما من با زهد
 یا  و آشفته به خلوتگه راز آمدهمست

 
 ست  حافظ دگرت خرقه شراب آلودهگفت
 یا  از مذهب اين طايفه بازآمدهمگر

 
 

 ۴٢٣    غزل
 

  رفتم به در ميکده خواب آلودهدوش
  تردامن و سجاده شراب آلودهخرقه

 
  افسوس کنان مغبچه باده فروشآمد
 رو خواب آلوده ره ی بيدار شو اگفت

 
  کن و آن گه به خرابات خرامی و شويشست

  نگردد ز تو اين دير خراب آلودهتا
 
 ی لب شيرين پسران چند کنی هوابه

  روح به ياقوت مذاب آلودهجوهر
 
  و مکنی طهارت گذران منزل پيربه

  شيب چو تشريف شباب آلودهخلعت
 

 ی شو و از چاه طبيعت به درآی و صافپاک
 هد آب تراب آلوده ندی صفايکه
 



  نيستی جان جهان دفتر گل عيبی اگفتم
  ناب آلودهی شود فصل بهار از مکه
 

  ره عشق در اين بحر عميقآشنايان
  گشتند و نگشتند به آب آلودهغرقه

 
  حافظ لغز و نکته به ياران مفروشگفت
  از اين لطف به انواع عتاب آلودهآه
 
 

 ۴٢۴    غزل
 
 یا ور ديده من جدا مشو که توام ناز
 یا  جان و مونس قلب رميدهآرام

 
  دامن تو دست ندارند عاشقاناز

 یا  ايشان دريدهی صبورپيراهن
 
  چشم بخت خويش مبادت گزند از آنکاز
 یا  رسيدهی به غايت خوبی دلبردر
 

  زمانی مفتی ای مکن ز عشق ومنعم
 یا  دارمت که تو او را نديدهمعذور

 
  حافظا سرزنش که کرد تو را دوستآن

 یا  از گليم خويش مگر پا کشيدهبيش
 
 

 ۴٢۵    غزل
 

  در شرب زرکشيدهشد ی کشان همدامن
  ماه رو ز رشکش جيب قصب دريدهصد

 
 ی بر گرد عارضش خوی تاب آتش ماز

  شبنم بر برگ گل چکيدهیها  قطرهچون
 

  بلند چابکی فصيح شيرين قدیلفظ
  خوش کشيدهی لطيف زيبا چشمیروي

 
 زايش از آب لطف زاده جان فياقوت
  خوش خرامش در ناز پروريدهشمشاد

 
  لعل دلکشش بين وان خنده دل آشوبآن
  رفتن خوشش بين وان گام آرميدهوان

 
  سيه چشم از دام ما برون شدی آهوآن



  چه چاره سازم با اين دل رميدهياران
 

  اهل نظر ميازاری تا توانزنهار
  نور هر دو ديدهی وفا ندارد ادنيا

 
  کشم عتيبت از چشم دلفريبتی کتا

  يار برگزيدهی کن ایا  کرشمهیروز
 
  خاطر شريفت رنجيده شد ز حافظگر
  که توبه کرديم از گفته و شنيدهبازآ

 
  خواجهی شکر بازگويم در بندگبس
  اوفتد به دستم آن ميوه رسيدهگر
 
 

 ۴٢۶    غزل
 
  خون دل نوشتم نزديک دوست نامهاز
 ک القيامه رايت دهرا من هجریان
 

  من از فراقش در ديده صد عالمتدارم
  هذا لنا العالمهی دموع عينليست

 
  نبود سودمی چند کزمودم از وهر
  جرب المجرب حلت به الندامهمن
 

  احوال دوست گفتای از طبيبپرسيدم
  قربها السالمهی بعدها عذاب فیف
 

  مالمت آيد گر گرد دوست گردمگفتم
  مالمه اهللا ما راينا حبا بالو
 

  به جان شيرينی چو طالب آمد جامحافظ
  يذوق منه کاسا من الکرامهیحت
 
 

 ۴٢٧    غزل
 

  تو را شمع گشت پروانهی روچراغ
  ز حال تو با حال خويش پروا نهمرا

 
 فرمود ی که قيد مجانين عشق مخرد
  سنبل زلف تو گشت ديوانهی بوبه
 
  زلف تو گر جان به باد رفت چه شدی بوبه

  جانانهی فدایان گرام جهزار



 
  رميده ز غيرت ز پا فتادم دوشمن
  خويش چو ديدم به دست بيگانهنگار

 
 ها که برانگيختيم و سود نداشت  نقشهچه

  ما بر او گشته است افسانهفسون
 
  سپندی او به جای آتش رخ زيبابر
  غير خال سياهش که ديد به دانهبه
 
 ی مژده جان به صبا داد شمع در نفسبه
  تواش چون رسيد پروانهیمع رو شز
 

 ی به دور لب دوست هست پيمانمرا
  بر زبان نبرم جز حديث پيمانهکه
 

  که بازی مدرسه و خانقه مگوحديث
  ميخانهی در سر حافظ هوافتاد

 
 

 ۴٢٨    غزل
 

  که مخمور شبانهسحرگاهان
  باده با چنگ و چغانهگرفتم

 
 ی عقل را ره توشه از منهادم
 دم روانه شهر هستيش کرز
 

  دادیا  فروشم عشوهی منگار
  ايمن گشتم از مکر زمانهکه
 
  کمان ابرو شنيدمی ساقز
  تير مالمت را نشانهی اکه
 

  کمرواری زان ميان طرفینبند
  در ميانهی خود را ببيناگر

 
  دگر نهی اين دام بر مرغبرو
  عنقا را بلند است آشيانهکه
 
 ی بندد طرف وصل از حسن شاهکه
 ود عشق بازد جاودانه با خکه
 

  همه اوستی و مطرب و ساقنديم
  آب و گل در ره بهانهخيال

 



  تا خوش برانيمی می کشتبده
  ناپيداکرانهی اين دريااز
 

  ما معماييست حافظوجود
  تحقيقش فسون است و فسانهکه
 
 

 ۴٢٩    غزل
 

 ی بيا که شد قدح الله پر ز میساق
 ی تا به چند و خرافات تا به کطامات

 
 ست روزگار  ز کبر و ناز که ديدهبگذر
 ی قيصر و طرف کاله کی قباچين

 
  شو که مرغ چمن مست گشت هانهشيار
 ی است هی شو که خواب عدم در پبيدار

 
  شاخ نوبهاری ایچم ی نازکانه مخوش
 ی مبادت از آشوب باد دیکشفتگ

 
  مهر چرخ و شيوه او اعتماد نيستبر
 یر و که شد ايمن ز مکی بر کسی وایا

 
  ماستی شراب کوثر و حور از برافردا
 ی و جام می مه روی امروز نيز ساقو
 
 دهد ی ياد می صبا ز عهد صبباد
 ی صبی که غم ببرد درده ای دارويجان

 
  مبين و سلطنت گل که بسپردحشمت
 ی باد هر ورقش را به زير پفراش

 
 ی جام يک منی به ياد حاتم طدرده
 ی نامه سياه بخيالن کنيم طتا
 

  که داد حسن و لطافت به ارغوانی مزان
 ی فکند لطف مزاج از رخش به خوبيرون

 
  به باغ بر که به خدمت چو بندگانمسند
 ی است سرو و کمر بسته است ناستاده

 
  حديث سحرفريب خوشت رسيدحافظ

 ی حد مصر و چين و به اطراف روم و رتا
 
 



 ۴٣٠    غزل
 
 ی می اگر ننوشی صوت بلبل و قمربه
 یالک Y کنمت آخرالدوای کجعال

 
  فصل بهاری بنه از رنگ و بویا ذخيره
 ی رهزنان بهمن و دی ز پرسند ی مکه
 
  گل نقاب برافکند و مرغ زد هوهوچو
 ی هی هیکن ی ز دست پياله چه ممنه

 
  دادی ثباتی سلطنت و حسن کشکوه

 ی مانده است و افسر کی تخت جم سخنز
 

 است ميراث خوارگان کفر ی دارخزينه
 ی دف و نی به فتوی قول مطرب و ساقبه
 

  هيچ نبخشد که بازنستاندزمانه
 ی ز سفله مروت که شيه ال شمجو

 
 ی بر ايوان جنه الماواند نوشته
 ی به وی خريد وای هر که عشوه دنيکه
 

  کنم شراب کجاستی نماند سخن طسخا
 ی روح و روان حاتم طی به شادبده
 

  خدا نشنود بيا حافظی بوبخيل
 ی گير و کرم ورز و الضمان علپياله

 
 

 ۴٣١    غزل
 

 ی مکشم ی و در مبوسم ی ملبش
 یام پ  بردهی آب زندگانبه
 
  گفت با کستوانم ی رازش منه
 ی ديد با وتوانم ی کس را منه
 

  جامخورد ی و خون مبوسد ی ملبش
 ی خوکند ی و گل مبيند ی مرخش

 
  و از جم مکن يادی جام مبده
 ی کی بود و کیجم ک که داند ی مکه
 

  ماه مطربی در پرده چنگ ابزن
 ی بخراش تا بخروشم از ورگش



 
  از خلوت به باغ آورد مسندگل

 ی زهد همچون غنچه کن طبساط
 
  چشمش مست را مخمور مگذارچو
 ی بده می ساقی ياد لعلش ابه
 

 ی جان از آن قالب جداينجويد
 ی باشد خون جامش در رگ و پکه
 

 یفظ زمان حای درکش ازبانت
 ی زبانان بشنو از نی بحديث

 
 

 ۴٣٢    غزل
 

 ی بده شرابی جام عشقم ساقمخمور
 ی مجلس ندارد آبی می کن قدح که بپر
 

  رخ چو ماهش در پرده راست نايدوصف
 ی بده شرابی ساقی بزن نوايمطرب

 
  حلقه قامت من تا بعد از اين رقيبتشد
 ی در دگر نراند ما را به هيچ بابزين

 
 یظار رويت ما و اميدوار انتدر
 ی عشوه وصالت ما و خيال و خوابدر
 

 ی آن دو چشمم آيا کجاست جاممخمور
 ی آن دو لعلم آخر کم از جواببيمار

 
  دل تو در خيال خوبانینه ی چه محافظ

 ی تشنه سير گردد از لمعه سرابیک
 
 

 ۴٣٣    غزل
 
 ی که بر ماه از خط مشکين نقاب انداختیا

 ی بر آفتاب انداختیا  سايهی کردلطف
 
  چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضتتا

 ی خوش بر آب انداختی نيرنگ نقشحاليا
 
  از خوبان خلخ شاد باشی بردی خوبیگو
 ی کيخسرو طلب کافراسياب انداختجام

 



  عشق باختی با شمع رخسارت به وجهی کسهر
 ی ميان پروانه را در اضطراب انداختزان

 
 ر دل ويران ما دی عشق خود نهادگنج
 ی دولت بر اين کنج خراب انداختسايه

 
  از آب آن عارض که شيران را از آنزينهار
 ی و گردان را در آب انداختی لب کردتشنه

 
  وان گه از نقش خيالی بيداران ببستخواب
 ی بر شب روان خيل خواب انداختیتهمت

 
  يک نظر در جلوه گاهی از رخ برفکندپرده
 ی را در حجاب انداختی از حيا حور و پرو
 

  نوش از جام عالم بين که بر اورنگ جمباده
 ی مقصود را از رخ نقاب انداختشاهد

 
  پرستی فريب نرگس مخمور و لعل ماز

 ی خلوت نشين را در شراب انداختحافظ
 
  صيد دل در گردنم زنجير زلفی از براو

 ی کمند خسرو مالک رقاب انداختچون
 

 تاج آفتاب آن که یا  دارا شکوهداور
 ی سر تعظيم بر خاک جناب انداختاز
 

  آن که خصم ملک رای الدين شاه يحينصره
 ی دم شمشير چون آتش در آب انداختاز
 
 

 ۴٣۴    غزل
 
 ی ز عشق و مستی دل مباش يک دم خالیا

 ی و هستی از نيستی گه برو که رستوان
 
  مشغول کار او شوی جان به تن ببينگر
 یر ز خودپرست بهتی که بينیا  قبلههر
 
  همچون نسيم خوش باشی ضعف و ناتوانبا

 ی اندر اين ره بهتر ز تندرستیبيمار
 
  نشان کفر استی مذهب طريقت خامدر
 ی است و چستی طريق دولت چاالکیآر
 
 ی نشينمعرفت ی بی فضل و عقل بينتا



 یات بگويم خود را مبين که رست  نکتهيک
 
  آستان جانان از آسمان مينديشدر
 ی به خاک پستی افتیوج سربلند اکز
 

  ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهدخار
 ی در جنب ذوق مستی می است تلخسهل

 
  پياله پيما حافظ قرابه پرهيزیصوف

 ی درازدستی کوته آستينان تا کیا
 
 

 ۴٣۵    غزل
 
 ی مگوييد اسرار عشق و مستی مدعبا
 ی بميرد در درد خودپرستخبر ی بتا
 

  کار جهان سر آيدیروز شو ار نه عاشق
 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 چندين درازدستی کند سياهی کتا
 
  گوشه سالمت مستور چون توان بوددر
 ی نرگس تو با ما گويد رموز مستتا
 
 ها که برخاست  روز ديده بودم اين فتنهآن
 ینشست ی با ما نمی زمانی سرکشکز
 

  به دست طوفان خواهد سپرد حافظعشقت
 ی که جستی برق از اين کشاکش پنداشتچون

 
 

 ۴٣۶    غزل
 
 ی ما نامه نوشتی غاليه خط گر سوآن

 ی ما درننوشتی ورق هستگردون
 
  چند که هجران ثمر وصل برآردهر

 یان کاش که اين تخم نکشت جهدهقان
 

  را که در اين جای نقد است کسآمرزش
 ی چو بهشتی و سرايی چو حورياريست



 
  مصطبه عشق تنعم نتوان کرددر

 ی بالش زر نيست بسازيم به خشتچون
 

  به باغ ارم و نخوت شدادمفروش
 ی و لب کشتی و نوش لبی شيشه ميک

 
  دل دانای ای دنی غم دنيای کتا

 ی که شود عاشق زشتیب است ز خوحيف
 

  جهان استی خرقه خرابیآلودگ
 ی پاک سرشتی اهل دلی راهروکو
 
  دست چرا هشت سر زلف تو حافظاز

 ی که نهشتی چنين بود چه کردتقدير
 
 

 ۴٣٧    غزل
 
 ی قصه بهشت ز کويت حکايتیا

 ی جمال حور ز رويت روايتشرح
 

 یا  از لب لعلت لطيفهی عيسانفاس
 ی کنايت خضر ز نوش لبانتآب
 
 یا  پاره از دل من و از غصه قصههر
 ی از خصال تو و از رحمت آيتی سطرهر
 
 ی مجلس روحانيان شدی عطرسایک
 ی رعايتی تو کردی را اگر نه بوگل
 
  خاک در يار سوختيمی آرزودر
 ی حمايتی صبا که نکردی آور اياد
 
  دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفتیا

 یکفايت ی و نکردی مايه داشتصد
 
  دل کباب من آفاق را گرفتیبو
 ی آتش درون بکند هم سرايتاين

 
 دهد ی آتش ار خيال رخش دست مدر
 ی بيا که نيست ز دوزخ شکايتیساق

 
  مراد حافظ از اين درد و غصه چيستیدان
 ی و ز خسرو عنايتیا  تو کرشمهاز
 



 
 ۴٣٨    غزل

 
 ی بصدغيها فادی سلمسبت
 ی ينادی کل يوم لی روحو
 
 ی ببخشادل ی بر من بگاران
 ی رغم االعادی علی واصلنو
 

  عشقتی در غم سوداحبيبا
  رب العبادی علتوکلنا

 
 ی عن عشق سلمی انکرتنامن

 ی نهکو بوادی آن روتزاول
 
  رهی همچون مت به بوتن دل و اکه

  بحر الودادی العشق فغريق
 
  ماچان غرامت بسپريمنی پبه

 ی از امادی روشتی يک وغرت
 
 اين دل بواتت خورد ناچار غم
 ی آنچت نشادی غر نه او بنو
 
  حافظ شد اندر چين زلفتدل
 ی مظلم و اهللا هادبليل

 
 

 ۴٣٩    غزل
 

 ی برآمدی به خواب دوش که ماهديدم
 ی او شب هجران سر آمدی عکس روکز
 

 رسد ی رفت يار سفرکرده متعبير
 ی کاج هر چه زودتر از در درآمدیا

 
 رخنده فال من فی به خير ساقذکرش

 ی در مدام با قدح و ساغر آمدکز
 

  ديار خويشی ار به خواب بديدی بودخوش
 ی ما رهبر آمدی ياد صحبتش سوتا
 

  به دستی ازل به زور و زر ار آمدفيض
 ی خضر نصيبه اسکندر آمدآب
 
  عهد ياد باد که از بام و در مراآن



 ی دم پيام يار و خط دلبر آمدهر
 
 دين مجال ظلم رقيب تو چنی يافتیک

 ی به در داور آمدی ار شبیمظلوم
 

  ره نرفته چه دانند ذوق عشقخامان
 ی سرآمدی دليری بجویدريادل

 
  کرد رهنمونی کو تو را به سنگ دلآن
 ی برآمدی که پاش به سنگی کاشکیا

 
  رقمی به شيوه حافظ زدی ديگرگر

 ی طبع شاه هنرپرور آمدمقبول
 
 

 ۴۴٠    غزل
 

 ی حديث آرزومندتمگف ی با باد مسحر
 ی آمد که واثق شو به الطاف خداوندخطاب

 
  صبح و آه شب کليد گنج مقصود استیدعا
 ی که با دلدار پيوندرو ی راه و روش مبدين

 
  را آن زبان نبود که سر عشق گويد بازقلم
 ی حد تقرير است شرح آرزومندیورا

 
  که کردت سلطنت مغروری يوسف مصری ااال
 یر کجا شد مهر فرزند را بازپرس آخپدر

 
  پير رعنا را ترحم در جبلت نيستجهان

 یبند ی در او همت چه میپرس ی مهر او چه مز
 

 ی قدر حرص استخوان تا کی چون تو عالیهماي
 ی آن سايه همت که بر نااهل افکنددريغ

 
  اين بازار اگر سوديست با درويش خرسند استدر

 ی و خرسندی منعمم گردان به درويشخدايا
 
 نازند ی و مرقصند ی شعر حافظ شيراز مبه
 ی و ترکان سمرقندی چشمان کشميرسيه

 
 

 ۴۴١    غزل
 
 ی ار دل آن ماه مهربان بودی بودچه
 ی ار چنان بودی حال ما نه چنين بودکه



 
  که چه ارزد نسيم طره دوستیبگفتم
 ی هزار جان بودی به هر سر مويگرم

 
  يا ربی ما چه کم شدی خوشدلبرات
 یشان امان از بد زمان بود نگرش

 
  و عزيزی زمانه سرافراز داشتگرم
 ی عزتم آن خاک آستان بودسرير

 
  چو قطره اشکی پرده کاش برون آمدز
 ی بر دو ديده ما حکم او روان بودکه
 

 ی نه دايره عشق راه بربستاگر
 ی نقطه حافظ سرگشته در ميان بودچو
 
 

 ۴۴٢    غزل
 
 یان بود جان او که گرم دسترس به جبه

 ی پيشکش بندگانش آن بودکمينه
 

  که بها چيست خاک پايش رایبگفتم
 ی حيات گران مايه جاودان بوداگر

 
 ی قدش سرو معترف گشتی بندگبه

 ی چو سوسن آزاده ده زبان بودگرش
 
  وصالی چه جابينمش ی خواب نيز نمبه
 ی آن بودی اين نبود و نديديم بارچو

 
  پايبند طره اوی دلم نشداگر
 ی اش قرار در اين تيره خاکدان بودیک
 
  آفاق استنظير ی رخ چو مهر فلک ببه
 ی دل دريغ که يک ذره مهربان بودبه
 

  چو لمعه نوری ز درم کاشکیدرآمد
 ی بر دو ديده ما حکم او روان بودکه
 
 ی افتادی پرده ناله حافظ برون کز

 ی نه همدم مرغان صبح خوان بوداگر
 
 

 ۴۴٣    غزل
 



 ی به گلزاری دمیگر بخرام سرو اچو
 ی خاری تو هر گلی ز غيرت روخورد

 
 ی و آشوبیا  کفر زلف تو هر حلقهز
 ی و بيماریا  سحر چشم تو هر گوشهز
 

  چشم مست يار به خوابی چو بخت من امرو
 ی است ز هر سويت آه بيداری در پکه
 

  خاک رهت نقد جان من هر چندنثار
 ی نيست نقد روان را بر تو مقدارکه
 
  هميشه مزن الف زلف دلبنداندال
 ی گشايدت کاری کی شوی تيره راچو

 
  به سر نرفت اين کاری برفت و زمانسرم
 ی گرفت و نبودت غم گرفتاردلم
 
 ی نقطه گفتمش اندر ميان دايره آچو
 ی حافظ اين چه پرگاری خنده گفت که ابه
 
 

 ۴۴۴    غزل
 

 ی پرظريفان و از هر طرف نگارشهريست
 ی کارکنيد ی عشق است گر می صالياران

 
 یتر جوان  فلک نبيند زين طرفهچشم
 ی دست کس نيفتد زين خوبتر نگاردر
 

  ز جان مرکبی که ديده باشد جسمهرگز
 ی دامنش مبادا زين خاکيان غباربر
 

 ی را از پيش خود چه رانیا  من شکستهچون
 ی غايت توقع بوسيست يا کنارکم
 
 ست بشتاب خوش ای است درياب وقتغش ی بیم

 ی دگر که دارد اميد نوبهارسال
 
  بوستان حريفان مانند الله و گلدر
 ی ياری بر ياد روی يک گرفته جامهر
 

  اين گره گشايم وين راز چون نمايمچون
 ی و صعب کاری کاری و سخت دردیدرد

 
 ی حافظ در دست زلف شوخی تار موهر



 ی توان نشستن در اين چنين ديارمشکل
 
 

 ۴۴۵    غزل
 
 ی را که هر چه مراد است در جهان داروت

 ی غم ز حال ضعيفان ناتوان دارچه
 

  جان و دل از بنده و روان بستانبخواه
 ی حکم بر سر آزادگان روان دارکه
 

  و دارم عجب که هر ساعتی ندارميان
 ی ميانداری مجمع خوبان کنميان

 
  تو را نيست نقش درخور از آنکی روبياض
 ی ارغوان دار از خط مشکين بریسواد

 
  و لطيف مدامی که سبکروحی مبنوش
 ی الخصوص در آن دم که سر گران داریعل
 

  عتاب از اين بيش و جور بر دل مامکن
 ی آن داری که جای هر آن چه توانمکن

 
  اختيارت اگر صد هزار تير جفاستبه
 ی قصد جان من خسته در کمان داربه
 

  رقيبان مدام و جور حسودی جفابکش
 ی باشد اگر يار مهربان دار سهلکه
 
  يک دمدهد ی وصل دوست گرت دست مبه
 ی که هر چه مراد است در جهان داربرو

 
  حافظیبر ی گل به دامن از اين باغ مچو
 ی غم ز ناله و فرياد باغبان دارچه
 
 

 ۴۴۶    غزل
 

 ی تو نکهت آن زلف مشک بو دارصبا
 ی او داری که بوی يادگار بمانبه
 
 سرار حسن و عشق در اوست که گوهر ادلم
 ی به دست تو دادن گرش نکو دارتوان

 
  آن شمايل مطبوع هيچ نتوان گفتدر
 ی اين قدر که رقيبان تندخو دارجز



 
  گل کجا پسند افتدی بلبلت اینوا
 ی گوش و هوش به مرغان هرزه گو دارکه
 
  جرعه تو سرم مست گشت نوشت بادبه

 یر از کدام خم است اين که در سبو داخود
 
  سرو جويبار منازی خود ای سرکشبه
 ی از شرم سر فروداری گر بدو رسکه
 
  چو آفتاب زدنی از ممالک خوبدم
 ی را رسد که غالمان ماه رو دارتو
 
  تو را برازد و بسی حسن فروشیقبا
 ی همچو گل همه آيين رنگ و بو دارکه
 
  گوهر عشقی کنج صومعه حافظ مجوز
 یجو دار برون نه اگر ميل جست و قدم
 
 

 ۴۴٧    غزل
 
 ی با ما مورز اين کينه داربيا
 ی حق صحبت ديرينه دارکه
 

  بهی گوش کن کاين در بسنصيحت
 ی آن گوهر که در گنجينه داراز
 

  رخ به رندانی نمايی کوليکن
 ی کز خورشيد و مه آيينه دارتو
 
  شيخ و هش داری رندان مگو ابد
 ی کينه داری با حکم خدايکه
 
  آه آتشينم زیترس ینم
 ی خرقه پشمينه داری دانتو
 
  فرياد خمار مفلسان رسبه
 ی داردوشينه ی را گر مخدا

 
  خوشتر از شعر تو حافظنديدم
 ی که اندر سينه داری قرآنبه
 
 

 ۴۴٨    غزل
 



 ی داری خرابات مقامی که در کویا
 ی داری ار دست به جامی وقت خودجم
 
  شب و روزی که با زلف و رخ يار گذاریا

 ی داری و شامی باد که خوش صبحفرصتت
 
  صبا سوختگان بر سر ره منتظرندیا

 ی داری از آن يار سفرکرده پيامگر
 

 ی سرسبز تو خوش دانه عيشيست ولخال
 ی داری کنار چمنش وه که چه دامبر
 
 شنوم ی جان از لب خندان قدح میبو

 ی داری خواجه اگر زان که مشامی ابشنو
 

 ثباتيت نبود به هنگام وفا هيچ چون
 ی داری شکر که بر جور دوامکنم یم
 
  چه شودی نيک ار طلبد از تو غريبنام
 ی داری امروز در اين شهر که نامیتوي
 

  سحرت مونس جان خواهد بودی دعابس
 ی داری که چون حافظ شبخيز غالمتو
 
 

 ۴۴٩    غزل
 
 یدار ی عشاق روا می که مهجوریا

 یدار ی را ز بر خويش جدا معاشقان
 

  دريابی باديه را هم به زاللتشنه
 یدار ی که در اين ره به خدا می اميدبه
 
  جان ليکنی و بحل کردمت ای ببرددل
 یدار ی از اين دار نگاهش که مرا مبه
 

 نوشند ی ما که حريفان دگر مساغر
 یدار ی تحمل نکنيم ار تو روا مما
 
  مگس حضرت سيمرغ نه جوالنگه توستیا

 یدار یحمت ما م و زیبر ی خود معرض
 
  از اين در محرومی به تقصير خود افتادتو
 یدار ی و فرياد چرا مینال ی که ماز
 

  از پادشهان پايه به خدمت طلبندحافظ



 یدار ی نابرده چه اميد عطا میسع
 
 

 ۴۵٠    غزل
 

 یدار ی که ما را نگران مروزگاريست
 یدار ی را نه به وضع دگران ممخلصان

 
 منت باز نشد به ی چشم رضايگوشه
 یدار ی چنين عزت صاحب نظران ماين

 
  تو چو از بهر نگاری آن به که بپوشساعد
 یدار ی در خون دل پرهنران مدست

 
  گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغنه

 یدار ی را نعره زنان جامه دران مهمه
 
  نقد حضوری که در دلق ملمع طلبیا

 یدار ی مخبران ی عجب از بی سرچشم
 

  چشم و چراغی نرگس باغ نظر ای تويچون
 یدار ی چرا بر من دلخسته گران مسر

 
  دگر استی جام جم از کان جهانگوهر
 یدار ی تمنا ز گل کوزه گران متو
 

 ی آخر ز چه روی دل تويی تجربه اپدر
 یدار ی مهر و وفا زين پسران مطمع

 
  سيم و زرت پاک ببايد پرداختکيسه
 یدار یان مها که تو از سيمبر  طمعاين

 
 ی گنه ماست ولی و خرابی چه رندگر

 یدار ی گفت که تو بنده بر آن میعاشق
 

  روز سالمت به مالمت حافظمگذران
 یدار ی توقع ز جهان گذران مچه
 
 

 ۴۵١    غزل
 

 ی فلکت روز داوری کرد ياورخوش
 ی و چه شکرانه آوری شکر چون کنتا
 
  کس که اوفتاد خدايش گرفت دستآن
 یباد تا غم افتادگان خور بر تو گو



 
 خرند ی نمی عشق شوکت شاهی کودر

 ی کن و اظهار چاکری بندگاقرار
 

 ی عيش از درم درآی به مژدگانیساق
 ی يک دم از دلم غم دنيا به دربرتا
 
  خطر بسيستی شاهراه جاه و بزرگدر
 ی به کز اين گريوه سبکبار بگذرآن
 

  تاج و گنجی و فکر لشکر و سوداسلطان
 ی و امن خاطر و کنج قلندردرويش

 
  حرف صوفيانه بگويم اجازت استيک
 ی نور ديده صلح به از جنگ و داوریا

 
  مراد بر حسب فکر و همت استنيل
 ی شاه نذر خير و ز توفيق ياوراز
 

 ی غبار فقر و قناعت ز رخ مشوحافظ
 ی خاک بهتر از عمل کيمياگرکاين

 
 

 ۴۵٢    غزل
 

 ی و پری عشقند آدمی هستطفيل
 ی ببری بنما تا سعادتیارادت

 
  مباشنصيب ی خواجه و از عشق ببکوش

 یهنر ی بنده را نخرد کس به عيب بکه
 
  صبوح و شکرخواب صبحدم تا چندیم
 ی کوش و گريه سحری عذر نيم شببه
 
  شهسوار شيرين کاری ای خود چه لعبتتو
 ی و غايب از نظری در برابر چشمکه
 

 ت جان مقدس بسوخت زين غيرهزار
 ی هر صباح و مسا شمع مجلس دگرکه
 
  پيغامبرد ی من به حضرت آصف که مز
 ی ياد گير دو مصرع ز من به نظم درکه
 
  که وضع جهان را چنان که من ديدمبيا
 ی و غم نخوری خوری می امتحان بکنگر
 



  سروريت کج مباد بر سر حسنکاله
 ی زيب بخت و سزاوار ملک و تاج سرکه
 
 آيند ی و مروند ی زلف و رخت می بوبه

 ی و گل به جلوه گری به غاليه سايصبا
 
 ی وصال مجوی مستعد نظر نيستچو
 یبصر ی جام جم نکند سود وقت بکه
 

  گوشه نشينان بال بگرداندیدعا
 ینگر ی به ما نمی به گوشه چشمچرا

 
  و سلطنت از ما بخر به مايه حسنبيا
 ی از اين معامله غافل مشو که حيف خورو
 

  عجب خطرناک استی طريق عشقطريق
 ی نبری اگر ره به مقصدنعوذباهللا

 
  يمن همت حافظ اميد هست که بازبه
  ليله القمری اسامر ليالیار
 
 

 ۴۵٣    غزل
 
 ی که دايم به خويش مغروریا

 ی تو را عشق نيست معذورگر
 

  ديوانگان عشق مگردگرد
 ی به عقل عقيله مشهورکه
 

  عشق نيست در سر تویمست
 ی مست آب انگور که تورو
 
  زرد است و آه دردآلودیرو

 ی رنجوری را دواعاشقان
 

  از نام و ننگ خود حافظبگذر
 ی که مخمورطلب ی مساغر

 
 

 ۴۵۴    غزل
 
 ی نسيم باد نوروزآيد ی يار می کوز
 ی چراغ دل برافروزی اين باد ار مدد خواهاز
 
  خدا را صرف عشرت کنی داریا  گل گر خردهچو



 ی زراندوزیها داد سودا لط قارون را غکه
 
  لعل استی جام گل دگر بلبل چنان مست مز
 ی زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزکه
 
 ی صحرا رو که از دامن غبار غم بيفشانبه
 ی کز بلبل غزل گفتن بياموزی گلزار آبه
 
  دل در اين فيروزه ايوان نيستی امکان خلود اچو

 یز و بهروی عيش فرصت دان به فيروزمجال
 

  چيست ترک کام خود کردنی کام بخشطريق
 ی آن است کز اين ترک بردوزی سرورکاله

 
 ی چو گل از غنچه بيرون آگويم ی در پرده مسخن
 ی نيست حکم مير نوروزی بيش از پنج روزکه
 

  به طرف جويباران چيستی نوحه قمرندانم
 ی دارد شبانروزی او نيز همچون من غممگر

 
  عيبشکند ی می و صوفیف دارم چو جان صایا یم

 ی هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزخدايا
 

  شمعی شد يار شيرينت کنون تنها نشين اجدا
 ی و گر سوزی حکم آسمان اين است اگر سازکه
 
  عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محرومبه
 ی روزرسد ی که جاهل را هنيتر می ساقبيا
 
  نوشی اندر مجلس آصف به نوروز جاللیم
 یبخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروز که
 
  خواجه تورانشاهی تنها دعاکند ی حافظ منه
 ی و نوروزی خواهد جهان عيدی مدح آصفز
 

  پارسايان راست محراب دل و ديدهجنابش
 ی صبح خيزان راست روز فتح و فيروزجبينش

 
 

 ۴۵۵    غزل
 

 ی و بوالهوسیحاصل ی بگذشت به بعمر
 ی برسیبه پير ده که ام ی پسر جام میا

 
 اند  شکرهاست در اين شهر که قانع شدهچه

 ی طريقت به مقام مگسشاهبازان



 
 رفتم ی در خيل غالمان درش مدوش
 ی چه کسی عاشق بيچاره تو باری اگفت

 
  دل خون شده چون نافه خوشش بايد بودبا
 ی که مشهور جهان گشت به مشکين نفسهر
 

  البرق من الطور و آنست بهلمع
  آت بشهاب قبس لکیفلعل

 
  رفت و تو در خواب و بيابان در پيشکاروان

 ی از غلغل چندين جرسخبر ی که بس بوه
 
  زنی بگشا و صفير از شجر طوببال

 ی که اسير قفسی باشد چو تو مرغحيف
 
  دامن جانان گيرمی چو مجمر نفستا

 ی خوش نفسی نهاديم بر آتش ز پجان
 

  تو ز هر سو حافظی پويد به هواچند
 ی اهللا طريقا بک يا ملتمسريس
 
 

 ۴۵۶    غزل
 

 ی است در آن کوش که خوشدل باشنوبهار
 ی گل بدمد باز و تو در گل باشی بسکه
 
  نگويم که کنون با که نشين و چه بنوشمن
 ی اگر زيرک و عاقل باشی تو خود دانکه
 

 ی پند ولدهدت ی در پرده همين مچنگ
 ی آن گاه کند سود که قابل باشوعظت

 
  دگر استی دفتر حالیچمن هر ورق در

 ی باشد که ز کار همه غافل باشحيف
 
  عمرت ببرد غصه دنيا به گزافنقد
 ی شب و روز در اين قصه مشکل باشگر
 
  چه راهيست پر از بيم ز ما تا بر دوستگر

 ی آسان بود ار واقف منزل باشرفتن
 

  گر مدد از بخت بلندت باشدحافظا
 یاش آن شاهد مطبوع شمايل بصيد

 



 
 ۴۵٧    غزل

 
 ی جهد بکردم که يار من باشهزار

 ی من باشقرار ی دل بمرادبخش
 

 ی ديده شب زنده دار من گردچراغ
 ی خاطر اميدوار من باشانيس

 
  خسروان مالحت به بندگان نازندچو
 ی در ميانه خداوندگار من باشتو
 
  آن عقيق که خونين دلم ز عشوه اواز
 یاش غمگسار من بیا  کنم گلهاگر

 
  آن چمن که بتان دست عاشقان گيرنددر

 ی ز دست برآيد نگار من باشگرت
 
 ی به کلبه احزان عاشقان آيیشب
 ی انيس دل سوکوار من باشیدم
 

  غزاله خورشيد صيد الغر منشود
 ی چو تو يک دم شکار من باشی آهويگر
 
  وظيفه منیا  بوسه کز دو لبت کردهسه
 ی قرض دار من باشی ادا نکناگر

 
 ی اين مراد ببينم به خود که نيم شبمن
 ی اشک روان در کنار من باشی جابه
 
 ارزم ی نمی ار چه حافظ شهرم جومن
 ی تو از کرم خويش يار من باشمگر

 
 

 ۴۵٨    غزل
 
 ی گلگون باشی دل آن دم که خراب از میا
 ی زر و گنج به صد حشمت قارون باشیب
 
  که صدارت به فقيران بخشندی مقامدر

 یدارم که به جاه از همه افزون باش چشم
 
  که خطرهاست در آنی ره منزل ليلدر

 ی اول قدم آن است که مجنون باششرط
 

  عشق نمودم به تو هان سهو مکننقطه



 ی از دايره بيرون باشی نه چون بنگرور
 

  رفت و تو در خواب و بيابان در پيشکاروان
 ی چون باشی چه کنی ره ز که پرسی رویک
 

 ی بنمای گوهر ذاتی طلبی شاهتاج
 ی خود از تخمه جمشيد و فريدون باشور
 

  نوش کن و جرعه بر افالک فشانیساغر
 ی و چند از غم ايام جگرخون باشچند

 
  از فقر مکن ناله که گر شعر اين استحافظ
 ی خوشدل نپسندد که تو محزون باشهيچ

 
 

 ۴۵٩    غزل
 

 یکش ی خوش رقم که بر گل رخسار مزين
 یکش یفه گل و گلزار م بر صحيخط

 
  حرم نشين نهانخانه مرااشک
 یکش ی هفت پرده به بازار می سوزان

 
  زلفی چو باد صبا را به بوی روکاهل
 یکش ی دم به قيد سلسله در کار مهر
 
  دم به ياد آن لب ميگون و چشم مستهر
 یکش ی خلوتم به خانه خمار ماز
 
  سر تو بسته فتراک ما شودیگفت
 یکش یتو زحمت اين بار م است اگر سهل

 
  تو چه تدبير دل کنمی چشم و ابروبا
 یکش ی زين کمان که بر من بيمار موه
 

 کند ی که چشم بد ز رخت دفع مبازآ
 یکش ی تازه گل که دامن از اين خار میا

 
  از نعيم دهریطلب ی دگر چه محافظ

 یکش ی و طره دلدار میخور ی میم
 
 

 ۴۶٠    غزل
 

 عراق منذ حلت بالیسليم
 ی من نواها ما االقیاالق



 
  ساروان منزل دوستی ااال
 ی رکبانکم طال اشتياقیال
 

  نوشی در زنده رود انداز و مخرد
 ی گلبانگ جوانان عراقبه
 

  حماکمی مرعی العمر فربيع
 ی اهللا يا عهد التالقحماک

 
  بده رطل گرانمی ساقبيا

  اهللا من کاس دهاقسقاک
 

  به يادمآرد ی باز میجوان
 ی چنگ و دست افشان ساقسماع

 
  بده تا مست و خوشدلی باقیم
 ی ياران برفشانم عمر باقبه
 

  خون شد از ناديدن دوستدرونم
  تعسا اليام الفراقاال
 

  بعدکم ال تحقروهایدموع
 ی بحر عميق من سواقفکم

 
  با نيکخواهان متفق باشیدم

 ی دان امور اتفاقغنيمت
 

  مطرب خوشخوان خوشگوی ابساز
 ی صوت عراقی شعر فارسبه
 

  دختر رزی ای بس خوشیعروس
 ی گه گه سزاوار طالقیول
 

  مجرد را برازدیمسيحا
 ی با خورشيد سازد هم وثاقکه
 

  ما نيستی دوستان روزوصال
 ی فراقیها  حافظ غزلبخوان

 
 

 ۴۶١    غزل
 

 ی باکی و مدمعی قصه شوقکتبت
 ی تو به جان آمدم ز غمناکی که ببيا
 



 ام از شوق با دو ديده خود ه که گفتبسا
  فاين سلماکی منازل سلمايا
 

 یا  و غريب حادثهیا  واقعهعجيب
 ی شاکی اصطبرت قتيال و قاتلانا
 
  را رسد که کند عيب دامن پاکتکه
 ی همچو قطره که بر برگ گل چکد پاککه
 
  الله و گلی تو داد آب روی خاک پاز
 ی و خاکی کلک صنع رقم زد به آبچو
 

 رفشان گشت ساقيا برخيز عبيصبا
 ی هات شمسه کرم مطيب زاکو
 
  مثلی التکاسل تغنم فقد جردع
 ی است و چاالکی زاد راهروان چستکه
 
 ی شمايلت آری نماند ز من باثر
  من محياکی مثر محيایار
 
  وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زندز
 ی ادراکی ورای همچو صنع خدايکه
 
 

 ۴۶٢    غزل
 
 یجا من الالل دری مبسما يحاکيا
 ی رب چه درخور آمد گردش خط هالليا
 
  فريبمدهد ی خيال وصلت خوش میحال
 ی خود چه نقش بازد اين صورت خيالتا
 
  ده که گر چه گشتم نامه سياه عالمیم

 ی توان بود از لطف اليزالی کنوميد
 

  و از خلوتم برون کشی بيار جامیساق
 ی در به در بگردم قالش و الابالتا
 
  و زيرکیر چيز مگذر گر عاقل چااز
 ی خالی معشوق و جاغش ی و شراب بامن

 
  نيست نقش دوران در هيچ حال ثابتچون
 ی خوريم حالی مکن شکايت تا محافظ

 
  جام خاطر در دور آصف عهدصافيست



  من الزاللی رحيقا اصفی فاسقنقم
 

  من جده و جدهی قد تباهالملک
 یعال رب که جاودان باد اين قدر و اين ميا
 

  دولت کان شکوه و شوکتمسندفروز
 ی ملک و ملت بونصر بوالمعالبرهان

 
 

 ۴۶٣    غزل
 

 ی اهللا ما کر الليالسالم
 ی و المثالی جاوبت المثانو
 
  االراک و من عليهای وادیعل
  فوق الرمالی دار باللوو
 

  غريبان جهانمیدعاگو
 ی ادعو بالتواتر و التوالو
 
  را هر منزل که رو آرد خدابه
 ی دارش به لطف اليزالنگه

 
  دل که در زنجير زلفشی امنال
 ی جمعيت است آشفته حالهمه

 
  خطت صد جمال ديگر افزودز
 ی عمرت باد صد سال جاللکه
 
  ور نه سهل استی که باشبايد ی متو

 ی و مالی مايه جاهزيان
 
  آن نقاش قدرت آفرين بادبر
 ی گرد مه کشد خط هاللکه
 

  حين کلی فی راحتفحبک
  کل حالی فی ذکرک مونسو
 

  دل من تا قيامتیسويدا
 ی تو خالی از شوق و سودامباد

 
 ی يابم وصال چون تو شاهکجا
 ی بدنام رند الابالمن
 

  داند که حافظ را غرض چيستخدا
 ی من سالی علم اهللا حسبو



 
 

 ۴۶۴    غزل
 

 ی کار حسنت چون عشق من کمالبگرفت
 ی را زوال باش زان که نبود اين هر دوخوش

 
  کاندر تصور عقلنگنجد ی وهم مدر
 ی زين خوبتر مثالی به هيچ معنآيد
 
  حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما راشد

 ی شود وصالی روزی به عمر روزهرگز
 
 ی دم که با تو باشم يک سال هست روزآن
 ی تو باشم يک لحظه هست سالی دم که بوان

 
  من خيال رويت جانا به خواب بينمچون
 ی چشمم بجز خيالنبيند ی خواب مزک
 

  خوبتی آر بر دل من کز مهر رورحم
 ی شخص ناتوانم باريک چون هاللشد
 

 ی مکن شکايت گر وصل دوست خواهحافظ
 ی بيشتر ببايد بر هجرت احتمالزين

 
 

 ۴۶۵    غزل
 

 ی تا چنم گلی به باغ صبحدمرفتم
 ی به گوش ناگهم آواز بلبلآمد
 

  گشته مبتالی چو من به عشق گلمسکين
 ی اندر چمن فکنده ز فرياد غلغلو
 
  اندر آن چمن و باغ دم به دمگشتم یم
 ی اندر آن گل و بلبل تاملکردم یم
 
  يار حسن گشته و بلبل قرين عشقگل
 ی نه و اين را تبدلی را تفضلآن
 

  کرد در دلم اثر آواز عندليبچون
 ی چنان که هيچ نماندم تحملگشتم

 
 یاين باغ را ول شود ی گل شکفته مبس
 یست از او گل  خار نچيدهی بالی بکس

 



  مدار اميد فرج از مدار چرخحافظ
 ی هزار عيب و ندارد تفضلدارد

 
 

 ۴۶۶    غزل
 
 ی خرقه که من دارم در رهن شراب اولاين
 ی ناب اولی غرق میمعن ی دفتر بوين

 
  عمر تبه کردم چندان که نگه کردمچون
 یاول افتاده خراب ی کنج خراباتدر
 

 ی دور است ز درويشی مصلحت انديشچون
 ی سينه پر از آتش هم ديده پرآب اولهم
 
  حالت زاهد را با خلق نخواهم گفتمن
 ی قصه اگر گويم با چنگ و رباب اولاين

 
  سر و پا باشد اوضاع فلک زين دستی بتا
 ی در دست شراب اولی سر هوس ساقدر
 
 ی دل برنکنم آری همچو تو دلداراز

 ی زان زلف به تاب اولیب کشم بار تاچون
 

 ی حافظ از ميکده بيرون آی پير شدچون
 ی در عهد شباب اولی و هوسناکیرند

 
 

 ۴۶٧    غزل
 

 ی عشق کز او پخته شود هر خامی مزان
 ی چه ماه رمضان است بياور جامگر
 

  رفت که دست من مسکين نگرفتروزها
 ی ساعد سيم اندامی شمشادقدزلف

 
  دلیمهمان عزيز است ا هر چند که روزه

 ی دان و شدن انعامی موهبتصحبتش
 

  زيرک به در خانقه اکنون نپردمرغ
 ی دامیست به هر مجلس وعظ  نهادهکه
 
  از زاهد بدخو نکنم رسم اين استگله
 ی اش افتد شامی بدمد در پی چو صبحکه
 
  چمنی من چون بخرامد به تماشايار



 ی پيک صبا پيغامی ز من ابرسانش
 
  صاف کشدی که شب و روز میيف حرآن
 ی آيا که کند ياد ز دردآشامبود

 
  گر ندهد داد دلت آصف عهدحافظا
 ی از خودکامی دشوار به دست آورکام

 
 

 ۴۶٨    غزل
 
 ی برد به نزد شاهان ز من گدا پيامکه
 ی فروشان دو هزار جم به جامی می به کوکه
 

  خراب و بدنام و هنوز اميدوارمام شده
 یعزيزان برسم به نيک نام به همت که
 
  به قلب ما کنی نظری که کيميافروشتو
 یايم دام  نداريم و فکندهی بضاعتکه
 

  نفرمودی جانان که عنايتی از وفاعجب
 ی نه به خامه سالمی به نامه پيامنه
 

  اين شراب خام است اگر آن حريف پختهاگر
 ی هزار بار بهتر ز هزار پخته خامبه
 
  تسبيحیها  به دانه شيخی رهم ميفکن از
 ی چو مرغ زيرک افتد نفتد به هيچ دامکه
 
  خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروشسر
 ی غالمی چو بنده کمتر افتد به مبارککه
 
  کجا برم شکايت به که گويم اين حکايتبه
 ی دوامی لبت حيات ما بود و نداشتکه
 

  تير مژگان و بريز خون حافظیبگشا
 ینکند کس انتقام را یا  چنان کشندهکه
 
 

 ۴۶٩    غزل
 

 ی و زاد غرامی رواح رند الحمانت
 ی خاک در دوست باد جان گرامیفدا
 

  دوست شنيدن سعادت است و سالمتپيام
 ی سعاد سالمی الی المبلغ عنمن



 
  به شام غريبان و آب ديده من بينبيا
 ی در آبگينه شامی سان باده صافبه
 
  االراک طار خيری تغرد عن ذاذا
 ی تفرد عن روضها انين حمامالف
 
  نماند که روز فراق يار سر آيدیبس

  قباب خيامی من هضبات الحمرايت
 

  و گويمت به سالمتی که درآيی دمخوشا
  خير قدوم نزلت خير مقامقدمت

 
  منک و قد صرت ذابا کهاللبعدت
 یام به تمام  چو ماهت نديدهی چه رواگر

 
  ان دعيت بخلد و صرت ناقض عهدو
 ی و ما استطاب منامی تطيب نفسافم
 

  هست که زودت به بخت نيک ببينماميد
 ی و من به غالمی شاد گشته به فرماندهتو
 
  سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظچو
 ی ز نظم نظامبرد ی گاه لطف سبق مکه
 
 

 ۴٧٠    غزل
 

 ی دريغا مرهمی ماالمال درد است اسينه
 یدم به جان آمد خدا را همی ز تنهايدل
 

  آسايش که دارد از سپهر تيزروچشم
 ی به من ده تا بياسايم دمی جامساقيا

 
  را گفتم اين احوال بين خنديد و گفتیزيرک
 ی پريشان عالمی بوالعجب کاری روزصعب

 
  در چاه صبر از بهر آن شمع چگلسوختم
 ی ترکان فارغ است از حال ما کو رستمشاه

 
  امن و آسايش بالستی طريق عشقبازدر

 ی باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمريش
 

  راه نيستی رندی کام و ناز را در کواهل
 یغم ی بی نه خامی بايد جهان سوزی روره
 



  به دستآيد ی نمی در عالم خاکیآدم
 ی ديگر ببايد ساخت و از نو آدمیعالم

 
  دهيمی تا خاطر بدان ترک سمرقندخيز
 ی موليان آيد همی جوی نسيمش بوکز
 

  عشقی حافظ چه سنجد پيش استغناهگري
 ی اين دريا نمايد هفت دريا شبنمکاندر

 
 

 ۴٧١    غزل
 
 ی دلبرم که رساند نوازش قلمز

 ی کرمکند ی پيک صبا گر همکجاست
 

  کردم و تدبير عقل در ره عشققياس
 ی رقمکشد ی است که بر بحر می شبنمچو
 
 هاست  که خرقه من گر چه رهن ميکدهبيا
 ی به نام من درمیين مال وقف نبز
 

  دلی چون و چرا درد سر دهد احديث
 ی گير و بياسا ز عمر خويش دمپياله

 
  راه نشين درد عشق نشناسدطبيب
 ی مرده دل مسيح دمی به دست کن ابرو

 
  گرفت ز سالوس و طبل زير گليمدلم
 ی آن که بر در ميخانه برکشم علمبه
 
  که وقت شناسان دو کون بفروشندبيا
 ی صاف و صحبت صنمیياله م يک پبه
 

  عيش و تنعم نه شيوه عشق استدوام
 ی بنوش نيش غمی معاشر ماياگر

 
  ليک ابر رحمت دوستیا  گلهکنم ینم
 ی کشته زار جگرتشنگان نداد نمبه
 

  آن کسخرند ی قندش نمی به يک نچرا
 ی قلمی از نی کرد صد شکرافشانکه
 

  قدر تو شاها به دست حافظ نيستیسزا
 ی و نياز صبحدمی شبیدعا از جز

 
 



 ۴٧٢    غزل
 

  معدله السلطانی اهللا علاحمد
 ی شيخ اويس حسن ايلخاناحمد

 
  بن خان و شهنشاه شهنشاه نژادخان
 ی اگر جان جهانش خوانزيبد ی که مآن
 

  ناديده به اقبال تو ايمان آوردديده
 ی به چنين لطف خدا ارزانی امرحبا

 
 ش بزنند تو برآيد به دو نيمی اگر بماه

 ی و معجزه سبحانی احمددولت
 

  از شاه و گدابرد ی بخت تو دل مجلوه
 ی و هم جانانی بد دور که هم جانچشم

 
  کاکل ترکانه که در طالع توستبرشکن
 ی و چنگزخانی و کوشش خاقانبخشش

 
 گيريم ی چه دوريم به ياد تو قدح مگر
 ی منزل نبود در سفر روحانبعد

 
  نشکفتی گل پارسيم غنچه عيشاز

 ی ريحانی دجله بغداد و محبذا
 
  عاشق که نه خاک در معشوق بودسر
 ی خالصش بود از محنت سرگردانیک
 
  خاک در يار بياری نسيم سحریا

 ی کند حافظ از او ديده دل نورانکه
 
 

 ۴٧٣    غزل
 

 ی را غنيمت دان آن قدر که بتوانوقت
 ی جان اين دم است تا دانی از حيات احاصل

 
  گردون عمر در عوض داردی بخشکام
 ی کن که از دولت داد عيش بستانجهد

 
  چو من زين جا بگذرم حرامت بادباغبان
 ی غير دوست بنشانی من سروی به جاگر
 

  پشيمان را ذوق باده خواهد کشتزاهد
 ی کورد پشيمانی مکن کارعاقال



 
  رای اين قدر که صوفداند ی نممحتسب
 ی باشد همچو لعل رمانی خانگجنس

 
  شکردهان مستيزی شبخيزان ای دعابا
 ی پناه يک اسم است خاتم سليماندر
 
  عاشقان بشنو و از در طرب بازآپند

 ی شغل عالم فانارزد ی همه نمکاين
 

 ی برادران رحمی عزيزم رفت ايوسف
 ی غمش عجب بينم حال پير کنعانکز
 

  دم مزن که نتوان گفتی زاهد از رندپيش
 ینهان طبيب نامحرم حال درد پبا
 
 ريزد ی و مژگانت خون خلق میرو یم

 ی جانا ترسمت فرومانیرو ی متيز
 
  ز ناوک چشمت گوش داشتم ليکندل
 ی به پيشانبرد ی کماندارت میابرو

 
  حافظ پريشان رای کن به احسانجمع

 ی شکنج گيسويت مجمع پريشانیا
 
  نگار سنگين دلی از ما ای تو فارغگر
 یثان خود بخواهم گفت پيش آصف حال

 
 

 ۴٧۴    غزل
 

 یدان ی که مدانم ی توام جانا و مهواخواه
 یخوان ی و هم ننوشته میبين ی هم ناديده مکه
 

  چه دريابد ميان عاشق و معشوقمالمتگو
 ی چشم نابينا خصوص اسرار پنهاننبيند

 
  و رقص آوری را به پابازی زلف و صوفبيفشان

 ی از هر رقعه دلقش هزاران بت بيفشانکه
 

  دلبند استی کار مشتاقان در آن ابروگشاد
 ی را يک نفس بنشين گره بگشا ز پيشانخدا

 
  در سجده آدم زمين بوس تو نيت کردملک
 ی ديد بيش از حد انسانی در حسن تو لطفکه
 



  افروز چشم ما نسيم زلف جانان استچراغ
 ی اين جمع را يا رب غم از باد پريشانمباد

 
 سحر بگذشت که در خواب ی عيش شبگيردريغا
 ی که درمانی دل مگر وقتی قدر وقت ایندان

 
  نيستی از همرهان بودن طريق کاردانملول
 ی منزل به ياد عهد آسانی دشواربکش

 
  حافظدهد ی چنبر زلفش فريبت مخيال
 ی تا حلقه اقبال ناممکن نجنباننگر

 
 

 ۴٧۵    غزل
 

 ی يوسف ثانی خاليق که تويگفتند
 یه از آن نيک بديدم به حقيقت بچون

 
  به شکرخنده که گويمی از آنشيرينتر

 ی خسرو خوبان که تو شيرين زمانیا
 

  دهانت نتوان کرد به غنچهتشبيه
 ی نبود غنچه بدين تنگ دهانهرگز

 
  که دهم زان دهنت کامی بار بگفتصد
 ی سوسن آزاده چرا جمله زبانچون

 
  بدهم کامت و جانت بستانمیگوي
 یان کامم و جانم بستی ندهترسم

 
  تو خدنگ از سپر جان گذراندچشم
 یست بدين سخت کمان  که ديدهبيمار

 
  اشک بيندازيش از ديده مردمچون
 ی از نظر خويش برانی را که دمآن
 
 

 ۴٧۶    غزل
 

 ی صبح سعادت بدان نشان که تو داننسيم
 ی فالن کن در آن زمان که تو دانی به کوگذر

 
  و ديده بر سر راهتی پيک خلوت رازتو
 ی نه به فرمان چنان بران که تو دانی مردمبه
 

  که جان عزيزم ز دست رفت خدا رابگو



 ی لعل روح فزايش ببخش آن که تو دانز
 
  اين حروف نوشتم چنان که غير ندانستمن
 ی کرامت چنان بخوان که تو دانی هم ز روتو
 

  تيغ تو با ما حديث تشنه و آب استخيال
 یتو دان بکش چنان که ی خويش گرفتاسير

 
  در کمر زرکشت چگونه ببندماميد
 ی نگارا در آن ميان که تو دانايست دقيقه

 
  در اين معامله حافظی و تازی ترکيکيست
 ی عشق بيان کن بدان زبان که تو دانحديث

 
 

 ۴٧٧    غزل
 
 ی يار زيرک و از باده کهن دومندو

 ی و گوشه چمنی و کتابیفراغت
 
 دهم اين مقام به دنيا و آخرت نمن
 ی ام افتند هر دم انجمنی چه در پاگر

 
  آن که کنج قناعت به گنج دنيا دادهر

 ی به کمترين ثمنی يوسف مصرفروخت
 
  که رونق اين کارخانه کم نشودبيا
 ی يا به فسق همچو منی زهد همچو تويبه
 
  ديدنتوان ی تندباد حوادث نمز
 ی بوده است يا سمنی اين چمن که گلدر
 

  غيبیم نقش بند در آينه جاببين
 ی کس به ياد ندارد چنين عجب زمنکه
 
  اين سموم که بر طرف بوستان بگذشتاز

 ی هست و رنگ نسترنی گلی که بوعجب
 
  دل که حق رها نکندی صبر کوش تو ابه

 ی به دست اهرمنی عزيز نگينچنين
 

  دهر تبه شد در اين بال حافظمزاج
 ی برهمنی و رای فکر حکيمکجاست

 
 

 ۴٧٨    غزل



 
 ی کن جام شراب يک مننوش
 ی بدان بيخ غم از دل برکنتا
 
  گشاده دار چون جام شرابدل
 ی گرفته چند چون خم دنسر

 
 ی کشی رطلی ز جام بيخودچون
 ی از خويشتن الف منی زنکم
 

  همچو آبی شو در قدم نسنگسان
 ی و تردامنی رنگ آميزجمله

 
  دربند تا مردانه واری به مدل

 ی بشکن سالوس و تقواگردن
 

  کن چو حافظ تا مگری و جهدخيز
 ی معشوق افکنی در پاخويشتن

 
 

 ۴٧٩    غزل
 

 ی از ابر بهمنچکد ی است و ژاله مصبح
 ی صبوح ساز و بده جام يک منبرگ

 
 ام بيار  افتادهی و منی بحر مايدر
 ی و منی تا خالص بخشدم از مايیم
 

  پياله خور که حالل است خون اوخون
 یکه کاريست کردن کار يار باش در
 

  به دست باش که غم در کمين ماستیساق
 یزن ی نگاه دار همين ره که ممطرب

 
  ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفتیم

 ی بگذران و بشنو از اين پير منحنخوش
 

  بدهی رندان که مینياز ی به بیساق
 ی هوالغنی ز صوت مغنی بشنوتا
 
 

 ۴٨٠    غزل
 
 یارا نکن که در کشتن ما هيچ مدیا

 ی و محابا نکنی و سرمايه بسوزسود
 



  بال زهر هالهل دارنددردمندان
 ی اين قوم خطا باشد هان تا نکنقصد

 
  ما را که توان برد به يک گوشه چشمرنج
 ی انصاف نباشد که مداوا نکنشرط

 
  ما چو به اميد تو درياست چراديده
 ی بر لب دريا نکنی تفرج گذربه
 
  کريمت کردند هر جور که از خلقنقل
 یها نکن  صاحب غرضان است تو آنقول

 
  زاهدی تو گر جلوه کند شاهد ما ابر
 ی و معشوق تمنا نکنی خدا جز ماز
 

  چو محرابش بری سجده به ابروحافظا
 ی ز سر صدق جز آن جا نکنی دعايکه
 
 

 ۴٨١    غزل
 

 ی اين نکته که خود را ز غم آزاده کنبشنو
 یده کن ننهای گر طلب روزی خورخون

 
  شدی گل کوزه گران خواهآخراالمر

 ی فکر سبو کن که پر از باده کنحاليا
 
  که بهشتت هوس استی از آن آدميانگر

 ی زاده کنی چند پری ای با آدمعيش
 

  بزرگان نتوان زد به گزافی بر جاتکيه
 ی همه آماده کنی اسباب بزرگمگر

 
  خسرو شيرين دهنانی باشدت ااجرها
 یهاد دل افتاده کن فری سوی نگاهگر
 

  رقم فيض پذيرد هيهاتی کخاطرت
 ی از نقش پراگنده ورق ساده کنمگر

 
  حافظی خود گر به کرم بازگذارکار
 ی بسا عيش که با بخت خداداده کنیا

 
  خواجه جالل الدين کنی صبا بندگیا

 ی جهان پرسمن و سوسن آزاده کنکه
 
 



 ۴٨٢    غزل
 
 یکن ی نمی عشق گذاری دل به کویا

 یکن ی نمی و کاری جمع داراسباب
 

 یزن ی نمی حکم در کف و گويچوگان
 یکن ی نمی ظفر به دست و شکارباز

 
  اندر جگر تو رازند ی خون که موج ماين
 یکن ی نمی نگاری کار رنگ و بودر
 

  از آن نشد دم خلقت که چون صبامشکين
 یکن ی نمی دوست گذاری خاک کوبر
 

 گل آستين ی کز اين چمن نبرترسم
 یکن ی نمی گلشنش تحمل خارکز
 
  آستين جان تو صد نافه مدرج استدر
 یکن ی نمی طره ياری را فداوان

 
  به خاکی افکنی لطيف و دلکش و مساغر

 یکن ی نمی خماری انديشه از بالو
 

  پادشاه وقتی برو که بندگحافظ
 یکن ی نمی تو بارکنند ی جمله مگر
 
 

 ۴٨٣    غزل
 

 یين در سرزمی ره روسحرگه
 ی اين معما با قرينگفت یهم
 
  شراب آن گه شود صافی صوفی اکه
 ی در شيشه برآرد اربعينکه
 

  زان خرقه بيزار است صد بارخدا
 ی صد بت باشدش در آستينکه
 

  استنشان ی بی گر چه ناممروت
 ی عرضه کن بر نازنينینياز

 
  خرمنی دارای باشد اثوابت
 ی بر خوشه چينی کنی رحماگر

 
  نشاط عيش در کسمبين ینم
 ی نه درد دينی درمان دلنه



 
  تيره شد باشد که از غيبها درون
 ی برکند خلوت نشينیچراغ

 
  نباشدی انگشت سليمانگر
 ی خاصيت دهد نقش نگينچه
 

  چه رسم خوبان تندخوييستاگر
 ی باشد گر بسازد با غمينچه
 
  ميخانه بنما تا بپرسمره
 ی خويش را از پيش بينمال

 
 را حضور درس خلوت حافظ نه
 ی دانشمند را علم اليقيننه
 
 

 ۴٨۴    غزل
 
 ی به هوس بنشينی مگر بر لب آبتو
 ی همه از خود بينی نه هر فتنه که بينور
 
  بنده بگزيده اوی که تويی خدايبه
 ی نگزينی بر اين چاکر ديرينه کسکه
 
  نيستی امانت به سالمت ببرم باکگر
 یدين ی سهل بود گر نبود بی دلیب
 

  و شرم تو را خسرو مه رويان کردادب
 ی بر تو که شايسته صد چندينآفرين

 
  با خاری گل که نشستی از لطف تو اعجب
 یبين ی مصلحت وقت در آن مظاهرا

 
  بر جور رقيبت چه کنم گر نکنمصبر

 ی را نبود چاره بجز مسکينعاشقان
 
  به هوايت ز گلستان برخاستی صبحباد
 یتر از نسرين ه تو خوشتر ز گل و تازکه
 

  از چپ و راستی سرشکم نگری بازشيشه
 ی بنشينی بر اين منظر بينش نفسگر
 

  از بنده مخلص بشنوغرض ی بیسخن
 ی که منظور بزرگان حقيقت بينیا

 



  چو تو پاکيزه دل و پاک نهادینازنين
 ی آن است که با مردم بد ننشينبهتر

 
  اين اشک روان صبر و دل حافظ بردسيل
 ی بينیقه يا مقله عين الطابلغ
 
  شمع چگلی ای و سرکشی بدين نازکتو

 ی خواجه جالل الدينی بندگاليق
 
 

 ۴٨۵    غزل
 

 ی سايه ابر است و بهار و لب جوساقيا
 ی خود تو بگوی نگويم چه کن ار اهل دلمن
 
  خيزآيد ی از اين نقش نمی يک رنگیبو
 ی ناب بشوی به می آلوده صوفدلق

 
 بر کرمش تکيه مکن طبع است جهان سفله

 ی جهان ديده ثبات قدم از سفله مجویا
 
  نصيحت کنمت بشنو و صد گنج ببردو
 ی در عيش درآ و به ره عيب مپواز
 

  به بهاری آن را که دگربار رسيدشکر
 ی بنشان و ره تحقيق بجوی نيکبيخ

 
  آينه را قابل سازی جانان طلبیرو
 ی نه هرگز گل و نسرين ندمد ز آهن و روور
 
 گويد ی که بلبل به فغان می بگشاوشگ

 ی تقصير مفرما گل توفيق ببوخواجه
 
 آيد ی ريا می از حافظ ما بویگفت

 ی بوی بر نفست باد که خوش بردآفرين
 
 

 ۴٨۶    غزل
 

 ی ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوبلبل
 ی دوش درس مقامات معنوخواند یم
 
  نمود گلی بيا که آتش موسیيعن
 ید بشنو از درخت نکته توحيتا
 

 ی باغ قافيه سنجند و بذله گومرغان



 ی پهلویها  خورد به غزلی خواجه متا
 

  جز حکايت جام از جهان نبردجمشيد
 ی دل مبند بر اسباب دنيوزنهار

 
  قصه عجب شنو از بخت واژگوناين
 ی را بکشت يار به انفاس عيسوما
 

  و خواب امنی وقت بوريا و گدايخوش
 ینگ خسرو عيش نيست درخور اورکاين

 
  به غمزه خانه مردم خراب کردچشمت

 یرو ی مباد که خوش مست ممخموريت
 

  سالخورده چه خوش گفت با پسردهقان
 ی نور چشم من بجز از کشته ندرویکا
 

  مگر وظيفه حافظ زياده دادیساق
 ی گشت طره دستار مولوکشفته

 
 

 ۴٨٧    غزل
 
 ی بکوش که صاحب خبر شوخبر ی بیا
 ی راهبر شوی کی راهرو نباشتا
 
  مکتب حقايق پيش اديب عشقدر
 ی پدر شوی پسر بکوش که روزی اهان

 
 ی از مس وجود چو مردان ره بشودست
 ی و زر شوی عشق بيابی کيمياتا
 

  و خورت ز مرتبه خويش دور کردخواب
 ی خواب و خور شوی به خويش که بی گه رسآن
 
  نور عشق حق به دل و جانت اوفتدگر
 یب فلک خوبتر شو کز آفتاباهللا

 
  دم غريق بحر خدا شو گمان مبريک
 ی تر شوی آب هفت بحر به يک موکز
 
  تا سرت همه نور خدا شودی پااز
 ی پا و سر شوی راه ذوالجالل چو بدر
 

  خدا اگر شودت منظر نظروجه
 ی نماند که صاحب نظر شوی پس شکزين



 
  تو چو زير و زبر شودی هستبنياد
 یر و زبر شو دل مدار هيچ که زيدر
 
  وصال است حافظای در سرت هواگر
 ی که خاک درگه اهل هنر شوبايد

 
 

 ۴٨٨    غزل
 

 ی هاتف ميخانه به دولتخواهسحرم
 ی که ديرينه اين درگاهی بازآگفت

 
  جم جرعه ما کش که ز سر دو جهانهمچو
 ی جام جهان بين دهدت آگاهپرتو

 
  در ميکده رندان قلندر باشندبر
 یهند افسر شاهنشاه ستانند و دکه
 

 ی زير سر و بر تارک هفت اختر پاخشت
 ی قدرت نگر و منصب صاحب جاهدست

 
  ما و در ميخانه که طرف بامشسر
 ی فلک بر شد و ديوار بدين کوتاهبه
 

  خضر مکنی همرهی اين مرحله بقطع
 ی است بترس از خطر گمراهظلمات

 
  دلی سلطنت فقر ببخشند ااگرت
 یه بود تا ماه ملک تو از ماکمترين

 
  زدن از دست مدهی دم فقر ندانتو

 ی و مجلس تورانشاهی خواجگمسند
 

  از اين قصه بداری خام طمع شرمحافظ
 یخواه ی چيست که فردوس برين معملت

 
 

 ۴٨٩    غزل
 
 ی در رخ تو پيدا انوار پادشاهیا

 ی فکرت تو پنهان صد حکمت الهدر
 

  تو بارک اهللا بر ملک و دين گشادهکلک
 ی چشمه آب حيوان از قطره سياهدص
 



  اهرمن نتابد انوار اسم اعظمبر
 ی هر چه خواهی آن توست و خاتم فرماملک

 
  حکمت سليمان هر کس که شک نمايددر
 ی عقل و دانش او خندند مرغ و ماهبر
 
 ی بر سر نهد کالهی ار چه گاه گاهباز

 ی قاف دانند آيين پادشاهمرغان
 
 د دهد آب که آسمانش از فيض خویتيغ
 ی منت سپاهی جهان بگيرد بتنها

 
  تو خوش نويسد در شان يار و اغيارکلک
 ی افسون عمر کاهی جان فزايتعويذ

 
  عزتی عنصر تو مخلوق از کيميایا
 ی دولت تو ايمن از وصمت تباهی او
 

  از چشمه خراباتی بيار آبیساق
 یها بشوييم از عجب خانقاه  خرقهتا
 

 هيست جامم تی پادشاها کز معمريست
 ی و از محتسب گواهی ز بنده دعواينک

 
  ز تيغت بر کان و معدن افتدی پرتوگر

 ی سرخ رو را بخشند رنگ کاهياقوت
 

  دلت ببخشد بر عجز شب نشيناندانم
 ی از باد صبحگاهی حال بنده پرسگر
 
  زدی که برق عصيان بر آدم صفیجاي
 یگناه ی بی را چگونه زيبد دعوما
 

  نامبرد ی گه گاه م چو پادشاهتحافظ
 ی ز بخت منما بازآ به عذرخواهرنجش

 
 

 ۴٩٠    غزل
 
 ی همه دير مغان نيست چو من شيدايدر

 ی گرو باده و دفتر جايی جايخرقه
 
  داردی که آيينه شاهيست غباردل
 ی صحبت روشن رايطلبم ی خدا ماز
 

  توبه به دست صنم باده فروشام کرده



 یي رخ بزم آرای نخورم بی دگر مکه
 

  ار الف زد از شيوه چشم تو مرنجنرگس
 ی نابينايی اهل نظر از پنروند

 
  اين قصه مگر شمع برآرد به زبانشرح
 ی نه پروانه ندارد به سخن پروايور
 
 ام از ديده به دامان که مگر  بستهها یجو
 ی بااليی کنارم بنشانند سهدر
 

  رخ دوستی باده بياور که مرا بیکشت
 یز غم دل درياي هر گوشه چشم اگشت

 
  غير مگو با من معشوقه پرستسخن
 ی نيست به کس پروايام ی و جام می وکز
 
 گفت ی حديثم چه خوش آمد که سحرگه ماين
 ی ترسايی با دف و نیا  در ميکدهبر
 
  از اين است که حافظ داردی مسلمانگر
 ی امروز بود فردايی اگر از پآه
 
 

 ۴٩١    غزل
 
 یه سيماي مایام ابرو  چشم کردهبه

 یام جاي  نقش بستهی سبزخطخيال
 

  منی هست که منشور عشقبازاميد
 ی آن کمانچه ابرو رسد به طغراياز
 

  ز دست بشد چشم از انتظار بسوختسرم
 ی سر و چشم مجلس آرايی آرزودر
 

  است دل آتش به خرقه خواهم زدمکدر
 ی تماشايکند ی ببين که که را مبيا
 
 سرو کنيد روز واقعه تابوت ما ز به
 ی به داغ بلندبااليرويم ی مکه
 

 ام من درويش  دادهی دل به کسزمام
 ی نيستش به کس از تاج و تخت پروايکه
 
  آن مقام که خوبان ز غمزه تيغ زننددر

 ی اوفتاده در پايی مدار سرعجب



 
  که از رخ او ماه در شبستان استمرا
 ی بود به فروغ ستاره پروايکجا

 
  دوست طلبیرضا و وصل چه باشد فراق
 ی حيف باشد از او غير او تمنايکه
 

  ز شوق برآرند ماهيان به نثاردرر
 ی سفينه حافظ رسد به درياياگر

 
 

 ۴٩٢    غزل
 

 ی خوش آشنايی چو بویسالم
 ی مردم ديده روشنايبدان

 
  چو نور دل پارسايانیدرود
 ی شمع خلوتگه پارسايبدان

 
 ی از همدمان هيچ بر جابينم ینم
 ی کجايین شد از غصه ساق خودلم
 
  مغان رخ مگردان که آن جای کوز

 ی مفتاح مشکل گشايفروشند
 

  جهان گر چه در حد حسن استعروس
 یوفاي ی شيوه ببرد ی حد مز
 
  هستی خسته من گرش همتدل

 ی ز سنگين دالن مومياينخواهد
 
 فروشند ی افکن کجا می صوفیم
 ی در تابم از دست زهد ريايکه
 

  عهد صحبت شکستند چنانرفيقان
 یست خود آشناي  نبودهی گويکه
 

  نفس طامعی ای گر تو بگذارمرا
 ی کنم در گدايی پادشايیبس
 

  سعادتی کيميابياموزمت
 ی جدايی همصحبت بد جدايز
 

  حافظ از جور دوران شکايتمکن
 ی بنده کار خدايی تو ای دانچه
 



 
 ۴٩٣    غزل

 
 ی پادشه خوبان داد از غم تنهايیا

 ی تو به جان آمد وقت است که بازآيی بدل
 

 ماند ی گل اين بستان شاداب نمدايم
 ی ضعيفان را در وقت توانايدرياب

 
 کردم ی گله زلفش با باد همديشب
 ی بگذر زين فکرت سودايی غلطگفتا

 
 رقصند ی باد صبا اين جا با سلسله مصد
 ی دل تا باد نپيمايی است حريف ااين

 
 و چنانم کرد دور از تی و مهجوریمشتاق
 ی دست بخواهد شد پاياب شکيبايکز
 
  رب به که شايد گفت اين نکته که در عالميا

 ی به کس ننمود آن شاهد هرجايرخساره
 

  نيستی تو رنگی روی چمن گل را بیساق
 ی خرامان کن تا باغ بيارايشمشاد

 
 ی درد توام درمان در بستر ناکامیا
 ی ياد توام مونس در گوشه تنهايی او
 
  دايره قسمت ما نقطه تسليميمرد

 ی حکم آن چه تو فرمايی آن چه تو انديشلطف
 

  نيستی خود در عالم رندی خود و رافکر
 ی و خودرايی است در اين مذهب خودبينکفر

 
  دهی دايره مينا خونين جگرم مزين
 ی حل کنم اين مشکل در ساغر مينايتا
 

  خوش وصل آمدی شب هجران شد بوحافظ
 ی عاشق شيدايی باد ا مبارکشاديت

 
 

 ۴٩۴    غزل
 
 ی دل گر از آن چاه زنخدان به درآيیا

 ی زود پشيمان به درآيی جا که روهر
 

  گوشی دار که گر وسوسه عقل کنهش



 ی صفت از روضه رضوان به درآيآدم
 

  فلکت دست نگيردی که به آبشايد
 ی تشنه لب از چشمه حيوان به درآيگر
 

 تو چون صبح از حسرت ديدار دهم ی مجان
 ی که چو خورشيد درخشان به درآيباشد

 
  چو صبا بر تو گمارم دم همتچندان
 ی غنچه چو گل خرم و خندان به درآيکز
 
  تيره شب هجر تو جانم به لب آمددر

 ی است که همچون مه تابان به درآيوقت
 
 یام از ديده دو صد جو  رهگذرت بستهبر
 ی بو که تو چون سرو خرامان به درآيتا
 

  مکن انديشه که آن يوسف مه روحافظ
 ی و از کلبه احزان به درآيبازآيد

 
 

 ۴٩۵    غزل
 
 یجوي ی خواه و گل افشان کن از دهر چه میم

 یگوي ی گفت سحرگه گل بلبل تو چه ماين
 

  رای به گلستان بر تا شاهد و ساقمسند
 ی و گل بويی نوشی می و رخ بوسی گيرلب
 

 ان کن خرامان کن و آهنگ گلستشمشاد
 ی سرو بياموزد از قد تو دلجويتا
 
  غنچه خندانت دولت به که خواهد دادتا
 یروي ی شاخ گل رعنا از بهر که میا

 
  که بازارت پرجوش خريدار استامروز
 ی از مايه نيکويی و بنه گنجدرياب

 
  در رهگذر باد استی شمع نکورويچون
 ی بربند از شمع نکورويی هنرطرف

 
 صد نافه چين ارزد طره که هر جعدش آن

 ی بوييش ز خوش خويی اگر بودی بودخوش
 
  در گلشن شاه آمدی مرغ به دستانهر
 ی حافظ به غزل گويی به نواسازبلبل


