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 ديوان حافظ
١غزل   

اال يا ايھا الساقی ادر کاسا و ناولھا
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ھا

به بوی نافه ای کاخر صبا زان طره بگشايد
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ھا

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون ھر دم
جرس فرياد می دارد که بربنديد محمل ھا

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گويد
که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ھا

شب تاريک و بیم موج و گردابی چنین ھايل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ھا

ھمه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر
نھان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ھا

حضوری گر ھمی خواھی از او غايب مشو حافظ
متی ما تلق من تھوی دع الدنیا و اھملھا

٢غزل    

صالح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دير مغان و شراب ناب کجا

چه نسبت است به رندی صالح و تقوا را
سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

ز روی دوست دل دشمنان چه دريابد
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چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

چو کحل بینش ما خاک آستان شماست
کجا رويم بفرما از اين جناب کجا

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است
کجا ھمی روی ای دل بدين شتاب کجا

بشد که ياد خوشش باد روزگار وصال
خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

٣غزل    

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
به خال ھندويش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی می باقی که در جنت نخواھی يافت
کنار آب رکن آباد و گلگشت مصال را

فغان کاين لولیان شوخ شیرين کار شھرآشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان يغما را

ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغنی است
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زيبا را

من از آن حسن روزافزون که يوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

اگر دشنام فرمايی و گر نفرين دعا گويم
جواب تلخ می زيبد لب لعل شکرخا را

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

حديث از مطرب و می گو و راز دھر کمتر جو
که کس نگشود و نگشايد به حکمت اين معما را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثريا را

۴غزل   

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

شکرفروش که عمرش دراز باد چرا
تفقدی نکند طوطی شکرخا را
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غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل
که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را

به خلق و لطف توان کرد صید اھل نظر
به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

ندانم از چه سبب رنگ آشنايی نیست
سھی قدان سیه چشم ماه سیما را

چو با حبیب نشینی و باده پیمايی
به ياد دار محبان بادپیما را

جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عیب
که وضع مھر و وفا نیست روی زيبا را

در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ
سرود زھره به رقص آورد مسیحا را

۵غزل   

دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را
دردا که راز پنھان خواھد شد آشکارا

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که بازبینیم ديدار آشنا را

ده روزه مھر گردون افسانه است و افسون
نیکی به جای ياران فرصت شمار يارا

در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل
ھات الصبوح ھبوا يا ايھا السکارا

ای صاحب کرامت شکرانه سالمت
روزی تفقدی کن درويش بی نوا را

آسايش دو گیتی تفسیر اين دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند
گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را

آن تلخ وش که صوفی ام الخباثش خواند
اشھی لنا و احلی من قبله العذارا

ھنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کاين کیمیای ھستی قارون کند گدا را

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

آيینه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
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خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند
ساقی بده بشارت رندان پارسا را

حافظ به خود نپوشید اين خرقه می آلود
ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

۶غزل    

به مالزمان سلطان که رساند اين دعا را
که به شکر پادشاھی ز نظر مران گدا را

ز رقیب ديوسیرت به خدای خود پناھم
مگر آن شھاب ثاقب مددی دھد خدا را

مژه سیاھت ار کرد به خون ما اشارت
ز فريب او بینديش و غلط مکن نگارا

دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی
تو از اين چه سود داری که نمی کنی مدارا

ھمه شب در اين امیدم که نسیم صبحگاھی
به پیام آشنايان بنوازد آشنا را

چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی
دل و جان فدای رويت بنما عذار ما را

به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز
که دعای صبحگاھی اثری کند شما را

٧غزل    

صوفی بیا که آينه صافیست جام را
تا بنگری صفای می لعل فام را

راز درون پرده ز رندان مست پرس
کاين حال نیست زاھد عالی مقام را

عنقا شکار کس نشود دام بازچین
کان جا ھمیشه باد به دست است دام را

در بزم دور يک دو قدح درکش و برو
يعنی طمع مدار وصال دوام را

ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش
پیرانه سر مکن ھنری ننگ و نام را

در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند
آدم بھشت روضه دارالسالم را

ما را بر آستان تو بس حق خدمت است
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ای خواجه بازبین به ترحم غالم را

حافظ مريد جام می است ای صبا برو
وز بنده بندگی برسان شیخ جام را

٨غزل    

ساقیا برخیز و درده جام را
خاک بر سر کن غم ايام را

ساغر می بر کفم نه تا ز بر
برکشم اين دلق ازرق فام را

گر چه بدنامیست نزد عاقالن
ما نمی خواھیم ننگ و نام را

باده درده چند از اين باد غرور
خاک بر سر نفس نافرجام را

دود آه سینه ناالن من
سوخت اين افسردگان خام را

محرم راز دل شیدای خود
کس نمی بینم ز خاص و عام را

با دالرامی مرا خاطر خوش است
کز دلم يک باره برد آرام را

ننگرد ديگر به سرو اندر چمن
ھر که ديد آن سرو سیم اندام را

صبر کن حافظ به سختی روز و شب
عاقبت روزی بیابی کام را

٩غزل    

رونق عھد شباب است دگر بستان را
می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی
خدمت ما برسان سرو و گل و ريحان را

گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش
خاکروب در میخانه کنم مژگان را

ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان
مضطرب حال مگردان من سرگردان را

ترسم اين قوم که بر دردکشان می خندند
در سر کار خرابات کنند ايمان را
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يار مردان خدا باش که در کشتی نوح
ھست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

برو از خانه گردون به در و نان مطلب
کان سیه کاسه در آخر بکشد مھمان را

ھر که را خوابگه آخر مشتی خاک است
گو چه حاجت که به افالک کشی ايوان را

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد
وقت آن است که بدرود کنی زندان را

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
دام تزوير مکن چون دگران قرآن را

١٠غزل    

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست ياران طريقت بعد از اين تدبیر ما

ما مريدان روی سوی قبله چون آريم چون
روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

در خرابات طريقت ما به ھم منزل شويم
کاين چنین رفته ست در عھد ازل تقدير ما

عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است
عاقالن ديوانه گردند از پی زنجیر ما

روی خوبت آيتی از لطف بر ما کشف کرد
زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

با دل سنگینت آيا ھیچ درگیرد شبی
آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش
رحم کن بر جان خود پرھیز کن از تیر ما

١٠غزل    

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جھان شد به کام ما

ما در پیاله عکس رخ يار ديده ايم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

ھرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما

چندان بود کرشمه و ناز سھی قدان
کايد به جلوه سرو صنوبرخرام ما
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ای باد اگر به گلشن احباب بگذری
زنھار عرضه ده بر جانان پیام ما

گو نام ما ز ياد به عمدا چه می بری
خود آيد آن که ياد نیاری ز نام ما

مستی به چشم شاھد دلبند ما خوش است
زان رو سپرده اند به مستی زمام ما

ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست
نان حالل شیخ ز آب حرام ما

حافظ ز ديده دانه اشکی ھمی فشان
باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

دريای اخضر فلک و کشتی ھالل
ھستند غرق نعمت حاجی قوام ما

١٢غزل    

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما
آب روی خوبی از چاه زنخدان شما

عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده
بازگردد يا برآيد چیست فرمان شما

کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت
به که نفروشند مستوری به مستان شما

بخت خواب آلود ما بیدار خواھد شد مگر
زان که زد بر ديده آبی روی رخشان شما

با صبا ھمراه بفرست از رخت گلدسته ای
بو که بويی بشنويم از خاک بستان شما

عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم
گر چه جام ما نشد پرمی به دوران شما

دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید
زينھار ای دوستان جان من و جان شما

کی دھد دست اين غرض يا رب که ھمدستان شوند
خاطر مجموع ما زلف پريشان شما

دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری
کاندر اين ره کشته بسیارند قربان شما

ای صبا با ساکنان شھر يزد از ما بگو
کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما

گر چه دوريم از بساط قرب ھمت دور نیست
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بنده شاه شمايیم و ثناخوان شما

ای شھنشاه بلنداختر خدا را ھمتی
تا ببوسم ھمچو اختر خاک ايوان شما

می کند حافظ دعايی بشنو آمینی بگو
روزی ما باد لعل شکرافشان شما

١٣غزل    

می دمد صبح و کله بست سحاب
الصبوح الصبوح يا اصحاب

می چکد ژاله بر رخ الله
المدام المدام يا احباب

می وزد از چمن نسیم بھشت
ھان بنوشید دم به دم می ناب

تخت زمرد زده است گل به چمن
راح چون لعل آتشین درياب

در میخانه بسته اند دگر
افتتح يا مفتح االبواب

لب و دندانت را حقوق نمک
ھست بر جان و سینه ھای کباب

اين چنین موسمی عجب باشد
که ببندند میکده به شتاب

بر رخ ساقی پری پیکر
ھمچو حافظ بنوش باده ناب

١۴غزل    

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر اين غريب
گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غريب

گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار
خانه پروردی چه تاب آرد غم چندين غريب

خفته بر سنجاب شاھی نازنینی را چه غم
گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غريب

ای که در زنجیر زلفت جای چندين آشناست
خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غريب

می نمايد عکس می در رنگ روی مه وشت
ھمچو برگ ارغوان بر صفحه نسرين غريب
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بس غريب افتاده است آن مور خط گرد رخت
گر چه نبود در نگارستان خط مشکین غريب

گفتم ای شام غريبان طره شبرنگ تو
در سحرگاھان حذر کن چون بنالد اين غريب

گفت حافظ آشنايان در مقام حیرتند
دور نبود گر نشیند خسته و مسکین غريب

١۵غزل   

ای شاھد قدسی که کشد بند نقابت
و ای مرغ بھشتی که دھد دانه و آبت

خوابم بشد از ديده در اين فکر جگرسوز
کاغوش که شد منزل آسايش و خوابت

درويش نمی پرسی و ترسم که نباشد
انديشه آمرزش و پروای ثوابت

راه دل عشاق زد آن چشم خماری
پیداست از اين شیوه که مست است شرابت

تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت
تا باز چه انديشه کند رای صوابت

ھر ناله و فرياد که کردم نشنیدی
پیداست نگارا که بلند است جنابت

دور است سر آب از اين باديه ھش دار
تا غول بیابان نفريبد به سرابت

تا در ره پیری به چه آيین روی ای دل
باری به غلط صرف شد ايام شبابت

ای قصر دل افروز که منزلگه انسی
يا رب مکناد آفت ايام خرابت

حافظ نه غالمیست که از خواجه گريزد
صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت

١۶غزل    

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
به قصد جان من زار ناتوان انداخت

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت

به يک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد
فريب چشم تو صد فتنه در جھان انداخت
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شراب خورده و خوی کرده می روی به چمن
که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت

به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم
چو از دھان توام غنچه در گمان انداخت

بنفشه طره مفتول خود گره می زد
صبا حکايت زلف تو در میان انداخت

ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم
سمن به دست صبا خاک در دھان انداخت

من از ورع می و مطرب نديدمی زين پیش
ھوای مغبچگانم در اين و آن انداخت

کنون به آب می لعل خرقه می شويم
نصیبه ازل از خود نمی توان انداخت

مگر گشايش حافظ در اين خرابی بود
که بخشش ازلش در می مغان انداخت

جھان به کام من اکنون شود که دور زمان
مرا به بندگی خواجه جھان انداخت

١٧غزل    

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در اين خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت
جانم از آتش مھر رخ جانانه بسوخت

سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع
دوش بر من ز سر مھر چو پروانه بسوخت

آشنايی نه غريب است که دلسوز من است
چون من از خويش برفتم دل بیگانه بسوخت

خرقه زھد مرا آب خرابات ببرد
خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست
ھمچو الله جگرم بی می و خمخانه بسوخت

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم
خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی
که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت
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١٨غزل   

ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که کردی مرواد از يادت

در شگفتم که در اين مدت ايام فراق
برگرفتی ز حريفان دل و دل می دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی
که دم و ھمت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
جای غم باد مر آن دل که نخواھد شادت

شکر ايزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت اين کشتی نوح
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

١٩غزل    

ای نسیم سحر آرامگه يار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ايمن در پیش
آتش طور کجا موعد ديدار کجاست

ھر که آمد به جھان نقش خرابی دارد
در خرابات بگويید که ھشیار کجاست

آن کس است اھل بشارت که اشارت داند
نکته ھا ھست بسی محرم اسرار کجاست

ھر سر موی مرا با تو ھزاران کار است
ما کجايیم و مالمت گر بی کار کجاست

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش
کاين دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

عقل ديوانه شد آن سلسله مشکین کو
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

ساقی و مطرب و می جمله مھیاست ولی
عیش بی يار مھیا نشود يار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دھر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست
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٢٠غزل    

روزه يک سو شد و عید آمد و دل ھا برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می بايد خواست

نوبه زھدفروشان گران جان بگذشت
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست

چه مالمت بود آن را که چنین باده خورد
اين چه عیب است بدين بی خردی وين چه خطاست

باده نوشی که در او روی و ريايی نبود
بھتر از زھدفروشی که در او روی و رياست

ما نه رندان ريايیم و حريفان نفاق
آن که او عالم سر است بدين حال گواست

فرض ايزد بگذاريم و به کس بد نکنیم
وان چه گويند روا نیست نگويیم رواست

چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم
باده از خون رزان است نه از خون شماست

اين چه عیب است کز آن عیب خلل خواھد بود
ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست

٢١غزل    

دل و دينم شد و دلبر به مالمت برخاست
گفت با ما منشین کز تو سالمت برخاست

که شنیدی که در اين بزم دمی خوش بنشست
که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست

شمع اگر زان لب خندان به زبان الفی زد
پیش عشاق تو شب ھا به غرامت برخاست

در چمن باد بھاری ز کنار گل و سرو
به ھواداری آن عارض و قامت برخاست

مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت
به تماشای تو آشوب قیامت برخاست

پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت
سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

حافظ اين خرقه بینداز مگر جان ببری
کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست

٢٢غزل    
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چو بشنوی سخن اھل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا اين جاست

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آيد
تبارک اهللا از اين فتنه ھا که در سر ماست

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

دلم ز پرده برون شد کجايی ای مطرب
بنال ھان که از اين پرده کار ما به نواست

مرا به کار جھان ھرگز التفات نبود
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

نخفته ام ز خیالی که می پزد دل من
خمار صدشبه دارم شرابخانه کجاست

چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم
گرم به باده بشويید حق به دست شماست

از آن به دير مغانم عزيز می دارند
که آتشی که نمیرد ھمیشه در دل ماست

چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب
که رفت عمر و ھنوزم دماغ پر ز ھواست

ندای عشق تو ديشب در اندرون دادند
فضای سینه حافظ ھنوز پر ز صداست

٢٣غزل    

خیال روی تو در ھر طريق ھمره ماست
نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند
جمال چھره تو حجت موجه ماست

ببین که سیب زنخدان تو چه می گويد
ھزار يوسف مصری فتاده در چه ماست

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
گناه بخت پريشان و دست کوته ماست

به حاجب در خلوت سرای خاص بگو
فالن ز گوشه نشینان خاک درگه ماست

به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است
ھمیشه در نظر خاطر مرفه ماست

اگر به سالی حافظ دری زند بگشای
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که سال ھاست که مشتاق روی چون مه ماست

٢۴غزل    

مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست
که به پیمانه کشی شھره شدم روز الست

من ھمان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چارتکبیر زدم يک سره بر ھر چه که ھست

می بده تا دھمت آگھی از سر قضا
که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست

کمر کوه کم است از کمر مور اين جا
ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست

بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد
زير اين طارم فیروزه کسی خوش ننشست

جان فدای دھنش باد که در باغ نظر
چمن آرای جھان خوشتر از اين غنچه نبست

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد
يعنی از وصل تواش نیست بجز باد به دست

٢۵غزل    

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
صالی سرخوشی ای صوفیان باده پرست

اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود
ببین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست

بیار باده که در بارگاه استغنا
چه پاسبان و چه سلطان چه ھوشیار و چه مست

از اين رباط دودر چون ضرورت است رحیل
رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست

مقام عیش میسر نمی شود بی رنج
بلی به حکم بال بسته اند عھد الست

به ھست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش
که نیستیست سرانجام ھر کمال که ھست

شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر
به باد رفت و از او خواجه ھیچ طرف نبست

به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی
ھوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست
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زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گويد

که گفته سخنت می برند دست به دست

٢۶غزل    

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرھن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان
نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

سر فرا گوش من آورد به آواز حزين
گفت ای عاشق ديرينه من خوابت ھست

عاشقی را که چنین باده شبگیر دھند
کافر عشق بود گر نشود باده پرست

برو ای زاھد و بر دردکشان خرده مگیر
که ندادند جز اين تحفه به ما روز الست

آن چه او ريخت به پیمانه ما نوشیديم
اگر از خمر بھشت است وگر باده مست

خنده جام می و زلف گره گیر نگار
ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست

٢٧غزل    

در دير مغان آمد يارم قدحی در دست
مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

در نعل سمند او شکل مه نو پیدا
وز قد بلند او باالی صنوبر پست

آخر به چه گويم ھست از خود خبرم چون نیست
وز بھر چه گويم نیست با وی نظرم چون ھست

شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست
و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست

گر غالیه خوش بو شد در گیسوی او پیچید
ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست

بازآی که بازآيد عمر شده حافظ
ھر چند که نايد باز تیری که بشد از شست

٢٨غزل    

به جان خواجه و حق قديم و عھد درست
که مونس دم صبحم دعای دولت توست
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سرشک من که ز طوفان نوح دست برد
ز لوح سینه نیارست نقش مھر تو شست

بکن معامله ای وين دل شکسته بخر
که با شکستگی ارزد به صد ھزار درست

زبان مور به آصف دراز گشت و رواست
که خواجه خاتم جم ياوه کرد و بازنجست

دال طمع مبر از لطف بی نھايت دوست
چو الف عشق زدی سر بباز چابک و چست

به صدق کوش که خورشید زايد از نفست
که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و ھنوز
نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست

مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی
گناه باغ چه باشد چو اين گیاه نرست

٢٩غزل    

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است
خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است

گر خمر بھشت است بريزيد که بی دوست
ھر شربت عذبم که دھی عین عذاب است

افسوس که شد دلبر و در ديده گريان
تحرير خیال خط او نقش بر آب است

بیدار شو ای ديده که ايمن نتوان بود
زين سیل دمادم که در اين منزل خواب است

معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن
اغیار ھمی بیند از آن بسته نقاب است

گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق ديد
در آتش شوق از غم دل غرق گالب است

سبز است در و دشت بیا تا نگذاريم
دست از سر آبی که جھان جمله سراب است

در کنج دماغم مطلب جای نصیحت
کاين گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است

حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز
بس طور عجب الزم ايام شباب است
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٣٠غزل    

زلفت ھزار دل به يکی تار مو ببست
راه ھزار چاره گر از چار سو ببست

تا عاشقان به بوی نسیمش دھند جان
بگشود نافه ای و در آرزو ببست

شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو
ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ريخت
اين نقش ھا نگر که چه خوش در کدو ببست

يا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم
با نعره ھای قلقلش اندر گلو ببست

مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع
بر اھل وجد و حال در ھای و ھو ببست

حافظ ھر آن که عشق نورزيد و وصل خواست
احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست

٣١غزل    

آن شب قدری که گويند اھل خلوت امشب است
يا رب اين تاثیر دولت در کدامین کوکب است

تا به گیسوی تو دست ناسزايان کم رسد
ھر دلی از حلقه ای در ذکر يارب يارب است

کشته چاه زنخدان توام کز ھر طرف
صد ھزارش گردن جان زير طوق غبغب است

شھسوار من که مه آيینه دار روی اوست
تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است

عکس خوی بر عارضش بین کفتاب گرم رو
در ھوای آن عرق تا ھست ھر روزش تب است

من نخواھم کرد ترک لعل يار و جام می
زاھدان معذور داريدم که اينم مذھب است

اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زين
با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است

آن که ناوک بر دل من زير چشمی می زند
قوت جان حافظش در خنده زير لب است

آب حیوانش ز منقار بالغت می چکد
زاغ کلک من به نام ايزد چه عالی مشرب است
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٣٢غزل    

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
گشاد کار من اندر کرشمه ھای تو بست

مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند
زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست

ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود
نسیم گل چو دل اندر پی ھوای تو بست

مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد
ولی چه سود که سررشته در رضای تو بست

چو نافه بر دل مسکین من گره مفکن
که عھد با سر زلف گره گشای تو بست

تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال
خطا نگر که دل امید در وفای تو بست

ز دست جور تو گفتم ز شھر خواھم رفت
به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست

٣٣غزل    

خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست ھست به صحرا چه حاجت است

جانا به حاجتی که تو را ھست با خدا
کخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم
آخر سال کن که گدا را چه حاجت است

ارباب حاجتیم و زبان سال نیست
در حضرت کريم تمنا چه حاجت است

محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست
چون رخت از آن توست به يغما چه حاجت است

جام جھان نماست ضمیر منیر دوست
اظھار احتیاج خود آن جا چه حاجت است

آن شد که بار منت مالح بردمی
گوھر چو دست داد به دريا چه حاجت است

ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست
احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

ای عاشق گدا چو لب روح بخش يار
می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است
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حافظ تو ختم کن که ھنر خود عیان شود
با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

٣۴غزل   

رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل
لطیفه ھای عجب زير دام و دانه توست

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد
که در چمن ھمه گلبانگ عاشقانه توست

عالج ضعف دل ما به لب حوالت کن
که اين مفرح ياقوت در خزانه توست

به تن مقصرم از دولت مالزمتت
ولی خالصه جان خاک آستانه توست

من آن نیم که دھم نقد دل به ھر شوخی
در خزانه به مھر تو و نشانه توست

تو خود چه لعبتی ای شھسوار شیرين کار
که توسنی چو فلک رام تازيانه توست

چه جای من که بلغزد سپھر شعبده باز
از اين حیل که در انبانه بھانه توست

سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد
که شعر حافظ شیرين سخن ترانه توست

٣۵غزل    

برو به کار خود ای واعظ اين چه فريادست
مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست

میان او که خدا آفريده است از ھیچ
دقیقه ايست که ھیچ آفريده نگشادست

به کام تا نرساند مرا لبش چون نای
نصیحت ھمه عالم به گوش من بادست

گدای کوی تو از ھشت خلد مستغنیست
اسیر عشق تو از ھر دو عالم آزادست

اگر چه مستی عشقم خراب کرد ولی
اساس ھستی من زان خراب آبادست

دال منال ز بیداد و جور يار که يار
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تو را نصیب ھمین کرد و اين از آن دادست

برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ
کز اين فسانه و افسون مرا بسی يادست

٣۶غزل    

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
دل سودازده از غصه دو نیم افتادست

چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است
لیکن اين ھست که اين نسخه سقیم افتادست

در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست
نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست

زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار
چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست

دل من در ھوس روی تو ای مونس جان
خاک راھیست که در دست نسیم افتادست

ھمچو گرد اين تن خاکی نتواند برخاست
از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست

سايه قد تو بر قالبم ای عیسی دم
عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست

آن که جز کعبه مقامش نبد از ياد لبت
بر در میکده ديدم که مقیم افتادست

حافظ گمشده را با غمت ای يار عزيز
اتحاديست که در عھد قديم افتادست

٣٧غزل    

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست
بیار باده که بنیاد عمر بر بادست

غالم ھمت آنم که زير چرخ کبود
ز ھر چه رنگ تعلق پذيرد آزادست

چه گويمت که به میخانه دوش مست و خراب
سروش عالم غیبم چه مژده ھا دادست

که ای بلندنظر شاھباز سدره نشین
نشیمن تو نه اين کنج محنت آبادست

تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر
ندانمت که در اين دامگه چه افتادست
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نصیحتی کنمت ياد گیر و در عمل آر
که اين حديث ز پیر طريقتم يادست

غم جھان مخور و پند من مبر از ياد
که اين لطیفه عشقم ز ره روی يادست

رضا به داده بده وز جبین گره بگشای
که بر من و تو در اختیار نگشادست

مجو درستی عھد از جھان سست نھاد
که اين عجوز عروس ھزاردامادست

نشان عھد و وفا نیست در تبسم گل
بنال بلبل بی دل که جای فريادست

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ
قبول خاطر و لطف سخن خدادادست

٣٨غزل    

بی مھر رخت روز مرا نور نماندست
وز عمر مرا جز شب ديجور نماندست

ھنگام وداع تو ز بس گريه که کردم
دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست

می رفت خیال تو ز چشم من و می گفت
ھیھات از اين گوشه که معمور نماندست

وصل تو اجل را ز سرم دور ھمی داشت
از دولت ھجر تو کنون دور نماندست

نزديک شد آن دم که رقیب تو بگويد
دور از رخت اين خسته رنجور نماندست

صبر است مرا چاره ھجران تو لیکن
چون صبر توان کرد که مقدور نماندست

در ھجر تو گر چشم مرا آب روان است
گو خون جگر ريز که معذور نماندست

حافظ ز غم از گريه نپرداخت به خنده
ماتم زده را داعیه سور نماندست

٣٩غزل    

باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است

ای نازنین پسر تو چه مذھب گرفته ای
کت خون ما حاللتر از شیر مادر است
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چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
تشخیص کرده ايم و مداوا مقرر است

از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
دولت در آن سرا و گشايش در آن در است

يک قصه بیش نیست غم عشق وين عجب
کز ھر زبان که می شنوم نامکرر است

دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
امروز تا چه گويد و بازش چه در سر است

شیراز و آب رکنی و اين باد خوش نسیم
عیبش مکن که خال رخ ھفت کشور است

فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است
تا آب ما که منبعش اهللا اکبر است

ما آبروی فقر و قناعت نمی بريم
با پادشه بگوی که روزی مقدر است

حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو
کش میوه دلپذيرتر از شھد و شکر است

۴٠غزل    

المنه هللا که در میکده باز است
زان رو که مرا بر در او روی نیاز است

خم ھا ھمه در جوش و خروشند ز مستی
وان می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است

از وی ھمه مستی و غرور است و تکبر
وز ما ھمه بیچارگی و عجز و نیاز است

رازی که بر غیر نگفتیم و نگويیم
با دوست بگويیم که او محرم راز است

شرح شکن زلف خم اندر خم جانان
کوته نتوان کرد که اين قصه دراز است

بار دل مجنون و خم طره لیلی
رخساره محمود و کف پای اياز است

بردوخته ام ديده چو باز از ھمه عالم
تا ديده من بر رخ زيبای تو باز است

در کعبه کوی تو ھر آن کس که بیايد
از قبله ابروی تو در عین نماز است

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین
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از شمع بپرسید که در سوز و گداز است

۴١غزل    

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است

صراحی ای و حريفی گرت به چنگ افتد
به عقل نوش که ايام فتنه انگیز است

در آستین مرقع پیاله پنھان کن
که ھمچو چشم صراحی زمانه خون ريز است

به آب ديده بشويیم خرقه ھا از می
که موسم ورع و روزگار پرھیز است

مجوی عیش خوش از دور باژگون سپھر
که صاف اين سر خم جمله دردی آمیز است

سپھر برشده پرويزنیست خون افشان
که ريزه اش سر کسری و تاج پرويز است

عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ
بیا که نوبت بغداد و وقت تبريز است

۴٢غزل    

حال دل با تو گفتنم ھوس است
خبر دل شنفتنم ھوس است

طمع خام بین که قصه فاش
از رقیبان نھفتنم ھوس است

شب قدری چنین عزيز و شريف
با تو تا روز خفتنم ھوس است

وه که دردانه ای چنین نازک
در شب تار سفتنم ھوس است

ای صبا امشبم مدد فرمای
که سحرگه شکفتنم ھوس است

از برای شرف به نوک مژه
خاک راه تو رفتنم ھوس است

ھمچو حافظ به رغم مدعیان
شعر رندانه گفتنم ھوس است

۴٣غزل    
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صحن بستان ذوق بخش و صحبت ياران خوش است
وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

از صبا ھر دم مشام جان ما خوش می شود
آری آری طیب انفاس ھواداران خوش است

ناگشوده گل نقاب آھنگ رحلت ساز کرد
ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق
دوست را با ناله شب ھای بیداران خوش است

نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که ھست
شیوه رندی و خوش باشی عیاران خوش است

از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش
کاندر اين دير کھن کار سبکباران خوش است

حافظا ترک جھان گفتن طريق خوشدلیست
تا نپنداری که احوال جھان داران خوش است

۴۴غزل    

کنون که بر کف گل جام باده صاف است
به صد ھزار زبان بلبلش در اوصاف است

بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر
چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
که می حرام ولی به ز مال اوقاف است

به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش
که ھر چه ساقی ما کرد عین الطاف است

ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر
که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است

حديث مدعیان و خیال ھمکاران
ھمان حکايت زردوز و بورياباف است

خموش حافظ و اين نکته ھای چون زر سرخ
نگاه دار که قالب شھر صراف است

۴۵غزل    

در اين زمانه رفیقی که خالی از خلل است
صراحی می ناب و سفینه غزل است

جريده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
پیاله گیر که عمر عزيز بی بدل است
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نه من ز بی عملی در جھان ملولم و بس
ماللت علما ھم ز علم بی عمل است

به چشم عقل در اين رھگذار پرآشوب
جھان و کار جھان بی ثبات و بی محل است

بگیر طره مه چھره ای و قصه مخوان
که سعد و نحس ز تاثیر زھره و زحل است

دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت
ولی اجل به ره عمر رھزن امل است

به ھیچ دور نخواھند يافت ھشیارش
چنین که حافظ ما مست باده ازل است

۴۶غزل    

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است
سلطان جھانم به چنین روز غالم است

گو شمع میاريد در اين جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

در مذھب ما باده حالل است ولیکن
بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است

گوشم ھمه بر قول نی و نغمه چنگ است
چشمم ھمه بر لعل لب و گردش جام است

در مجلس ما عطر میامیز که ما را
ھر لحظه ز گیسوی تو خوش بوی مشام است

از چاشنی قند مگو ھیچ و ز شکر
زان رو که مرا از لب شیرين تو کام است

تا گنج غمت در دل ويرانه مقیم است
ھمواره مرا کوی خرابات مقام است

از ننگ چه گويی که مرا نام ز ننگ است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

میخواره و سرگشته و رنديم و نظرباز
وان کس که چو ما نیست در اين شھر کدام است

با محتسبم عیب مگويید که او نیز
پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است

حافظ منشین بی می و معشوق زمانی
کايام گل و ياسمن و عید صیام است
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۴٧غزل    

به کوی میکده ھر سالکی که ره دانست
دری دگر زدن انديشه تبه دانست

زمانه افسر رندی نداد جز به کسی
که سرفرازی عالم در اين کله دانست

بر آستانه میخانه ھر که يافت رھی
ز فیض جام می اسرار خانقه دانست

ھر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند
رموز جام جم از نقش خاک ره دانست

ورای طاعت ديوانگان ز ما مطلب
که شیخ مذھب ما عاقلی گنه دانست

دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان
چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست

ز جور کوکب طالع سحرگھان چشمم
چنان گريست که ناھید ديد و مه دانست

حديث حافظ و ساغر که می زند پنھان
چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست

بلندمرتبه شاھی که نه رواق سپھر
نمونه ای ز خم طاق بارگه دانست

۴٨غزل    

صوفی از پرتو می راز نھانی دانست
گوھر ھر کس از اين لعل توانی دانست

قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس
که نه ھر کو ورقی خواند معانی دانست

عرضه کردم دو جھان بر دل کارافتاده
بجز از عشق تو باقی ھمه فانی دانست

آن شد اکنون که ز ابنای عوام انديشم
محتسب نیز در اين عیش نھانی دانست

دلبر آسايش ما مصلحت وقت نديد
ور نه از جانب ما دل نگرانی دانست

سنگ و گل را کند از يمن نظر لعل و عقیق
ھر که قدر نفس باد يمانی دانست

ای که از دفتر عقل آيت عشق آموزی
ترسم اين نکته به تحقیق ندانی دانست
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می بیاور که ننازد به گل باغ جھان
ھر که غارتگری باد خزانی دانست

حافظ اين گوھر منظوم که از طبع انگیخت
ز اثر تربیت آصف ثانی دانست

۴٩غزل    

روضه خلد برين خلوت درويشان است
مايه محتشمی خدمت درويشان است

گنج عزلت که طلسمات عجايب دارد
فتح آن در نظر رحمت درويشان است

قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت
منظری از چمن نزھت درويشان است

آن چه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه
کیمیايیست که در صحبت درويشان است

آن که پیشش بنھد تاج تکبر خورشید
کبريايیست که در حشمت درويشان است

دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال
بی تکلف بشنو دولت درويشان است

خسروان قبله حاجات جھانند ولی
سببش بندگی حضرت درويشان است

روی مقصود که شاھان به دعا می طلبند
مظھرش آينه طلعت درويشان است

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی
از ازل تا به ابد فرصت درويشان است

ای توانگر مفروش اين ھمه نخوت که تو را
سر و زر در کنف ھمت درويشان است

گنج قارون که فرو می شود از قھر ھنوز
خوانده باشی که ھم از غیرت درويشان است

من غالم نظر آصف عھدم کو را
صورت خواجگی و سیرت درويشان است

حافظ ار آب حیات ازلی می خواھی
منبعش خاک در خلوت درويشان است

۵٠غزل    

به دام زلف تو دل مبتالی خويشتن است
بکش به غمزه که اينش سزای خويشتن است
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گرت ز دست برآيد مراد خاطر ما
به دست باش که خیری به جای خويشتن است

به جانت ای بت شیرين دھن که ھمچون شمع
شبان تیره مرادم فنای خويشتن است

چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل
مکن که آن گل خندان برای خويشتن است

به مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاج
که نافه ھاش ز بند قبای خويشتن است

مرو به خانه ارباب بی مروت دھر
که گنج عافیتت در سرای خويشتن است

بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او
ھنوز بر سر عھد و وفای خويشتن است

۵١غزل    

لعل سیراب به خون تشنه لب يار من است
وز پی ديدن او دادن جان کار من است

شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز
ھر که دل بردن او ديد و در انکار من است

ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو
شاھراھیست که منزلگه دلدار من است

بنده طالع خويشم که در اين قحط وفا
عشق آن لولی سرمست خريدار من است

طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش
فیض يک شمه ز بوی خوش عطار من است

باغبان ھمچو نسیمم ز در خويش مران
کب گلزار تو از اشک چو گلنار من است

شربت قند و گالب از لب يارم فرمود
نرگس او که طبیب دل بیمار من است

آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت
يار شیرين سخن نادره گفتار من است

۵٢غزل    

روزگاريست که سودای بتان دين من است
غم اين کار نشاط دل غمگین من است

ديدن روی تو را ديده جان بین بايد
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وين کجا مرتبه چشم جھان بین من است

يار من باش که زيب فلک و زينت دھر
از مه روی تو و اشک چو پروين من است

تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد
خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است

دولت فقر خدايا به من ارزانی دار
کاين کرامت سبب حشمت و تمکین من است

واعظ شحنه شناس اين عظمت گو مفروش
زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است

يا رب اين کعبه مقصود تماشاگه کیست
که مغیالن طريقش گل و نسرين من است

حافظ از حشمت پرويز دگر قصه مخوان
که لبش جرعه کش خسرو شیرين من است

۵٣غزل    

منم که گوشه میخانه خانقاه من است
دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است

گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک
نوای من به سحر آه عذرخواه من است

ز پادشاه و گدا فارغم بحمداهللا
گدای خاک در دوست پادشاه من است

غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست
جز اين خیال ندارم خدا گواه من است

مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ور نی
رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است

از آن زمان که بر اين آستان نھادم روی
فراز مسند خورشید تکیه گاه من است

گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ
تو در طريق ادب باش و گو گناه من است

۵۴غزل    

ز گريه مردم چشمم نشسته در خون است
ببین که در طلبت حال مردمان چون است

به ياد لعل تو و چشم مست میگونت
ز جام غم می لعلی که می خورم خون است
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ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو

اگر طلوع کند طالعم ھمايون است

حکايت لب شیرين کالم فرھاد است
شکنج طره لیلی مقام مجنون است

دلم بجو که قدت ھمچو سرو دلجوی است
سخن بگو که کالمت لطیف و موزون است

ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی
که رنج خاطرم از جور دور گردون است

از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزيز
کنار دامن من ھمچو رود جیحون است

چگونه شاد شود اندرون غمگینم
به اختیار که از اختیار بیرون است

ز بیخودی طلب يار می کند حافظ
چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است

۵۵غزل    

خم زلف تو دام کفر و دين است
ز کارستان او يک شمه اين است

جمالت معجز حسن است لیکن
حديث غمزه ات سحر مبین است

ز چشم شوخ تو جان کی توان برد
که دايم با کمان اندر کمین است

بر آن چشم سیه صد آفرين باد
که در عاشق کشی سحرآفرين است

عجب علمیست علم ھیت عشق
که چرخ ھشتمش ھفتم زمین است

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد
حسابش با کرام الکاتبین است

مشو حافظ ز کید زلفش ايمن
که دل برد و کنون دربند دين است

۵۶غزل    

دل سراپرده محبت اوست
ديده آيینه دار طلعت اوست

من که سر درنیاورم به دو کون
گردنم زير بار منت اوست
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تو و طوبی و ما و قامت يار
فکر ھر کس به قدر ھمت اوست

گر من آلوده دامنم چه عجب
ھمه عالم گواه عصمت اوست

من که باشم در آن حرم که صبا
پرده دار حريم حرمت اوست

بی خیالش مباد منظر چشم
زان که اين گوشه جای خلوت اوست

ھر گل نو که شد چمن آرای
ز اثر رنگ و بوی صحبت اوست

دور مجنون گذشت و نوبت ماست
ھر کسی پنج روز نوبت اوست

ملکت عاشقی و گنج طرب
ھر چه دارم ز يمن ھمت اوست

من و دل گر فدا شديم چه باک
غرض اندر میان سالمت اوست

فقر ظاھر مبین که حافظ را
سینه گنجینه محبت اوست

۵٧غزل    

آن سیه چرده که شیرينی عالم با اوست
چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست

گر چه شیرين دھنان پادشھانند ولی
او سلیمان زمان است که خاتم با اوست

روی خوب است و کمال ھنر و دامن پاک
الجرم ھمت پاکان دو عالم با اوست

خال مشکین که بدان عارض گندمگون است
سر آن دانه که شد رھزن آدم با اوست

دلبرم عزم سفر کرد خدا را ياران
چه کنم با دل مجروح که مرھم با اوست

با که اين نکته توان گفت که آن سنگین دل
کشت ما را و دم عیسی مريم با اوست

حافظ از معتقدان است گرامی دارش
زان که بخشايش بس روح مکرم با اوست
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۵٨غزل    

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
که ھر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

نظیر دوست نديدم اگر چه از مه و مھر
نھادم آينه ھا در مقابل رخ دوست

صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دھد
که چون شکنج ورق ھای غنچه تو بر توست

نه من سبوکش اين دير رندسوزم و بس
بسا سرا که در اين کارخانه سنگ و سبوست

مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را
که باد غالیه سا گشت و خاک عنبربوست

نثار روی تو ھر برگ گل که در چمن است
فدای قد تو ھر سروبن که بر لب جوست

زبان ناطقه در وصف شوق ناالن است
چه جای کلک بريده زبان بیھده گوست

رخ تو در دلم آمد مراد خواھم يافت
چرا که حال نکو در قفای فال نکوست

نه اين زمان دل حافظ در آتش ھوس است
که داغدار ازل ھمچو الله خودروست

۵٩غزل    

دارم امید عاطفتی از جانب دوست
کردم جنايتی و امیدم به عفو اوست

دانم که بگذرد ز سر جرم من که او
گر چه پريوش است ولیکن فرشته خوست

چندان گريستم که ھر کس که برگذشت
در اشک ما چو ديد روان گفت کاين چه جوست

ھیچ است آن دھان و نبینم از او نشان
موی است آن میان و ندانم که آن چه موست

دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت
از ديده ام که دم به دمش کار شست و شوست

بی گفت و گوی زلف تو دل را ھمی کشد
با زلف دلکش تو که را روی گفت و گوست

عمريست تا ز زلف تو بويی شنیده ام
زان بوی در مشام دل من ھنوز بوست
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حافظ بد است حال پريشان تو ولی
بر بوی زلف يار پريشانیت نکوست

۶٠غزل    

آن پیک نامور که رسید از ديار دوست
آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

خوش می دھد نشان جالل و جمال يار
خوش می کند حکايت عز و وقار دوست

دل دادمش به مژده و خجلت ھمی برم
زين نقد قلب خويش که کردم نثار دوست

شکر خدا که از مدد بخت کارساز
بر حسب آرزوست ھمه کار و بار دوست

سیر سپھر و دور قمر را چه اختیار
در گردشند بر حسب اختیار دوست

گر باد فتنه ھر دو جھان را به ھم زند
ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست

کحل الجواھری به من آر ای نسیم صبح
زان خاک نیکبخت که شد رھگذار دوست

مايیم و آستانه عشق و سر نیاز
تا خواب خوش که را برد اندر کنار دوست

دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باک
منت خدای را که نیم شرمسار دوست

۶١غزل    

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
بیار نفحه ای از گیسوی معنبر دوست

به جان او که به شکرانه جان برافشانم
اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست

و گر چنان که در آن حضرتت نباشد بار
برای ديده بیاور غباری از در دوست

من گدا و تمنای وصل او ھیھات
مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست

دل صنوبريم ھمچو بید لرزان است
ز حسرت قد و باالی چون صنوبر دوست

اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را
به عالمی نفروشیم مويی از سر دوست
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چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد
چو ھست حافظ مسکین غالم و چاکر دوست

۶٢غزل    

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

واله و شیداست دايم ھمچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست

سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر
ھر که چون من در ازل يک جرعه خورد از جام دوست

بس نگويم شمه ای از شرح شوق خود از آنک
دردسر باشد نمودن بیش از اين ابرام دوست

گر دھد دستم کشم در ديده ھمچون توتیا
خاک راھی کان مشرف گردد از اقدام دوست

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق
ترک کام خود گرفتم تا برآيد کام دوست

حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز
زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست

۶٣غزل    

روی تو کس نديد و ھزارت رقیب ھست
در غنچه ای ھنوز و صدت عندلیب ھست

گر آمدم به کوی تو چندان غريب نیست
چون من در آن ديار ھزاران غريب ھست

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست
ھر جا که ھست پرتو روی حبیب ھست

آن جا که کار صومعه را جلوه می دھند
ناقوس دير راھب و نام صلیب ھست

عاشق که شد که يار به حالش نظر نکرد
ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب ھست

فرياد حافظ اين ھمه آخر به ھرزه نیست
ھم قصه ای غريب و حديثی عجیب ھست
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۶۴غزل    

اگر چه عرض ھنر پیش يار بی ادبیست
زبان خموش ولیکن دھان پر از عربیست

پری نھفته رخ و ديو در کرشمه حسن
بسوخت ديده ز حیرت که اين چه بوالعجبیست

در اين چمن گل بی خار کس نچید آری
چراغ مصطفوی با شرار بولھبیست

سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد
که کام بخشی او را بھانه بی سببیست

به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط
مرا که مصطبه ايوان و پای خم طنبیست

جمال دختر رز نور چشم ماست مگر
که در نقاب زجاجی و پرده عنبیست

ھزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه
کنون که مست خرابم صالح بی ادبیست

بیار می که چو حافظ ھزارم استظھار
به گريه سحری و نیاز نیم شبیست

۶۵غزل    

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بھار چیست
ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

ھر وقت خوش که دست دھد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست

پیوند عمر بسته به مويیست ھوش دار
غمخوار خويش باش غم روزگار چیست

معنی آب زندگی و روضه ارم
جز طرف جويبار و می خوشگوار چیست

مستور و مست ھر دو چو از يک قبیله اند
ما دل به عشوه که دھیم اختیار چیست

راز درون پرده چه داند فلک خموش
ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست

سھو و خطای بنده گرش اعتبار نیست
معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست

زاھد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست
تا در میانه خواسته کردگار چیست
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۶۶غزل    

بنال بلبل اگر با منت سر ياريست
که ما دو عاشق زاريم و کار ما زاريست

در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
چه جای دم زدن نافه ھای تاتاريست

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
که مست جام غروريم و نام ھشیاريست

خیال زلف تو پختن نه کار ھر خامیست
که زير سلسله رفتن طريق عیاريست

لطیفه ايست نھانی که عشق از او خیزد
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاريست

جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
ھزار نکته در اين کار و بار دلداريست

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن کس که از ھنر عاريست

بر آستان تو مشکل توان رسید آری
عروج بر فلک سروری به دشواريست

سحر کرشمه چشمت به خواب می ديدم
زھی مراتب خوابی که به ز بیداريست

دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
که رستگاری جاويد در کم آزاريست

۶٧غزل    

يا رب اين شمع دل افروز ز کاشانه کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست

حالیا خانه برانداز دل و دين من است
تا در آغوش که می خسبد و ھمخانه کیست

باده لعل لبش کز لب من دور مباد
راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو
بازپرسید خدا را که به پروانه کیست

می دھد ھر کسش افسونی و معلوم نشد
که دل نازک او مايل افسانه کیست

يا رب آن شاھوش ماه رخ زھره جبین
در يکتای که و گوھر يک دانه کیست
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گفتم آه از دل ديوانه حافظ بی تو
زير لب خنده زنان گفت که ديوانه کیست

۶٨غزل    

ماھم اين ھفته برون رفت و به چشمم سالیست
حال ھجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

مردم ديده ز لطف رخ او در رخ او
عکس خود ديد گمان برد که مشکین خالیست

می چکد شیر ھنوز از لب ھمچون شکرش
گر چه در شیوه گری ھر مژه اش قتالیست

ای که انگشت نمايی به کرم در ھمه شھر
وه که در کار غريبان عجبت اھمالیست

بعد از اينم نبود شابه در جوھر فرد
که دھان تو در اين نکته خوش استداللیست

مژده دادند که بر ما گذری خواھی کرد
نیت خیر مگردان که مبارک فالیست

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد
حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست

۶٩غزل    

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
در رھگذر کیست که دامی ز بال نیست

چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان
ھمراه تو بودن گنه از جانب ما نیست

روی تو مگر آينه لطف الھیست
حقا که چنین است و در اين روی و ريا نیست

نرگس طلبد شیوه چشم تو زھی چشم
مسکین خبرش از سر و در ديده حیا نیست

از بھر خدا زلف مپیرای که ما را
شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست

بازآی که بی روی تو ای شمع دل افروز
در بزم حريفان اثر نور و صفا نیست

تیمار غريبان اثر ذکر جمیل است
جانا مگر اين قاعده در شھر شما نیست

دی می شد و گفتم صنما عھد به جای آر
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گفتا غلطی خواجه در اين عھد وفا نیست

گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت
در ھیچ سری نیست که سری ز خدا نیست

عاشق چه کند گر نکشد بار مالمت
با ھیچ دالور سپر تیر قضا نیست

در صومعه زاھد و در خلوت صوفی
جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست

ای چنگ فروبرده به خون دل حافظ
فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست

٧٠غزل    

مردم ديده ما جز به رخت ناظر نیست
دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست

اشکم احرام طواف حرمت می بندد
گر چه از خون دل ريش دمی طاھر نیست

بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی
طاير سدره اگر در طلبت طاير نیست

عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار
مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست

عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد
ھر که را در طلبت ھمت او قاصر نیست

از روان بخشی عیسی نزنم دم ھرگز
زان که در روح فزايی چو لبت ماھر نیست

من که در آتش سودای تو آھی نزنم
کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست

روز اول که سر زلف تو ديدم گفتم
که پريشانی اين سلسله را آخر نیست

سر پیوند تو تنھا نه دل حافظ راست
کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

٧١غزل    

زاھد ظاھرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما ھر چه گويد جای ھیچ اکراه نیست

در طريقت ھر چه پیش سالک آيد خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
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تا چه بازی رخ نمايد بیدقی خواھیم راند
عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

چیست اين سقف بلند ساده بسیارنقش
زين معما ھیچ دانا در جھان آگاه نیست

اين چه استغناست يا رب وين چه قادر حکمت است
کاين ھمه زخم نھان ھست و مجال آه نیست

صاحب ديوان ما گويی نمی داند حساب
کاندر اين طغرا نشان حسبه هللا نیست

ھر که خواھد گو بیا و ھر چه خواھد گو بگو
کبر و ناز و حاجب و دربان بدين درگاه نیست

بر در میخانه رفتن کار يک رنگان بود
خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست

ھر چه ھست از قامت ناساز بی اندام ماست
ور نه تشريف تو بر باالی کس کوتاه نیست

بنده پیر خراباتم که لطفش دايم است
ور نه لطف شیخ و زاھد گاه ھست و گاه نیست

حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست
عاشق دردی کش اندربند مال و جاه نیست

٧٢غزل    

راھیست راه عشق که ھیچش کناره نیست
آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

ھر گه که دل به عشق دھی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت ھیچ استخاره نیست

ما را ز منع عقل مترسان و می بیار
کان شحنه در واليت ما ھیچ کاره نیست

از چشم خود بپرس که ما را که می کشد
جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست

او را به چشم پاک توان ديد چون ھالل
ھر ديده جای جلوه آن ماه پاره نیست

فرصت شمر طريقه رندی که اين نشان
چون راه گنج بر ھمه کس آشکاره نیست

نگرفت در تو گريه حافظ به ھیچ رو
حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست

٧٣غزل    
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روشن از پرتو رويت نظری نیست که نیست
منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

ناظر روی تو صاحب نظرانند آری
سر گیسوی تو در ھیچ سری نیست که نیست

اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب
خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست

تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی
سیل خیز از نظرم رھگذری نیست که نیست

تا دم از شام سر زلف تو ھر جا نزنند
با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست

من از اين طالع شوريده برنجم ور نی
بھره مند از سر کويت دگری نیست که نیست

از حیای لب شیرين تو ای چشمه نوش
غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز
ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

شیر در باديه عشق تو روباه شود
آه از اين راه که در وی خطری نیست که نیست

آب چشمم که بر او منت خاک در توست
زير صد منت او خاک دری نیست که نیست

از وجودم قدری نام و نشان ھست که ھست
ور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست

غیر از اين نکته که حافظ ز تو ناخشنود است
در سراپای وجودت ھنری نیست که نیست

٧۴غزل    

حاصل کارگه کون و مکان اين ھمه نیست
باده پیش آر که اسباب جھان اين ھمه نیست

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است
غرض اين است وگرنه دل و جان اين ھمه نیست

منت سدره و طوبی ز پی سايه مکش
که چو خوش بنگری ای سرو روان اين ھمه نیست

دولت آن است که بی خون دل آيد به کنار
ور نه با سعی و عمل باغ جنان اين ھمه نیست

پنج روزی که در اين مرحله مھلت داری
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خوش بیاسای زمانی که زمان اين ھمه نیست

بر لب بحر فنا منتظريم ای ساقی
فرصتی دان که ز لب تا به دھان اين ھمه نیست

زاھد ايمن مشو از بازی غیرت زنھار
که ره از صومعه تا دير مغان اين ھمه نیست

دردمندی من سوخته زار و نزار
ظاھرا حاجت تقرير و بیان اين ھمه نیست

نام حافظ رقم نیک پذيرفت ولی
پیش رندان رقم سود و زيان اين ھمه نیست

٧۵غزل    

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست
تاب آن زلف پريشان تو بی چیزی نیست

از لبت شیر روان بود که من می گفتم
اين شکر گرد نمکدان تو بی چیزی نیست

جان درازی تو بادا که يقین می دانم
در کمان ناوک مژگان تو بی چیزی نیست

مبتاليی به غم محنت و اندوه فراق
ای دل اين ناله و افغان تو بی چیزی نیست

دوش باد از سر کويش به گلستان بگذشت
ای گل اين چاک گريبان تو بی چیزی نیست

درد عشق ار چه دل از خلق نھان می دارد
حافظ اين ديده گريان تو بی چیزی نیست

٧۶غزل    

جز آستان توام در جھان پناھی نیست
سر مرا بجز اين در حواله گاھی نیست

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم
که تیغ ما بجز از ناله ای و آھی نیست

چرا ز کوی خرابات روی برتابم
کز اين به ھم به جھان ھیچ رسم و راھی نیست

زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر
بگو بسوز که بر من به برگ کاھی نیست

غالم نرگس جماش آن سھی سروم
که از شراب غرورش به کس نگاھی نیست
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مباش در پی آزار و ھر چه خواھی کن

که در شريعت ما غیر از اين گناھی نیست

عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن
که نیست بر سر راھی که دادخواھی نیست

چنین که از ھمه سو دام راه می بینم
به از حمايت زلفش مرا پناھی نیست

خزينه دل حافظ به زلف و خال مده
که کارھای چنین حد ھر سیاھی نیست

٧٧غزل    

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت
و اندر آن برگ و نوا خوش ناله ھای زار داشت

گفتمش در عین وصل اين ناله و فرياد چیست
گفت ما را جلوه معشوق در اين کار داشت

يار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
پادشاھی کامران بود از گدايی عار داشت

در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم
کاين ھمه نقش عجب در گردش پرگار داشت

گر مريد راه عشقی فکر بدنامی مکن
شیخ صنعان خرقه رھن خانه خمار داشت

وقت آن شیرين قلندر خوش که در اطوار سیر
ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

چشم حافظ زير بام قصر آن حوری سرشت
شیوه جنات تجری تحتھا االنھار داشت

٧٨غزل    

ديدی که يار جز سر جور و ستم نداشت
بشکست عھد وز غم ما ھیچ غم نداشت

يا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم
افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت

بر من جفا ز بخت من آمد وگرنه يار
حاشا که رسم لطف و طريق کرم نداشت

با اين ھمه ھر آن که نه خواری کشید از او
ھر جا که رفت ھیچ کسش محترم نداشت
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ساقی بیار باده و با محتسب بگو
انکار ما مکن که چنین جام جم نداشت

ھر راھرو که ره به حريم درش نبرد
مسکین بريد وادی و ره در حرم نداشت

حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدعی
ھیچش ھنر نبود و خبر نیز ھم نداشت

٧٩غزل    

کنون که می دمد از بوستان نسیم بھشت
من و شراب فرح بخش و يار حورسرشت

گدا چرا نزند الف سلطنت امروز
که خیمه سايه ابر است و بزمگه لب کشت

چمن حکايت ارديبھشت می گويد
نه عاقل است که نسیه خريد و نقد بھشت

به می عمارت دل کن که اين جھان خراب
بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت

وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندھد
چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت

مکن به نامه سیاھی مالمت من مست
که آگه است که تقدير بر سرش چه نوشت

قدم دريغ مدار از جنازه حافظ
که گر چه غرق گناه است می رود به بھشت

٨٠غزل    

عیب رندان مکن ای زاھد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواھند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
ھر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

ھمه کس طالب يارند چه ھشیار و چه مست
ھمه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت در میکده ھا
مدعی گر نکند فھم سخن گو سر و خشت

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس
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پدرم نیز بھشت ابد از دست بھشت

حافظا روز اجل گر به کف آری جامی
يک سر از کوی خرابات برندت به بھشت

٨١غزل    

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
ناز کم کن که در اين باغ بسی چون تو شکفت

گل بخنديد که از راست نرنجیم ولی
ھیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل
ای بسا در که به نوک مژه ات بايد سفت

تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد
ھر که خاک در میخانه به رخساره نرفت

در گلستان ارم دوش چو از لطف ھوا
زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت

گفتم ای مسند جم جام جھان بینت کو
گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت

سخن عشق نه آن است که آيد به زبان
ساقیا می ده و کوتاه کن اين گفت و شنفت

اشک حافظ خرد و صبر به دريا انداخت
چه کند سوز غم عشق نیارست نھفت

٨٢غزل    

آن ترک پری چھره که دوش از بر ما رفت
آيا چه خطا ديد که از راه خطا رفت

تا رفت مرا از نظر آن چشم جھان بین
کس واقف ما نیست که از ديده چه ھا رفت

بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش
آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم
سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت

از پای فتاديم چو آمد غم ھجران
در درد بمرديم چو از دست دوا رفت

دل گفت وصالش به دعا باز توان يافت
عمريست که عمرم ھمه در کار دعا رفت
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احرام چه بنديم چو آن قبله نه اين جاست
در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت

دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا ديد
ھیھات که رنج تو ز قانون شفا رفت

ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه
زان پیش که گويند که از دار فنا رفت

٨٣غزل    

گر ز دست زلف مشکینت خطايی رفت رفت
ور ز ھندوی شما بر ما جفايی رفت رفت

برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت
جور شاه کامران گر بر گدايی رفت رفت

در طريقت رنجش خاطر نباشد می بیار
ھر کدورت را که بینی چون صفايی رفت رفت

عشقبازی را تحمل بايد ای دل پای دار
گر ماللی بود بود و گر خطايی رفت رفت

گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد
ور میان جان و جانان ماجرايی رفت رفت

از سخن چینان ماللت ھا پديد آمد ولی
گر میان ھمنشینان ناسزايی رفت رفت

عیب حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه
پای آزادی چه بندی گر به جايی رفت رفت

٨۴غزل    

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزيز رفت بیا تا قضا کنیم
عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه خیال که آمد کدام رفت

بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد
در مصطبه دعای تو ھر صبح و شام رفت

دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید
تا بويی از نسیم می اش در مشام رفت

زاھد غرور داشت سالمت نبرد راه
رند از ره نیاز به دارالسالم رفت
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نقد دلی که بود مرا صرف باده شد
قلب سیاه بود از آن در حرام رفت

در تاب توبه چند توان سوخت ھمچو عود
می ده که عمر در سر سودای خام رفت

ديگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت
گمگشته ای که باده نابش به کام رفت

٨۵غزل    

شربتی از لب لعلش نچشیديم و برفت
روی مه پیکر او سیر نديديم و برفت

گويی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیديم و برفت

بس که ما فاتحه و حرز يمانی خوانديم
وز پی اش سوره اخالص دمیديم و برفت

عشوه دادند که بر ما گذری خواھی کرد
ديدی آخر که چنین عشوه خريديم و برفت

شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
در گلستان وصالش نچمیديم و برفت

ھمچو حافظ ھمه شب ناله و زاری کرديم
کای دريغا به وداعش نرسیديم و برفت

٨۶غزل    

ساقی بیا که يار ز رخ پرده برگرفت
کار چراغ خلوتیان باز درگرفت

آن شمع سرگرفته دگر چھره برفروخت
وين پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت

آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت
وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت

زنھار از آن عبارت شیرين دلفريب
گويی که پسته تو سخن در شکر گرفت

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

ھر سروقد که بر مه و خور حسن می فروخت
چون تو درآمدی پی کاری دگر گرفت

زين قصه ھفت گنبد افالک پرصداست
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کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت

حافظ تو اين سخن ز که آموختی که بخت
تعويذ کرد شعر تو را و به زر گرفت

٨٧غزل    

حسنت به اتفاق مالحت جھان گرفت
آری به اتفاق جھان می توان گرفت

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

زين آتش نھفته که در سینه من است
خورشید شعله ايست که در آسمان گرفت

می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست
از غیرت صبا نفسش در دھان گرفت

آسوده بر کنار چو پرگار می شدم
دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت

آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت
کتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت

خواھم شدن به کوی مغان آستین فشان
زين فتنه ھا که دامن آخرزمان گرفت

می خور که ھر که آخر کار جھان بديد
از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت

بر برگ گل به خون شقايق نوشته اند
کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت

حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد
حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت

٨٨غزل    

شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت
فراق يار نه آن می کند که بتوان گفت

حديث ھول قیامت که گفت واعظ شھر
کنايتیست که از روزگار ھجران گفت

نشان يار سفرکرده از که پرسم باز
که ھر چه گفت بريد صبا پريشان گفت

فغان که آن مه نامھربان مھرگسل
به ترک صحبت ياران خود چه آسان گفت
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من و مقام رضا بعد از اين و شکر رقیب

که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت

غم کھن به می سالخورده دفع کنید
که تخم خوشدلی اين است پیر دھقان گفت

گره به باد مزن گر چه بر مراد رود
که اين سخن به مثل باد با سلیمان گفت

به مھلتی که سپھرت دھد ز راه مرو
تو را که گفت که اين زال ترک دستان گفت

مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل
قبول کرد به جان ھر سخن که جانان گفت

که گفت حافظ از انديشه تو آمد باز
من اين نگفته ام آن کس که گفت بھتان گفت

٨٩غزل    

يا رب سببی ساز که يارم به سالمت
بازآيد و برھاندم از بند مالمت

خاک ره آن يار سفرکرده بیاريد
تا چشم جھان بین کنمش جای اقامت

فرياد که از شش جھتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

امروز که در دست توام مرحمتی کن
فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

ای آن که به تقرير و بیان دم زنی از عشق
ما با تو نداريم سخن خیر و سالمت

درويش مکن ناله ز شمشیر احبا
کاين طايفه از کشته ستانند غرامت

در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی
بر می شکند گوشه محراب امامت

حاشا که من از جور و جفای تو بنالم
بیداد لطیفان ھمه لطف است و کرامت

کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ
پیوسته شد اين سلسله تا روز قیامت

٩٠غزل    

ای ھدھد صبا به سبا می فرستمت
بنگر که از کجا به کجا می فرستمت
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حیف است طايری چو تو در خاکدان غم
زين جا به آشیان وفا می فرستمت

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست
می بینمت عیان و دعا می فرستمت

ھر صبح و شام قافله ای از دعای خیر
در صحبت شمال و صبا می فرستمت

تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب
جان عزيز خود به نوا می فرستمت

ای غايب از نظر که شدی ھمنشین دل
می گويمت دعا و ثنا می فرستمت

در روی خود تفرج صنع خدای کن
کیینه خدای نما می فرستمت

تا مطربان ز شوق منت آگھی دھند
قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت

ساقی بیا که ھاتف غیبم به مژده گفت
با درد صبر کن که دوا می فرستمت

حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست
بشتاب ھان که اسب و قبا می فرستمت

٩١غزل    

ای غايب از نظر به خدا می سپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

تا دامن کفن نکشم زير پای خاک
باور مکن که دست ز دامن بدارمت

محراب ابرويت بنما تا سحرگھی
دست دعا برآرم و در گردن آرمت

گر بايدم شدن سوی ھاروت بابلی
صد گونه جادويی بکنم تا بیارمت

خواھم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب
بیمار بازپرس که در انتظارمت

صد جوی آب بسته ام از ديده بر کنار
بر بوی تخم مھر که در دل بکارمت

خونم بريخت و از غم عشقم خالص داد
منت پذير غمزه خنجر گذارمت

می گريم و مرادم از اين سیل اشکبار
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تخم محبت است که در دل بکارمت

بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل
در پای دم به دم گھر از ديده بارمت

حافظ شراب و شاھد و رندی نه وضع توست
فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت

٩٢غزل    

میر من خوش می روی کاندر سر و پا میرمت
خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت

گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست
خوش تقاضا می کنی پیش تقاضا میرمت

عاشق و مخمور و مھجورم بت ساقی کجاست
گو که بخرامد که پیش سروباال میرمت

آن که عمری شد که تا بیمارم از سودای او
گو نگاھی کن که پیش چشم شھال میرمت

گفته لعل لبم ھم درد بخشد ھم دوا
گاه پیش درد و گه پیش مداوا میرمت

خوش خرامان می روی چشم بد از روی تو دور
دارم اندر سر خیال آن که در پا میرمت

گر چه جای حافظ اندر خلوت وصل تو نیست
ای ھمه جای تو خوش پیش ھمه جا میرمت

٩٣غزل    

چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت
حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت

به نوک خامه رقم کرده ای سالم مرا
که کارخانه دوران مباد بی رقمت

نگويم از من بی دل به سھو کردی ياد
که در حساب خرد نیست سھو بر قلمت

مرا ذلیل مگردان به شکر اين نعمت
که داشت دولت سرمد عزيز و محترمت

بیا که با سر زلفت قرار خواھم کرد
که گر سرم برود برندارم از قدمت

ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی
که الله بردمد از خاک کشتگان غمت
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روان تشنه ما را به جرعه ای درياب
چو می دھند زالل خضر ز جام جمت

ھمیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد
که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت

٩۴غزل    

زان يار دلنوازم شکريست با شکايت
گر نکته دان عشقی بشنو تو اين حکايت

بی مزد بود و منت ھر خدمتی که کردم
يا رب مباد کس را مخدوم بی عنايت

رندان تشنه لب را آبی نمی دھد کس
گويی ولی شناسان رفتند از اين واليت

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
سرھا بريده بینی بی جرم و بی جنايت

چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی
جانا روا نباشد خون ريز را حمايت

در اين شب سیاھم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی ای کوکب ھدايت

از ھر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنھار از اين بیابان وين راه بی نھايت

ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم
يک ساعتم بگنجان در سايه عنايت

اين راه را نھايت صورت کجا توان بست
کش صد ھزار منزل بیش است در بدايت

ھر چند بردی آبم روی از درت نتابم
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعايت

عشقت رسد به فرياد ار خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانی در چارده روايت

٩۵غزل    

مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسويت
خرابم می کند ھر دم فريب چشم جادويت

پس از چندين شکیبايی شبی يا رب توان ديدن
که شمع ديده افروزيم در محراب ابرويت

سواد لوح بینش را عزيز از بھر آن دارم
که جان را نسخه ای باشد ز لوح خال ھندويت
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تو گر خواھی که جاويدان جھان يک سر بیارايی
صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رويت

و گر رسم فنا خواھی که از عالم براندازی
برافشان تا فروريزد ھزاران جان ز ھر مويت

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل
من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسويت

زھی ھمت که حافظ راست از دنیی و از عقبی
نیايد ھیچ در چشمش بجز خاک سر کويت

٩۶غزل    

درد ما را نیست درمان الغیاث
ھجر ما را نیست پايان الغیاث

دين و دل بردند و قصد جان کنند
الغیاث از جور خوبان الغیاث

در بھای بوسه ای جانی طلب
می کنند اين دلستانان الغیاث

خون ما خوردند اين کافردالن
ای مسلمانان چه درمان الغیاث

ھمچو حافظ روز و شب بی خويشتن
گشته ام سوزان و گريان الغیاث

٩٧غزل    

تويی که بر سر خوبان کشوری چون تاج
سزد اگر ھمه دلبران دھندت باج

دو چشم شوخ تو برھم زده خطا و حبش
به چین زلف تو ماچین و ھند داده خراج

بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز
سواد زلف سیاه تو ھست ظلمت داج

دھان شھد تو داده رواج آب خضر
لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج

از اين مرض به حقیقت شفا نخواھم يافت
که از تو درد دل ای جان نمی رسد به عالج

چرا ھمی شکنی جان من ز سنگ دلی
دل ضعیف که باشد به نازکی چو زجاج

لب تو خضر و دھان تو آب حیوان است
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قد تو سرو و میان موی و بر به ھیت عاج

فتاد در دل حافظ ھوای چون تو شھی
کمینه ذره خاک در تو بودی کاج

٩٨غزل    

اگر به مذھب تو خون عاشق است مباح
صالح ما ھمه آن است کان تو راست صالح

سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات
بیاض روی چو ماه تو فالق االصباح

ز چین زلف کمندت کسی نیافت خالص
از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح

ز ديده ام شده يک چشمه در کنار روان
که آشنا نکند در میان آن مالح

لب چو آب حیات تو ھست قوت جان
وجود خاکی ما را از اوست ذکر رواح

بداد لعل لبت بوسه ای به صد زاری
گرفت کام دلم ز او به صد ھزار الحاح

دعای جان تو ورد زبان مشتاقان
ھمیشه تا که بود متصل مسا و صباح

صالح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ
ز رند و عاشق و مجنون کسی نیافت صالح

٩٩غزل    
دل من در ھوای روی فرخ

بود آشفته ھمچون موی فرخ

بجز ھندوی زلفش ھیچ کس نیست
که برخوردار شد از روی فرخ

سیاھی نیکبخت است آن که دايم
بود ھمراز و ھم زانوی فرخ

شود چون بید لرزان سرو آزاد
اگر بیند قد دلجوی فرخ

بده ساقی شراب ارغوانی
به ياد نرگس جادوی فرخ

دوتا شد قامتم ھمچون کمانی
ز غم پیوسته چون ابروی فرخ

نسیم مشک تاتاری خجل کرد
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شمیم زلف عنبربوی فرخ

اگر میل دل ھر کس به جايست
بود میل دل من سوی فرخ

غالم ھمت آنم که باشد
چو حافظ بنده و ھندوی فرخ

١٠٠غزل    

دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد
گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز ياد

گفتم به باد می دھدم باده نام و ننگ
گفتا قبول کن سخن و ھر چه باد باد

سود و زيان و مايه چو خواھد شدن ز دست
از بھر اين معامله غمگین مباش و شاد

بادت به دست باشد اگر دل نھی به ھیچ
در معرضی که تخت سلیمان رود به باد

حافظ گرت ز پند حکیمان ماللت است
کوته کنیم قصه که عمرت دراز باد

١٠١غزل    

شراب و عیش نھان چیست کار بی بنیاد
زديم بر صف رندان و ھر چه بادا باد

گره ز دل بگشا و از سپھر ياد مکن
که فکر ھیچ مھندس چنین گره نگشاد

ز انقالب زمانه عجب مدار که چرخ
از اين فسانه ھزاران ھزار دارد ياد

قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش
ز کاسه سر جمشید و بھمن است و قباد

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

ز حسرت لب شیرين ھنوز می بینم
که الله می دمد از خون ديده فرھاد

مگر که الله بدانست بی وفايی دھر
که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننھاد

بیا بیا که زمانی ز می خراب شويم
مگر رسیم به گنجی در اين خراب آباد
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نمی دھند اجازت مرا به سیر و سفر

نسیم باد مصال و آب رکن آباد

قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ
که بسته اند بر ابريشم طرب دل شاد

١٠٢غزل    

دوش آگھی ز يار سفرکرده داد باد
من نیز دل به باد دھم ھر چه باد باد

کارم بدان رسید که ھمراز خود کنم
ھر شام برق المع و ھر بامداد باد

در چین طره تو دل بی حفاظ من
ھرگز نگفت مسکن مالوف ياد باد

امروز قدر پند عزيزان شناختم
يا رب روان ناصح ما از تو شاد باد

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

از دست رفته بود وجود ضعیف من
صبحم به بوی وصل تو جان بازداد باد

حافظ نھاد نیک تو کامت برآورد
جان ھا فدای مردم نیکونھاد باد

١٠٣غزل    

روز وصل دوستداران ياد باد
ياد باد آن روزگاران ياد باد

کامم از تلخی غم چون زھر گشت
بانگ نوش شادخواران ياد باد

گر چه ياران فارغند از ياد من
از من ايشان را ھزاران ياد باد

مبتال گشتم در اين بند و بال
کوشش آن حق گزاران ياد باد

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

راز حافظ بعد از اين ناگفته ماند
ای دريغا رازداران ياد باد

١٠۴غزل    
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جمالت آفتاب ھر نظر باد
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد

ھمای زلف شاھین شھپرت را
دل شاھان عالم زير پر باد

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

دلی کو عاشق رويت نباشد
ھمیشه غرقه در خون جگر باد

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

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

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

به جان مشتاق روی توست حافظ
تو را در حال مشتاقان نظر باد

١٠۵غزل    

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
ور نه انديشه اين کار فراموشش باد

آن که يک جرعه می از دست تواند دادن
دست با شاھد مقصود در آغوشش باد

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

شاه ترکان سخن مدعیان می شنود
شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد

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

چشمم از آينه داران خط و خالش گشت
لبم از بوسه ربايان بر و دوشش باد

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

به غالمی تو مشھور جھان شد حافظ
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
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١٠۶غزل    

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد
وجود نازکت آزرده گزند مباد

سالمت ھمه آفاق در سالمت توست
به ھیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

جمال صورت و معنی ز امن صحت توست
که ظاھرت دژم و باطنت نژند مباد

در اين چمن چو درآيد خزان به يغمايی
رھش به سرو سھی قامت بلند مباد

در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد
مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد

ھر آن که روی چو ماھت به چشم بد بیند
بر آتش تو بجز جان او سپند مباد

شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
که حاجتت به عالج گالب و قند مباد

١٠٧غزل    

حسن تو ھمیشه در فزون باد
رويت ھمه ساله الله گون باد

اندر سر ما خیال عشقت
ھر روز که باد در فزون باد

ھر سرو که در چمن درآيد
در خدمت قامتت نگون باد

چشمی که نه فتنه تو باشد
چون گوھر اشک غرق خون باد

چشم تو ز بھر دلربايی
در کردن سحر ذوفنون باد

ھر جا که دلیست در غم تو
بی صبر و قرار و بی سکون باد

قد ھمه دلبران عالم
پیش الف قدت چو نون باد

ھر دل که ز عشق توست خالی
از حلقه وصل تو برون باد

لعل تو که ھست جان حافظ
دور از لب مردمان دون باد
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١٠٨غزل    

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد
ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست
ديده فتح ابد عاشق جوالن تو باد

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

طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد
غیرت خلد برين ساحت بستان تو باد

نه به تنھا حیوانات و نباتات و جماد
ھر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

١٠٩غزل    

دير است که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت سالمی و کالمی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پیکی ندوانید و سالمی نفرستاد

سوی من وحشی صفت عقل رمیده
آھوروشی کبک خرامی نفرستاد

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

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

چندان که زدم الف کرامات و مقامات
ھیچم خبر از ھیچ مقامی نفرستاد

حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
گر شاه پیامی به غالمی نفرستاد

١١٠غزل    

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
وان راز که در دل بنھفتم به درافتاد

از راه نظر مرغ دلم گشت ھواگیر
ای ديده نگه کن که به دام که درافتاد

دردا که از آن آھوی مشکین سیه چشم
چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد
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از رھگذر خاک سر کوی شما بود
ھر نافه که در دست نسیم سحر افتاد

مژگان تو تا تیغ جھان گیر برآورد
بس کشته دل زنده که بر يک دگر افتاد

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

گر جان بدھد سنگ سیه لعل نگردد
با طینت اصلی چه کند بدگھر افتاد

حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود
بس طرفه حريفیست کش اکنون به سر افتاد

١١١غزل    

عکس روی تو چو در آينه جام افتاد
عارف از خنده می در طمع خام افتاد

حسن روی تو به يک جلوه که در آينه کرد
اين ھمه نقش در آيینه اوھام افتاد

اين ھمه عکس می و نقش نگارين که نمود
يک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد

غیرت عشق زبان ھمه خاصان ببريد
کز کجا سر غمش در دھن عام افتاد

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

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار
ھر که در دايره گردش ايام افتاد

در خم زلف تو آويخت دل از چاه زنخ
آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی
کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد

زير شمشیر غمش رقص کنان بايد رفت
کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد

ھر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است
اين گدا بین که چه شايسته انعام افتاد

صوفیان جمله حريفند و نظرباز ولی
زين میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد
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١١٢غزل    

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد
صبر و آرام تواند به من مسکین داد

وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت
ھم تواند کرمش داد من غمگین داد

من ھمان روز ز فرھاد طمع ببريدم
که عنان دل شیدا به لب شیرين داد

گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست
آن که آن داد به شاھان به گدايان اين داد

خوش عروسیست جھان از ره صورت لیکن
ھر که پیوست بدو عمر خودش کاوين داد

بعد از اين دست من و دامن سرو و لب جوی
خاصه اکنون که صبا مژده فروردين داد

در کف غصه دوران دل حافظ خون شد
از فراق رخت ای خواجه قوام الدين داد

١١٣غزل    

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
که تاب من به جھان طره فالنی داد

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

شکسته وار به درگاھت آمدم که طبیب
به مومیايی لطف توام نشانی داد

تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
که دست دادش و ياری ناتوانی داد

برو معالجه خود کن ای نصیحتگو
شراب و شاھد شیرين که را زيانی داد

گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت
دريغ حافظ مسکین من چه جانی داد

١١۴غزل    

ھمای اوج سعادت به دام ما افتد
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط کاله
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
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شبی که ماه مراد از افق شود طالع

بود که پرتو نوری به بام ما افتد

به بارگاه تو چون باد را نباشد بار
کی اتفاق مجال سالم ما افتد

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

خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز
کز اين شکار فراوان به دام ما افتد

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

ز خاک کوی تو ھر گه که دم زند حافظ
نسیم گلشن جان در مشام ما افتد

١١۵غزل    

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نھال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

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

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما
بسی گردش کند گردون بسی لیل و نھار آرد

عماری دار لیلی را که مھد ماه در حکم است
خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد

بھار عمر خواه ای دل وگرنه اين چمن ھر سال
چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبل ھزار آرد

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

در اين باغ از خدا خواھد دگر پیرانه سر حافظ
نشیند بر لب جويی و سروی در کنار آرد

١١۶غزل    

کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد
محقق است که او حاصل بصر دارد

چو خامه در ره فرمان او سر طاعت
نھاده ايم مگر او به تیغ بردارد

کسی به وصل تو چون شمع يافت پروانه
که زير تیغ تو ھر دم سری دگر دارد
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به پای بوس تو دست کسی رسید که او
چو آستانه بدين در ھمیشه سر دارد

ز زھد خشک ملولم کجاست باده ناب
که بوی باده مدامم دماغ تر دارد

ز باده ھیچت اگر نیست اين نه بس که تو را
دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد

کسی که از ره تقوا قدم برون ننھاد
به عزم میکده اکنون ره سفر دارد

دل شکسته حافظ به خاک خواھد برد
چو الله داغ ھوايی که بر جگر دارد

١١٧غزل    

دل ما به دور رويت ز چمن فراغ دارد
که چو سرو پايبند است و چو الله داغ دارد

سر ما فرونیايد به کمان ابروی کس
که درون گوشه گیران ز جھان فراغ دارد

ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم
تو سیاه کم بھا بین که چه در دماغ دارد

به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که الله
به نديم شاه ماند که به کف اياغ دارد

شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن
مگر آن که شمع رويت به رھم چراغ دارد

من و شمع صبحگاھی سزد ار به ھم بگريیم
که بسوختیم و از ما بت ما فراغ دارد

سزدم چو ابر بھمن که بر اين چمن بگريم
طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ
که نه خاطر تماشا نه ھوای باغ دارد

١١٨غزل    

آن کس که به دست جام دارد
سلطانی جم مدام دارد

آبی که خضر حیات از او يافت
در میکده جو که جام دارد

سررشته جان به جام بگذار
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کاين رشته از او نظام دارد

ما و می و زاھدان و تقوا
تا يار سر کدام دارد

بیرون ز لب تو ساقیا نیست
در دور کسی که کام دارد

نرگس ھمه شیوه ھای مستی
از چشم خوشت به وام دارد

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

بر سینه ريش دردمندان
لعلت نمکی تمام دارد

در چاه ذقن چو حافظ ای جان
حسن تو دو صد غالم دارد

١١٩غزل    

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد
ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

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

نه ھر درخت تحمل کند جفای خزان
غالم ھمت سروم که اين قدم دارد

رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست
نھد به پای قدح ھر که شش درم دارد

زر از بھای می اکنون چو گل دريغ مدار
که عقل کل به صدت عیب متھم دارد

ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان
کدام محرم دل ره در اين حرم دارد

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

مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری
که جلوه نظر و شیوه کرم دارد

ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست
که ما صمد طلبیديم و او صنم دارد

١٢٠غزل    
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بتی دارم که گرد گل ز سنبل سايه بان دارد
بھار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

غبار خط بپوشانید خورشید رخش يا رب
بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد

چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوھر مقصود
ندانستم که اين دريا چه موج خون فشان دارد

ز چشمت جان نشايد برد کز ھر سو که می بینم
کمین از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان دارد

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

بیفشان جرعه ای بر خاک و حال اھل دل بشنو
که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد

چو در رويت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل
که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جھان دارد

خدا را داد من بستان از او ای شحنه مجلس
که می با ديگری خورده ست و با من سر گران دارد

به فتراک ار ھمی بندی خدا را زود صیدم کن
که آفت ھاست در تاخیر و طالب را زيان دارد

ز سروقد دلجويت مکن محروم چشمم را
بدين سرچشمه اش بنشان که خوش آبی روان دارد

ز خوف ھجرم ايمن کن اگر امید آن داری
که از چشم بدانديشان خدايت در امان دارد

چه عذر بخت خود گويم که آن عیار شھرآشوب
به تلخی کشت حافظ را و شکر در دھان دارد

١٢١غزل    

ھر آن کو خاطر مجموع و يار نازنین دارد
سعادت ھمدم او گشت و دولت ھمنشین دارد

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

دھان تنگ شیرينش مگر ملک سلیمان است
که نقش خاتم لعلش جھان زير نگین دارد

لب لعل و خط مشکین چو آنش ھست و اينش ھست
بنازم دلبر خود را که حسنش آن و اين دارد

به خواری منگر ای منعم ضعیفان و نحیفان را
که صدر مجلس عشرت گدای رھنشین دارد
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چو بر روی زمین باشی توانايی غنیمت دان
که دوران ناتوانی ھا بسی زير زمین دارد

بالگردان جان و تن دعای مستمندان است
که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد

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

و گر گويد نمی خواھم چو حافظ عاشق مفلس
بگويیدش که سلطانی گدايی ھمنشین دارد

١٢٢غزل    

ھر آن که جانب اھل خدا نگه دارد
خداش در ھمه حال از بال نگه دارد

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

دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد

گرت ھواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

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

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

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

غبار راه راھگذارت کجاست تا حافظ
به يادگار نسیم صبا نگه دارد

١٢٣غزل    

مطرب عشق عجب ساز و نوايی دارد
نقش ھر نغمه که زد راه به جايی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی
که خوش آھنگ و فرح بخش ھوايی دارد

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

محترم دار دلم کاين مگس قندپرست
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تا ھواخواه تو شد فر ھمايی دارد

از عدالت نبود دور گرش پرسد حال
پادشاھی که به ھمسايه گدايی دارد

اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند
درد عشق است و جگرسوز دوايی دارد

ستم از غمزه میاموز که در مذھب عشق
ھر عمل اجری و ھر کرده جزايی دارد

نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست
شادی روی کسی خور که صفايی دارد

خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند
و از زبان تو تمنای دعايی دارد

١٢۴غزل    

آن که از سنبل او غالیه تابی دارد
باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد

از سر کشته خود می گذری ھمچون باد
چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد

ماه خورشید نمايش ز پس پرده زلف
آفتابیست که در پیش سحابی دارد

چشم من کرد به ھر گوشه روان سیل سرشک
تا سھی سرو تو را تازه تر آبی دارد

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

آب حیوان اگر اين است که دارد لب دوست
روشن است اين که خضر بھره سرابی دارد

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

جان بیمار مرا نیست ز تو روی سال
ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد

کی کند سوی دل خسته حافظ نظری
چشم مستش که به ھر گوشه خرابی دارد

١٢۵غزل    

شاھد آن نیست که مويی و میانی دارد
بنده طلعت آن باش که آنی دارد
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شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی
خوبی آن است و لطافت که فالنی دارد

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

گوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا
نه سواريست که در دست عنانی دارد

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

خم ابروی تو در صنعت تیراندازی
برده از دست ھر آن کس که کمانی دارد

در ره عشق نشد کس به يقین محرم راز
ھر کسی بر حسب فکر گمانی دارد

با خرابات نشینان ز کرامات مالف
ھر سخن وقتی و ھر نکته مکانی دارد

مرغ زيرک نزند در چمنش پرده سرای
ھر بھاری که به دنباله خزانی دارد

مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش
کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد

١٢۶غزل    

جان بی جمال جانان میل جھان ندارد
ھر کس که اين ندارد حقا که آن ندارد

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

ھر شبنمی در اين ره صد بحر آتشین است
دردا که اين معما شرح و بیان ندارد

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن
ای ساروان فروکش کاين ره کران ندارد

چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت
بشنو که پند پیران ھیچت زيان ندارد

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

احوال گنج قارون کايام داد بر باد
در گوش دل فروخوان تا زر نھان ندارد

گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان
کان شوخ سربريده بند زبان ندارد

Page 67

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez

کس در جھان ندارد يک بنده ھمچو حافظ
زيرا که چون تو شاھی کس در جھان ندارد

١٢٧غزل    

روشنی طلعت تو ماه ندارد
پیش تو گل رونق گیاه ندارد

گوشه ابروی توست منزل جانم
خوشتر از اين گوشه پادشاه ندارد

تا چه کند با رخ تو دود دل من
آينه دانی که تاب آه ندارد

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

ديدم و آن چشم دل سیه که تو داری
جانب ھیچ آشنا نگاه ندارد

رطل گرانم ده ای مريد خرابات
شادی شیخی که خانقاه ندارد

خون خور و خامش نشین که آن دل نازک
طاقت فرياد دادخواه ندارد

گو برو و آستین به خون جگر شوی
ھر که در اين آستانه راه ندارد

نی من تنھا کشم تطاول زلفت
کیست که او داغ آن سیاه ندارد

حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب
کافر عشق ای صنم گناه ندارد

١٢٨غزل    

نیست در شھر نگاری که دل ما ببرد
بختم ار يار شود رختم از اين جا ببرد

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

باغبانا ز خزان بی خبرت می بینم
آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

رھزن دھر نخفته ست مشو ايمن از او
اگر امروز نبرده ست که فردا ببرد

در خیال اين ھمه لعبت به ھوس می بازم
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بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد

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

بانگ گاوی چه صدا بازدھد عشوه مخر
سامری کیست که دست از يد بیضا ببرد

جام مینايی می سد ره تنگ دلیست
منه از دست که سیل غمت از جا ببرد

راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است
ھر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد

حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه يار
خانه از غیر بپرداز و بھل تا ببرد

١٢٩غزل    

اگر نه باده غم دل ز ياد ما ببرد
نھیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد

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

فغان که با ھمه کس غايبانه باخت فلک
که کس نبود که دستی از اين دغا ببرد

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

دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن
که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد

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

بسوخت حافظ و کس حال او به يار نگفت
مگر نسیم پیامی خدای را ببرد

١٣٠غزل    

سحر بلبل حکايت با صبا کرد
که عشق روی گل با ما چه ھا کرد

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

غالم ھمت آن نازنینم
که کار خیر بی روی و ريا کرد
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من از بیگانگان ديگر ننالم

که با من ھر چه کرد آن آشنا کرد

گر از سلطان طمع کردم خطا بود
ور از دلبر وفا جستم جفا کرد

خوشش باد آن نسیم صبحگاھی
که درد شب نشینان را دوا کرد

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

به ھر سو بلبل عاشق در افغان
تنعم از میان باد صبا کرد

بشارت بر به کوی می فروشان
که حافظ توبه از زھد ريا کرد

وفا از خواجگان شھر با من
کمال دولت و دين بوالوفا کرد

١٣١غزل    

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
ھالل عید به دور قدح اشارت کرد

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

مقام اصلی ما گوشه خرابات است
خداش خیر دھاد آن که اين عمارت کرد

بھای باده چون لعل چیست جوھر عقل
بیا که سود کسی برد کاين تجارت کرد

نماز در خم آن ابروان محرابی
کسی کند که به خون جگر طھارت کرد

فغان که نرگس جماش شیخ شھر امروز
نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

به روی يار نظر کن ز ديده منت دار
که کار ديده نظر از سر بصارت کرد

حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ
اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

١٣٢غزل    

به آب روشن می عارفی طھارت کرد
علی الصباح که میخانه را زيارت کرد
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ھمین که ساغر زرين خور نھان گرديد
ھالل عید به دور قدح اشارت کرد

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد
به آب ديده و خون جگر طھارت کرد

امام خواجه که بودش سر نماز دراز
به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد

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

اگر امام جماعت طلب کند امروز
خبر دھید که حافظ به می طھارت کرد

١٣٣غزل    

صوفی نھاد دام و سر حقه باز کرد
بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

بازی چرخ بشکندش بیضه در کاله
زيرا که عرض شعبده با اھل راز کرد

ساقی بیا که شاھد رعنای صوفیان
ديگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد

اين مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت
و آھنگ بازگشت به راه حجاز کرد

ای دل بیا که ما به پناه خدا رويم
زان چه آستین کوته و دست دراز کرد

صنعت مکن که ھر که محبت نه راست باخت
عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

فردا که پیشگاه حقیقت شود پديد
شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد

ای کبک خوش خرام کجا می روی بايست
غره مشو که گربه زاھد نماز کرد

حافظ مکن مالمت رندان که در ازل
ما را خدا ز زھد ريا بی نیاز کرد

١٣۴غزل    

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد
باد غیرت به صدش خار پريشان دل کرد

طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود
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ناگھش سیل فنا نقش امل باطل کرد

قره العین من آن میوه دل يادش باد
که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد

ساروان بار من افتاد خدا را مددی
که امید کرمم ھمره اين محمل کرد

روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار
چرخ فیروزه طربخانه از اين کھگل کرد

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

نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ
چه کنم بازی ايام مرا غافل کرد

١٣۵غزل    

چو باد عزم سر کوی يار خواھم کرد
نفس به بوی خوشش مشکبار خواھم کرد

به ھرزه بی می و معشوق عمر می گذرد
بطالتم بس از امروز کار خواھم کرد

ھر آبروی که اندوختم ز دانش و دين
نثار خاک ره آن نگار خواھم کرد

چو شمع صبحدمم شد ز مھر او روشن
که عمر در سر اين کار و بار خواھم کرد

به ياد چشم تو خود را خراب خواھم ساخت
بنای عھد قديم استوار خواھم کرد

صبا کجاست که اين جان خون گرفته چو گل
فدای نکھت گیسوی يار خواھم کرد

نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ
طريق رندی و عشق اختیار خواھم کرد

١٣۶غزل    

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
تکیه بر عھد تو و باد صبا نتوان کرد

آن چه سعی است من اندر طلبت بنمايم
اين قدر ھست که تغییر قضا نتوان کرد

دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست
به فسوسی که کند خصم رھا نتوان کرد
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عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت

نسبت دوست به ھر بی سر و پا نتوان کرد

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

نظر پاک تواند رخ جانان ديدن
که در آيینه نظر جز به صفا نتوان کرد

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

غیرتم کشت که محبوب جھانی لیکن
روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

من چه گويم که تو را نازکی طبع لطیف
تا به حديست که آھسته دعا نتوان کرد

بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست
طاعت غیر تو در مذھب ما نتوان کرد

١٣٧غزل    

دل از من برد و روی از من نھان کرد
خدا را با که اين بازی توان کرد

شب تنھايیم در قصد جان بود
خیالش لطف ھای بی کران کرد

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

که را گويم که با اين درد جان سوز
طبیبم قصد جان ناتوان کرد

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

صبا گر چاره داری وقت وقت است
که درد اشتیاقم قصد جان کرد

میان مھربانان کی توان گفت
که يار ما چنین گفت و چنان کرد

عدو با جان حافظ آن نکردی
که تیر چشم آن ابروکمان کرد

١٣٨غزل    

ياد باد آن که ز ما وقت سفر ياد نکرد
به وداعی دل غمديده ما شاد نکرد
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آن جوان بخت که می زد رقم خیر و قبول
بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد

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

دل به امید صدايی که مگر در تو رسد
ناله ھا کرد در اين کوه که فرھاد نکرد

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

شايد ار پیک صبا از تو بیاموزد کار
زان که چاالکتر از اين حرکت باد نکرد

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

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

غزلیات عراقیست سرود حافظ
که شنید اين ره دلسوز که فرياد نکرد

١٣٩غزل    

رو بر رھش نھادم و بر من گذر نکرد
صد لطف چشم داشتم و يک نظر نکرد

سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد
در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد

يا رب تو آن جوان دالور نگاه دار
کز تیر آه گوشه نشینان حذر نکرد

ماھی و مرغ دوش ز افغان من نخفت
وان شوخ ديده بین که سر از خواب برنکرد

می خواستم که میرمش اندر قدم چو شمع
او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد

جانا کدام سنگ دل بی کفايتیست
کو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد

کلک زبان بريده حافظ در انجمن
با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد

١۴٠غزل    

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
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ياد حريف شھر و رفیق سفر نکرد

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

گفتم مگر به گريه دلش مھربان کنم
چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد

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

ھر کس که ديد روی تو بوسید چشم من
کاری که کرد ديده من بی نظر نکرد

من ايستاده تا کنمش جان فدا چو شمع
او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد

١۴١غزل    

ديدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
چون بشد دلبر و با يار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
آه از آن مست که با مردم ھشیار چه کرد

اشک من رنگ شفق يافت ز بی مھری يار
طالع بی شفقت بین که در اين کار چه کرد

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

ساقیا جام می ام ده که نگارنده غیب
نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

آن که پرنقش زد اين دايره مینايی
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
يار ديرينه ببینید که با يار چه کرد

١۴٢غزل    

دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد
شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد

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

مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق
راه مستانه زد و چاره مخموری کرد

Page 75

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez
نه به ھفت آب که رنگش به صد آتش نرود

آن چه با خرقه زاھد می انگوری کرد

غنچه گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت
مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد

حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود
عرض و مال و دل و دين در سر مغروری کرد

١۴٣غزل    

سال ھا دل طلب جام جم از ما می کرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

گوھری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گمشدگان لب دريا می کرد

مشکل خويش بر پیر مغان بردم دوش
کو به تايید نظر حل معما می کرد

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

گفتم اين جام جھان بین به تو کی داد حکیم
گفت آن روز که اين گنبد مینا می کرد

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

اين ھمه شعبده خويش که می کرد اين جا
سامری پیش عصا و يد بیضا می کرد

گفت آن يار کز او گشت سر دار بلند
جرمش اين بود که اسرار ھويدا می کرد

فیض روح القدس ار باز مدد فرمايد
ديگران ھم بکنند آن چه مسیحا می کرد

گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست
گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد

١۴۴غزل    

به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد
که خاک میکده کحل بصر توانی کرد

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

گل مراد تو آن گه نقاب بگشايد
که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد
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گدايی در میخانه طرفه اکسیريست
گر اين عمل بکنی خاک زر توانی کرد

به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی
که سودھا کنی ار اين سفر توانی کرد

تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون
کجا به کوی طريقت گذر توانی کرد

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

بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور
به فیض بخشی اھل نظر توانی کرد

ولی تو تا لب معشوق و جام می خواھی
طمع مدار که کار دگر توانی کرد

دال ز نور ھدايت گر آگھی يابی
چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد

گر اين نصیحت شاھانه بشنوی حافظ
به شاھراه حقیقت گذر توانی کرد

١۴۵غزل    

چه مستیست ندانم که رو به ما آورد
که بود ساقی و اين باده از کجا آورد

تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر
که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد

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

رسیدن گل و نسرين به خیر و خوبی باد
بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

صبا به خوش خبری ھدھد سلیمان است
که مژده طرب از گلشن سبا آورد

عالج ضعف دل ما کرشمه ساقیست
برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد

مريد پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

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

فلک غالمی حافظ کنون به طوع کند
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که التجا به در دولت شما آورد

١۴۶غزل    

صبا وقت سحر بويی ز زلف يار می آورد
دل شوريده ما را به بو در کار می آورد

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

فروغ ماه می ديدم ز بام قصر او روشن
که رو از شرم آن خورشید در ديوار می آورد

ز بیم غارت عشقش دل پرخون رھا کردم
ولی می ريخت خون و ره بدان ھنجار می آورد

به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی گه
کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می آورد

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

عفااهللا چین ابرويش اگر چه ناتوانم کرد
به عشوه ھم پیامی بر سر بیمار می آورد

عجب می داشتم ديشب ز حافظ جام و پیمانه
ولی منعش نمی کردم که صوفی وار می آورد

١۴٧غزل    

نسیم باد صبا دوشم آگھی آورد
که روز محنت و غم رو به کوتھی آورد

به مطربان صبوحی دھیم جامه چاک
بدين نويد که باد سحرگھی آورد

بیا بیا که تو حور بھشت را رضوان
در اين جھان ز برای دل رھی آورد

ھمی رويم به شیراز با عنايت بخت
زھی رفیق که بختم به ھمرھی آورد

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

چه ناله ھا که رسید از دلم به خرمن ماه
چو ياد عارض آن ماه خرگھی آورد

رساند رايت منصور بر فلک حافظ
که التجا به جناب شھنشھی آورد

Page 78

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez

١۴٨غزل    

يارم چو قدح به دست گیرد
بازار بتان شکست گیرد

ھر کس که بديد چشم او گفت
کو محتسبی که مست گیرد

در بحر فتاده ام چو ماھی
تا يار مرا به شست گیرد

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

خرم دل آن که ھمچو حافظ
جامی ز می الست گیرد

١۴٩غزل    

دلم جز مھر مه رويان طريقی بر نمی گیرد
ز ھر در می دھم پندش ولیکن در نمی گیرد

خدا را ای نصیحتگو حديث ساغر و می گو
که نقشی در خیال ما از اين خوشتر نمی گیرد

بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین
که فکری در درون ما از اين بھتر نمی گیرد

صراحی می کشم پنھان و مردم دفتر انگارند
عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمی گیرد

من اين دلق مرقع را بخواھم سوختن روزی
که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد

از آن رو ھست ياران را صفاھا با می لعلش
که غیر از راستی نقشی در آن جوھر نمی گیرد

سر و چشمی چنین دلکش تو گويی چشم از او بردوز
برو کاين وعظ بی معنی مرا در سر نمی گیرد

نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است
دلش بس تنگ می بینم مگر ساغر نمی گیرد

میان گريه می خندم که چون شمع اندر اين مجلس
زبان آتشینم ھست لیکن در نمی گیرد

چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را
که کس مرغان وحشی را از اين خوشتر نمی گیرد

سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است
چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی گیرد
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من آن آيینه را روزی به دست آرم سکندروار
اگر می گیرد اين آتش زمانی ور نمی گیرد

خدا را رحمی ای منعم که درويش سر کويت
دری ديگر نمی داند رھی ديگر نمی گیرد

بدين شعر تر شیرين ز شاھنشه عجب دارم
که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد

١۵٠غزل    

ساقی ار باده از اين دست به جام اندازد
عارفان را ھمه در شرب مدام اندازد

ور چنین زير خم زلف نھد دانه خال
ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد

ای خوشا دولت آن مست که در پای حريف
سر و دستار نداند که کدام اندازد

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

روز در کسب ھنر کوش که می خوردن روز
دل چون آينه در زنگ ظالم اندازد

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

باده با محتسب شھر ننوشی زنھار
بخورد باده ات و سنگ به جام اندازد

حافظا سر ز کله گوشه خورشید برآر
بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد

١۵١غزل    

دمی با غم به سر بردن جھان يک سر نمی ارزد
به می بفروش دلق ما کز اين بھتر نمی ارزد

به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند
زھی سجاده تقوا که يک ساغر نمی ارزد

رقیبم سرزنش ھا کرد کز اين به آب رخ برتاب
چه افتاد اين سر ما را که خاک در نمی ارزد

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

چه آسان می نمود اول غم دريا به بوی سود
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غلط کردم که اين طوفان به صد گوھر نمی ارزد

تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی
که شادی جھان گیری غم لشکر نمی ارزد

چو حافظ در قناعت کوش و از دنیی دون بگذر
که يک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد

١۵٢غزل    

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به ھمه عالم زد

جلوه ای کرد رخت ديد ملک عشق نداشت
عین آتش شد از اين غیرت و بر آدم زد

عقل می خواست کز آن شعله چراغ افروزد
برق غیرت بدرخشید و جھان برھم زد

مدعی خواست که آيد به تماشاگه راز
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

ديگران قرعه قسمت ھمه بر عیش زدند
دل غمديده ما بود که ھم بر غم زد

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

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

١۵٣غزل    

سحر چون خسرو خاور علم بر کوھساران زد
به دست مرحمت يارم در امیدواران زد

چو پیش صبح روشن شد که حال مھر گردون چیست
برآمد خنده خوش بر غرور کامگاران زد

نگارم دوش در مجلس به عزم رقص چون برخاست
گره بگشود از ابرو و بر دل ھای ياران زد

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

کدام آھن دلش آموخت اين آيین عیاری
کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد

خیال شھسواری پخت و شد ناگه دل مسکین
خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد

Page 81

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez
در آب و رنگ رخسارش چه جان داديم و خون خورديم
چو نقشش دست داد اول رقم بر جان سپاران زد

منش با خرقه پشمین کجا اندر کمند آرم
زره مويی که مژگانش ره خنجرگزاران زد

شھنشاه مظفر فر شجاع ملک و دين منصور
که جود بی دريغش خنده بر ابر بھاران زد

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

ز شمشیر سرافشانش ظفر آن روز بدرخشید
که چون خورشید انجم سوز تنھا بر ھزاران زد

دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل
که چرخ اين سکه دولت به دور روزگاران زد

نظر بر قرعه توفیق و يمن دولت شاه است
بده کام دل حافظ که فال بختیاران زد

١۵۴غزل    

راھی بزن که آھی بر ساز آن توان زد
شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

بر آستان جانان گر سر توان نھادن
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

قد خمیده ما سھلت نمايد اما
بر چشم دشمنان تیر از اين کمان توان زد

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

درويش را نباشد برگ سرای سلطان
مايیم و کھنه دلقی کتش در آن توان زد

اھل نظر دو عالم در يک نظر ببازند
عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

گر دولت وصالت خواھد دری گشودن
سرھا بدين تخیل بر آستان توان زد

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

شد رھزن سالمت زلف تو وين عجب نیست
گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد

حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازآی
باشد که گوی عیشی در اين جھان توان زد
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١۵۵غزل    

اگر روم ز پی اش فتنه ھا برانگیزد
ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

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

و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس
ز حقه دھنش چون شکر فروريزد

من آن فريب که در نرگس تو می بینم
بس آب روی که با خاک ره برآمیزد

فراز و شیب بیابان عشق دام بالست
کجاست شیردلی کز بال نپرھیزد

تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز
ھزار بازی از اين طرفه تر برانگیزد

بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ
که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد

١۵۶غزل    

به حسن و خلق و وفا کس به يار ما نرسد
تو را در اين سخن انکار کار ما نرسد

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند
کسی به حسن و مالحت به يار ما نرسد

به حق صحبت ديرين که ھیچ محرم راز
به يار يک جھت حق گزار ما نرسد

ھزار نقش برآيد ز کلک صنع و يکی
به دلپذيری نقش نگار ما نرسد

ھزار نقد به بازار کانات آرند
يکی به سکه صاحب عیار ما نرسد

دريغ قافله عمر کان چنان رفتند
که گردشان به ھوای ديار ما نرسد

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

چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را
غبار خاطری از ره گذار ما نرسد

بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او
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به سمع پادشه کامگار ما نرسد

١۵٧غزل    

ھر که را با خط سبزت سر سودا باشد
پای از اين دايره بیرون ننھد تا باشد

من چو از خاک لحد الله صفت برخیزم
داغ سودای توام سر سويدا باشد

تو خود ای گوھر يک دانه کجايی آخر
کز غمت ديده مردم ھمه دريا باشد

از بن ھر مژه ام آب روان است بیا
اگرت میل لب جوی و تماشا باشد

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

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

چشمت از ناز به حافظ نکند میل آری
سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد

١۵٨غزل    

من و انکار شراب اين چه حکايت باشد
غالبا اين قدرم عقل و کفايت باشد

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

زاھد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز
تا تو را خود ز میان با که عنايت باشد

زاھد ار راه به رندی نبرد معذور است
عشق کاريست که موقوف ھدايت باشد

من که شب ھا ره تقوا زده ام با دف و چنگ
اين زمان سر به ره آرم چه حکايت باشد

بنده پیر مغانم که ز جھلم برھاند
پیر ما ھر چه کند عین عنايت باشد

دوش از اين غصه نخفتم که رفیقی می گفت
حافظ ار مست بود جای شکايت باشد

١۵٩غزل    
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نقد صوفی نه ھمه صافی بی غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

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

خوش بود گر محک تجربه آيد به میان
تا سیه روی شود ھر که در او غش باشد

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

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

غم دنیی دنی چند خوری باده بخور
حیف باشد دل دانا که مشوش باشد

دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش
گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد

١۶٠غزل    

خوش است خلوت اگر يار يار من باشد
نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

من آن نگین سلیمان به ھیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اھرمن باشد

روا مدار خدايا که در حريم وصال
رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد

ھمای گو مفکن سايه شرف ھرگز
در آن ديار که طوطی کم از زغن باشد

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل
توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

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

به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ
چو غنچه پیش تواش مھر بر دھن باشد

١۶١غزل    

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزين باشد
يک نکته از اين معنی گفتیم و ھمین باشد

از لعل تو گر يابم انگشتری زنھار
صد ملک سلیمانم در زير نگین باشد
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غمناک نبايد بود از طعن حسود ای دل
شايد که چو وابینی خیر تو در اين باشد

ھر کو نکند فھمی زين کلک خیال انگیز
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

جام می و خون دل ھر يک به کسی دادند
در دايره قسمت اوضاع چنین باشد

در کار گالب و گل حکم ازلی اين بود
کاين شاھد بازاری وان پرده نشین باشد

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر
کاين سابقه پیشین تا روز پسین باشد

١۶٢غزل    

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
که در دستت بجز ساغر نباشد

زمان خوشدلی درياب و در ياب
که دايم در صدف گوھر نباشد

غنیمت دان و می خور در گلستان
که گل تا ھفته ديگر نباشد

ايا پرلعل کرده جام زرين
ببخشا بر کسی کش زر نباشد

بیا ای شیخ و از خمخانه ما
شرابی خور که در کوثر نباشد

بشوی اوراق اگر ھمدرس مايی
که علم عشق در دفتر نباشد

ز من بنیوش و دل در شاھدی بند
که حسنش بسته زيور نباشد

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

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

به تاج عالم آرايش که خورشید
چنین زيبنده افسر نباشد

کسی گیرد خطا بر نظم حافظ
که ھیچش لطف در گوھر نباشد
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١۶٣غزل    

گل بی رخ يار خوش نباشد
بی باده بھار خوش نباشد

طرف چمن و طواف بستان
بی الله عذار خوش نباشد

رقصیدن سرو و حالت گل
بی صوت ھزار خوش نباشد

با يار شکرلب گل اندام
بی بوس و کنار خوش نباشد

ھر نقش که دست عقل بندد
جز نقش نگار خوش نباشد

جان نقد محقر است حافظ
از بھر نثار خوش نباشد

١۶۴غزل    

نفس باد صبا مشک فشان خواھد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواھد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواھد داد
چشم نرگس به شقايق نگران خواھد شد

اين تطاول که کشید از غم ھجران بلبل
تا سراپرده گل نعره زنان خواھد شد

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر
مجلس وعظ دراز است و زمان خواھد شد

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

ماه شعبان منه از دست قدح کاين خورشید
از نظر تا شب عید رمضان خواھد شد

گل عزيز است غنیمت شمريدش صحبت
که به باغ آمد از اين راه و از آن خواھد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود
چند گويی که چنین رفت و چنان خواھد شد

حافظ از بھر تو آمد سوی اقلیم وجود
قدمی نه به وداعش که روان خواھد شد

١۶۵غزل    
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مرا مھر سیه چشمان ز سر بیرون نخواھد شد
قضای آسمان است اين و ديگرگون نخواھد شد

رقیب آزارھا فرمود و جای آشتی نگذاشت
مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواھد شد

مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند
ھر آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواھد شد

خدا را محتسب ما را به فرياد دف و نی بخش
که ساز شرع از اين افسانه بی قانون نخواھد شد

مجال من ھمین باشد که پنھان عشق او ورزم
کنار و بوس و آغوشش چه گويم چون نخواھد شد

شراب لعل و جای امن و يار مھربان ساقی
دال کی به شود کارت اگر اکنون نخواھد شد

مشوی ای ديده نقش غم ز لوح سینه حافظ
که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواھد شد

١۶۶غزل    

روز ھجران و شب فرقت يار آخر شد
زدم اين فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن ھمه ناز و تنعم که خزان می فرمود
عاقبت در قدم باد بھار آخر شد

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

صبح امید که بد معتکف پرده غیب
گو برون آی که کار شب تار آخر شد

آن پريشانی شب ھای دراز و غم دل
ھمه در سايه گیسوی نگار آخر شد

باورم نیست ز بدعھدی ايام ھنوز
قصه غصه که در دولت يار آخر شد

ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد
که به تدبیر تو تشويش خمار آخر شد

در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را
شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد

١۶٧غزل    

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را رفیق و مونس شد
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نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسله آموز صد مدرس شد

به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا
فدای عارض نسرين و چشم نرگس شد

به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست
گدای شھر نگه کن که میر مجلس شد

خیال آب خضر بست و جام اسکندر
به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد

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

لب از ترشح می پاک کن برای خدا
که خاطرم به ھزاران گنه موسوس شد

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

چو زر عزيز وجود است نظم من آری
قبول دولتیان کیمیای اين مس شد

ز راه میکده ياران عنان بگردانید
چرا که حافظ از اين راه رفت و مفلس شد

١۶٨غزل    

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
بسوختیم در اين آرزوی خام و نشد

به البه گفت شبی میر مجلس تو شوم
شدم به رغبت خويشش کمین غالم و نشد

پیام داد که خواھم نشست با رندان
بشد به رندی و دردی کشیم نام و نشد

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

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

به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم
که من به خويش نمودم صد اھتمام و نشد

فغان که در طلب گنج نامه مقصود
شدم خراب جھانی ز غم تمام و نشد

دريغ و درد که در جست و جوی گنج حضور
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بسی شدم به گدايی بر کرام و نشد

ھزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر
در آن ھوس که شود آن نگار رام و نشد

١۶٩غزل    

ياری اندر کس نمی بینیم ياران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست
خون چکید از شاخ گل باد بھاران را چه شد

کس نمی گويد که ياری داشت حق دوستی
حق شناسان را چه حال افتاد ياران را چه شد

لعلی از کان مروت برنیامد سال ھاست
تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

شھر ياران بود و خاک مھربانان اين ديار
مھربانی کی سر آمد شھرياران را چه شد

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند
کس به میدان در نمی آيد سواران را چه شد

صد ھزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
عندلیبان را چه پیش آمد ھزاران را چه شد

زھره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت
کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

حافظ اسرار الھی کس نمی داند خموش
از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

١٧٠غزل    

زاھد خلوت نشین دوش به میخانه شد
از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد

صوفی مجلس که دی جام و قدح می شکست
باز به يک جرعه می عاقل و فرزانه شد

شاھد عھد شباب آمده بودش به خواب
باز به پیرانه سر عاشق و ديوانه شد

مغبچه ای می گذشت راه زن دين و دل
در پی آن آشنا از ھمه بیگانه شد

آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت
چھره خندان شمع آفت پروانه شد
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گريه شام و سحر شکر که ضايع نگشت

قطره باران ما گوھر يک دانه شد

نرگس ساقی بخواند آيت افسونگری
حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد

منزل حافظ کنون بارگه پادشاست
دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد

١٧١غزل    

دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد
کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد

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

اين شرح بی نھايت کز زلف يار گفتند
حرفیست از ھزاران کاندر عبارت آمد

عیبم بپوش زنھار ای خرقه می آلود
کان پاک پاکدامن بھر زيارت آمد

امروز جای ھر کس پیدا شود ز خوبان
کان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد

بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است
ھمت نگر که موری با آن حقارت آمد

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

آلوده ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواه
کان عنصر سماحت بھر طھارت آمد

درياست مجلس او درياب وقت و در ياب
ھان ای زيان رسیده وقت تجارت آمد

١٧٢غزل    

عشق تو نھال حیرت آمد
وصل تو کمال حیرت آمد

بس غرقه حال وصل کخر
ھم بر سر حال حیرت آمد

يک دل بنما که در ره او
بر چھره نه خال حیرت آمد

نه وصل بماند و نه واصل
آن جا که خیال حیرت آمد
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از ھر طرفی که گوش کردم
آواز سال حیرت آمد

شد منھزم از کمال عزت
آن را که جالل حیرت آمد

سر تا قدم وجود حافظ
در عشق نھال حیرت آمد

١٧٣غزل    

در نمازم خم ابروی تو با ياد آمد
حالتی رفت که محراب به فرياد آمد

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

باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد

بوی بھبود ز اوضاع جھان می شنوم
شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

ای عروس ھنر از بخت شکايت منما
حجله حسن بیارای که داماد آمد

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

زير بارند درختان که تعلق دارند
ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان
تا بگويم که ز عھد طربم ياد آمد

١٧۴غزل    

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد
ھدھد خوش خبر از طرف سبا بازآمد

برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز
که سلیمان گل از باد ھوا بازآمد

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

مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من
کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد

الله بوی می نوشین بشنید از دم صبح
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داغ دل بود به امید دوا بازآمد

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

گر چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست
لطف او بین که به لطف از در ما بازآمد

١٧۵غزل    

صبا به تھنیت پیر می فروش آمد
که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

ھوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور الله چنان برفروخت باد بھار
که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

به گوش ھوش نیوش از من و به عشرت کوش
که اين سخن سحر از ھاتفم به گوش آمد

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع
به حکم آن که چو شد اھرمن سروش آمد

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

چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس
سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد

ز خانقاه به میخانه می رود حافظ
مگر ز مستی زھد ريا به ھوش آمد

١٧۶غزل    

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرين آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آيین آمد

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای
که ز صحرای ختن آھوی مشکین آمد

گريه آبی به رخ سوختگان بازآورد
ناله فريادرس عاشق مسکین آمد

مرغ دل باز ھوادار کمان ابرويست
ای کبوتر نگران باش که شاھین آمد
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ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست

که به کام دل ما آن بشد و اين آمد

رسم بدعھدی ايام چو ديد ابر بھار
گريه اش بر سمن و سنبل و نسرين آمد

چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل
عنبرافشان به تماشای رياحین آمد

١٧٧غزل    

نه ھر که چھره برافروخت دلبری داند
نه ھر که آينه سازد سکندری داند

نه ھر که طرف کله کج نھاد و تند نشست
کاله داری و آيین سروری داند

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

غالم ھمت آن رند عافیت سوزم
که در گداصفتی کیمیاگری داند

وفا و عھد نکو باشد ار بیاموزی
وگرنه ھر که تو بینی ستمگری داند

بباختم دل ديوانه و ندانستم
که آدمی بچه ای شیوه پری داند

ھزار نکته باريکتر ز مو اين جاست
نه ھر که سر بتراشد قلندری داند

مدار نقطه بینش ز خال توست مرا
که قدر گوھر يک دانه جوھری داند

به قد و چھره ھر آن کس که شاه خوبان شد
جھان بگیرد اگر دادگستری داند

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

١٧٨غزل    

ھر که شد محرم دل در حرم يار بماند
وان که اين کار ندانست در انکار بماند

اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن
شکر ايزد که نه در پرده پندار بماند

صوفیان واستدند از گرو می ھمه رخت
دلق ما بود که در خانه خمار بماند
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محتسب شیخ شد و فسق خود از ياد ببرد
قصه ماست که در ھر سر بازار بماند

ھر می لعل کز آن دست بلورين ستديم
آب حسرت شد و در چشم گھربار بماند

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

گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس
شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند

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

داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید
خرقه رھن می و مطرب شد و زنار بماند

بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد
که حديثش ھمه جا در در و ديوار بماند

به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی
شد که بازآيد و جاويد گرفتار بماند

١٧٩غزل    

رسید مژده که ايام غم نخواھد ماند
چنان نماند چنین نیز ھم نخواھد ماند

من ار چه در نظر يار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواھد ماند

چو پرده دار به شمشیر می زند ھمه را
کسی مقیم حريم حرم نخواھد ماند

چه جای شکر و شکايت ز نقش نیک و بد است
چو بر صحیفه ھستی رقم نخواھد ماند

سرود مجلس جمشید گفته اند اين بود
که جام باده بیاور که جم نخواھد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که اين معامله تا صبحدم نخواھد ماند

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

بدين رواق زبرجد نوشته اند به زر
که جز نکويی اھل کرم نخواھد ماند

ز مھربانی جانان طمع مبر حافظ
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که نقش جور و نشان ستم نخواھد ماند

١٨٠غزل    

ای پسته تو خنده زده بر حديث قند
مشتاقم از برای خدا يک شکر بخند

طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
زين قصه بگذرم که سخن می شود بلند

خواھی که برنخیزدت از ديده رود خون
دل در وفای صحبت رود کسان مبند

گر جلوه می نمايی و گر طعنه می زنی
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند

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

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

جايی که يار ما به شکرخنده دم زند
ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند

حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی کنی
دانی کجاست جای تو خوارزم يا خجند

١٨١غزل    

بعد از اين دست من و دامن آن سرو بلند
که به باالی چمان از بن و بیخم برکند

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

ھیچ رويی نشود آينه حجله بخت
مگر آن روی که مالند در آن سم سمند

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

مکش آن آھوی مشکین مرا ای صیاد
شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمند

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

باز مستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ
زان که ديوانه ھمان به که بود اندر بند
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١٨٢غزل    

حسب حالی ننوشتی و شد ايامی چند
محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
ھم مگر پیش نھد لطف شما گامی چند

چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب
فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند

قند آمیخته با گل نه عالج دل ماست
بوسه ای چند برآمیز به دشنامی چند

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

عیب می جمله چو گفتی ھنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بھر دل عامی چند

ای گدايان خرابات خدا يار شماست
چشم انعام مداريد ز انعامی چند

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خويش
که مگو حال دل سوخته با خامی چند

حافظ از شوق رخ مھر فروغ تو بسوخت
کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

١٨٣غزل    

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند
باده از جام تجلی صفاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

بعد از اين روی من و آينه وصف جمال
که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند

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

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

اين ھمه شھد و شکر کز سخنم می ريزد
اجر صبريست کز آن شاخ نباتم دادند
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ھمت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
که ز بند غم ايام نجاتم دادند

١٨۴غزل    

دوش ديدم که ماليک در میخانه زدند
گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت
با من راه نشین باده مستانه زدند

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

جنگ ھفتاد و دو ملت ھمه را عذر بنه
چون نديدند حقیقت ره افسانه زدند

شکر ايزد که میان من و او صلح افتاد
صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند

آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع
آتش آن است که در خرمن پروانه زدند

کس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب
تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

١٨۵غزل    

نقدھا را بود آيا که عیاری گیرند
تا ھمه صومعه داران پی کاری گیرند

مصلحت ديد من آن است که ياران ھمه کار
بگذارند و خم طره ياری گیرند

خوش گرفتند حريفان سر زلف ساقی
گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند

قوت بازوی پرھیز به خوبان مفروش
که در اين خیل حصاری به سواری گیرند

يا رب اين بچه ترکان چه دلیرند به خون
که به تیر مژه ھر لحظه شکاری گیرند

رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد
خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند

حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست
زين میان گر بتوان به که کناری گیرند
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١٨۶غزل    

گر می فروش حاجت رندان روا کند
ايزد گنه ببخشد و دفع بال کند

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جھان پربال کند

حقا کز اين غمان برسد مژده امان
گر سالکی به عھد امانت وفا کند

گر رنج پیش آيد و گر راحت ای حکیم
نسبت مکن به غیر که اين ھا خدا کند

در کارخانه ای که ره عقل و فضل نیست
فھم ضعیف رای فضولی چرا کند

مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد
وان کو نه اين ترانه سرايد خطا کند

ما را که درد عشق و بالی خمار کشت
يا وصل دوست يا می صافی دوا کند

جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت
عیسی دمی کجاست که احیای ما کند

١٨٧غزل    

دال بسوز که سوز تو کارھا بکند
نیاز نیم شبی دفع صد بال بکند

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

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
ھر آن که خدمت جام جھان نما بکند

طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

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

بسوخت حافظ و بويی به زلف يار نبرد
مگر داللت اين دولتش صبا بکند

١٨٨غزل    

Page 99

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez
مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

که اعتراض بر اسرار علم غیب کند

کمال سر محبت ببین نه نقص گناه
که ھر که بی ھنر افتد نظر به عیب کند

ز عطر حور بھشت آن نفس برآيد بوی
که خاک میکده ما عبیر جیب کند

چنان زند ره اسالم غمزه ساقی
که اجتناب ز صھبا مگر صھیب کند

کلید گنج سعادت قبول اھل دل است
مباد آن که در اين نکته شک و ريب کند

شبان وادی ايمن گھی رسد به مراد
که چند سال به جان خدمت شعیب کند

ز ديده خون بچکاند فسانه حافظ
چو ياد وقت زمان شباب و شیب کند

١٨٩غزل    

طاير دولت اگر باز گذاری بکند
يار بازآيد و با وصل قراری بکند

ديده را دستگه در و گھر گر چه نماند
بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند

دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من
ھاتف غیب ندا داد که آری بکند

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

داده ام باز نظر را به تذروی پرواز
بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند

شھر خالیست ز عشاق بود کز طرفی
مردی از خويش برون آيد و کاری بکند

کو کريمی که ز بزم طربش غمزده ای
جرعه ای درکشد و دفع خماری بکند

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

حافظا گر نروی از در او ھم روزی
گذری بر سرت از گوشه کناری بکند

١٩٠غزل    
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کلک مشکین تو روزی که ز ما ياد کند
ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند

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

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

يا رب اندر دل آن خسرو شیرين انداز
که به رحمت گذری بر سر فرھاد کند

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

حالیا عشوه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگرباره حکیمانه چه بنیاد کند

گوھر پاک تو از مدحت ما مستغنیست
فکر مشاطه چه با حسن خداداد کند

ره نبرديم به مقصود خود اندر شیراز
خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند

١٩١غزل    

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند
بر جای بدکاری چو من يک دم نکوکاری کند

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

دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او
نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند

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

پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده است بو
از مستیش رمزی بگو تا ترک ھشیاری کند

چون من گدای بی نشان مشکل بود ياری چنان
سلطان کجا عیش نھان با رند بازاری کند

زان طره پرپیچ و خم سھل است اگر بینم ستم
از بند و زنجیرش چه غم ھر کس که عیاری کند

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

با چشم پرنیرنگ او حافظ مکن آھنگ او
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کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند

١٩٢غزل    

سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند
ھمدم گل نمی شود ياد سمن نمی کند

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

تا دل ھرزه گرد من رفت به چین زلف او
زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند

پیش کمان ابرويش البه ھمی کنم ولی
گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند

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

چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پرشکن
وه که دلم چه ياد از آن عھدشکن نمی کند

دل به امید روی او ھمدم جان نمی شود
جان به ھوای کوی او خدمت تن نمی کند

ساقی سیم ساق من گر ھمه درد می دھد
کیست که تن چو جام می جمله دھن نمی کند

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

کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند
تیغ سزاست ھر که را درد سخن نمی کند

١٩٣غزل    

در نظربازی ما بی خبران حیرانند
من چنینم که نمودم دگر ايشان دانند

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

جلوه گاه رخ او ديده من تنھا نیست
ماه و خورشید ھمین آينه می گردانند

عھد ما با لب شیرين دھنان بست خدا
ما ھمه بنده و اين قوم خداوندانند

مفلسانیم و ھوای می و مطرب داريم
آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند
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وصل خورشید به شبپره اعمی نرسد
که در آن آينه صاحب نظران حیرانند

الف عشق و گله از يار زھی الف دروغ
عشقبازان چنین مستحق ھجرانند

مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار
ور نه مستوری و مستی ھمه کس نتوانند

گر به نزھتگه ارواح برد بوی تو باد
عقل و جان گوھر ھستی به نثار افشانند

زاھد ار رندی حافظ نکند فھم چه شد
ديو بگريزد از آن قوم که قرآن خوانند

گر شوند آگه از انديشه ما مغبچگان
بعد از اين خرقه صوفی به گرو نستانند

١٩۴غزل    

سمن بويان غبار غم چو بنشینند بنشانند
پری رويان قرار از دل چو بستیزند بستانند

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

به عمری يک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
نھال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند

سرشک گوشه گیران را چو دريابند در يابند
رخ مھر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند
ز رويم راز پنھانی چو می بینند می خوانند

دوای درد عاشق را کسی کو سھل پندارد
ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند

چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند
بدين درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند

در اين حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند
که با اين درد اگر دربند درمانند درمانند

١٩۵غزل    

غالم نرگس مست تو تاجدارانند
خراب باده لعل تو ھوشیارانند

تو را صبا و مرا آب ديده شد غماز
و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند
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ز زير زلف دوتا چون گذر کنی بنگر
که از يمین و يسارت چه سوگوارانند

گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین
که از تطاول زلفت چه بی قرارانند

نصیب ماست بھشت ای خداشناس برو
که مستحق کرامت گناھکارانند

نه من بر آن گل عارض غزل سرايم و بس
که عندلیب تو از ھر طرف ھزارانند

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من
پیاده می روم و ھمرھان سوارانند

بیا به میکده و چھره ارغوانی کن
مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند

خالص حافظ از آن زلف تابدار مباد
که بستگان کمند تو رستگارانند

١٩۶غزل    

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آيا بود که گوشه چشمی به ما کنند

دردم نھفته به ز طبیبان مدعی
باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

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

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاھديست
آن به که کار خود به عنايت رھا کنند

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

حالی درون پرده بسی فتنه می رود
تا آن زمان که پرده برافتد چه ھا کنند

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

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب
بھتر ز طاعتی که به روی و ريا کنند

پیراھنی که آيد از او بوی يوسفم
ترسم برادران غیورش قبا کنند

بگذر به کوی میکده تا زمره حضور
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اوقات خود ز بھر تو صرف دعا کنند

پنھان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان
خیر نھان برای رضای خدا کنند

حافظ دوام وصل میسر نمی شود
شاھان کم التفات به حال گدا کنند

١٩٧غزل    

شاھدان گر دلبری زين سان کنند
زاھدان را رخنه در ايمان کنند

ھر کجا آن شاخ نرگس بشکفد
گلرخانش ديده نرگسدان کنند

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

عاشقان را بر سر خود حکم نیست
ھر چه فرمان تو باشد آن کنند

پیش چشمم کمتر است از قطره ای
اين حکايت ھا که از طوفان کنند

يار ما چون گیرد آغاز سماع
قدسیان بر عرش دست افشان کنند

مردم چشمم به خون آغشته شد
در کجا اين ظلم بر انسان کنند

خوش برآ با غصه ای دل کاھل راز
عیش خوش در بوته ھجران کنند

سر مکش حافظ ز آه نیم شب
تا چو صبحت آينه رخشان کنند

١٩٨غزل    

گفتم کی ام دھان و لبت کامران کنند
گفتا به چشم ھر چه تو گويی چنان کنند

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

گفتم به نقطه دھنت خود که برد راه
گفت اين حکايتیست که با نکته دان کنند

گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین
گفتا به کوی عشق ھم اين و ھم آن کنند
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گفتم ھوای میکده غم می برد ز دل

گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند

گفتم شراب و خرقه نه آيین مذھب است
گفت اين عمل به مذھب پیر مغان کنند

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

گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود
گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند

گفتم دعای دولت او ورد حافظ است
گفت اين دعا ماليک ھفت آسمان کنند

١٩٩غزل    

واعظان کاين جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار ديگر می کنند

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

گويیا باور نمی دارند روز داوری
کاين ھمه قلب و دغل در کار داور می کنند

يا رب اين نودولتان را با خر خودشان نشان
کاين ھمه ناز از غالم ترک و استر می کنند

ای گدای خانقه برجه که در دير مغان
می دھند آبی که دل ھا را توانگر می کنند

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

بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی
کاندر آن جا طینت آدم مخمر می کنند

صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت
قدسیان گويی که شعر حافظ از بر می کنند

٢٠٠غزل    

دانی که چنگ و عود چه تقرير می کنند
پنھان خوريد باده که تعزير می کنند

ناموس عشق و رونق عشاق می برند
عیب جوان و سرزنش پیر می کنند

جز قلب تیره ھیچ نشد حاصل و ھنوز
باطل در اين خیال که اکسیر می کنند
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گويند رمز عشق مگويید و مشنويد
مشکل حکايتیست که تقرير می کنند

ما از برون در شده مغرور صد فريب
تا خود درون پرده چه تدبیر می کنند

تشويش وقت پیر مغان می دھند باز
اين سالکان نگر که چه با پیر می کنند

صد ملک دل به نیم نظر می توان خريد
خوبان در اين معامله تقصیر می کنند

قومی به جد و جھد نھادند وصل دوست
قومی دگر حواله به تقدير می کنند

فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دھر
کاين کارخانه ايست که تغییر می کنند

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
چون نیک بنگری ھمه تزوير می کنند

٢٠١غزل    

شراب بی غش و ساقی خوش دو دام رھند
که زيرکان جھان از کمندشان نرھند

من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه
ھزار شکر که ياران شھر بی گنھند

جفا نه پیشه درويشیست و راھروی
بیار باده که اين سالکان نه مرد رھند

مبین حقیر گدايان عشق را کاين قوم
شھان بی کمر و خسروان بی کلھند

به ھوش باش که ھنگام باد استغنا
ھزار خرمن طاعت به نیم جو ننھند

مکن که کوکبه دلبری شکسته شود
چو بندگان بگريزند و چاکران بجھند

غالم ھمت دردی کشان يک رنگم
نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیھند

قدم منه به خرابات جز به شرط ادب
که سالکان درش محرمان پادشھند

جناب عشق بلند است ھمتی حافظ
که عاشقان ره بی ھمتان به خود ندھند
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٢٠٢غزل    

بود آيا که در میکده ھا بگشايند
گره از کار فروبسته ما بگشايند

اگر از بھر دل زاھد خودبین بستند
دل قوی دار که از بھر خدا بگشايند

به صفای دل رندان صبوحی زدگان
بس در بسته به مفتاح دعا بگشايند

نامه تعزيت دختر رز بنويسید
تا ھمه مغبچگان زلف دوتا بگشايند

گیسوی چنگ ببريد به مرگ می ناب
تا حريفان ھمه خون از مژه ھا بگشايند

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

حافظ اين خرقه که داری تو ببینی فردا
که چه زنار ز زيرش به دغا بگشايند

٢٠٣غزل    

سال ھا دفتر ما در گرو صھبا بود
رونق میکده از درس و دعای ما بود

نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان
ھر چه کرديم به چشم کرمش زيبا بود

دفتر دانش ما جمله بشويید به می
که فلک ديدم و در قصد دل دانا بود

از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل
کاين کسی گفت که در علم نظر بینا بود

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

مطرب از درد محبت عملی می پرداخت
که حکیمان جھان را مژه خون پاال بود

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

پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان
رخصت خبث نداد ار نه حکايت ھا بود

قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد
کاين معامل به ھمه عیب نھان بینا بود
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٢٠۴غزل    

ياد باد آن که نھانت نظری با ما بود
رقم مھر تو بر چھره ما پیدا بود

ياد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت
معجز عیسويت در لب شکرخا بود

ياد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس
جز من و يار نبوديم و خدا با ما بود

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

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

ياد باد آن که چو ياقوت قدح خنده زدی
در میان من و لعل تو حکايت ھا بود

ياد باد آن که نگارم چو کمر بربستی
در رکابش مه نو پیک جھان پیما بود

ياد باد آن که خرابات نشین بودم و مست
وآنچه در مسجدم امروز کم است آن جا بود

ياد باد آن که به اصالح شما می شد راست
نظم ھر گوھر ناسفته که حافظ را بود

٢٠۵غزل    

تا ز میخانه و می نام و نشان خواھد بود
سر ما خاک ره پیر مغان خواھد بود

حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است
بر ھمانیم که بوديم و ھمان خواھد بود

بر سر تربت ما چون گذری ھمت خواه
که زيارتگه رندان جھان خواھد بود

برو ای زاھد خودبین که ز چشم من و تو
راز اين پرده نھان است و نھان خواھد بود

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

چشمم آن دم که ز شوق تو نھد سر به لحد
تا دم صبح قیامت نگران خواھد بود

بخت حافظ گر از اين گونه مدد خواھد کرد
زلف معشوقه به دست دگران خواھد بود
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٢٠۶غزل    

پیش از اينت بیش از اين انديشه عشاق بود
مھرورزی تو با ما شھره آفاق بود

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

پیش از اين کاين سقف سبز و طاق مینا برکشند
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
دوستی و مھر بر يک عھد و يک میثاق بود

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

حسن مه رويان مجلس گر چه دل می برد و دين
بحث ما در لطف طبع و خوبی اخالق بود

بر در شاھم گدايی نکته ای در کار کرد
گفت بر ھر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار
دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود

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

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

٢٠٧غزل    

ياد باد آن که سر کوی توام منزل بود
ديده را روشنی از خاک درت حاصل بود

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

دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد
عشق می گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود

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

در دلم بود که بی دوست نباشم ھرگز
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

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

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

راستی خاتم فیروزه بواسحاقی
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

ديدی آن قھقھه کبک خرامان حافظ
که ز سرپنجه شاھین قضا غافل بود

٢٠٨غزل    

خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود
گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود

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

خیره آن ديده که آبش نبرد گريه عشق
تیره آن دل که در او شمع محبت نبود

دولت از مرغ ھمايون طلب و سايه او
زان که با زاغ و زغن شھپر دولت نبود

گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن
شیخ ما گفت که در صومعه ھمت نبود

چون طھارت نبود کعبه و بتخانه يکیست
نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه
ھر که را نیست ادب اليق صحبت نبود

٢٠٩غزل    

قتل اين خسته به شمشیر تو تقدير نبود
ور نه ھیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود

من ديوانه چو زلف تو رھا می کردم
ھیچ اليقترم از حلقه زنجیر نبود

يا رب اين آينه حسن چه جوھر دارد
که در او آه مرا قوت تاثیر نبود

سر ز حسرت به در میکده ھا برگردم
چون شناسای تو در صومعه يک پیر نبود

نازنینتر ز قدت در چمن ناز نرست
خوشتر از نقش تو در عالم تصوير نبود
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تا مگر ھمچو صبا باز به کوی تو رسم
حاصلم دوش بجز ناله شبگیر نبود

آن کشیدم ز تو ای آتش ھجران که چو شمع
جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود

آيتی بود عذاب انده حافظ بی تو
که بر ھیچ کسش حاجت تفسیر نبود

٢١٠غزل    

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود

ھم عفااهللا صبا کز تو پیامی می داد
ور نه در کس نرسیديم که از کوی تو بود

عالم از شور و شر عشق خبر ھیچ نداشت
فتنه انگیز جھان غمزه جادوی تو بود

من سرگشته ھم از اھل سالمت بودم
دام راھم شکن طره ھندوی تو بود

بگشا بند قبا تا بگشايد دل من
که گشادی که مرا بود ز پھلوی تو بود

به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر
کز جھان می شد و در آرزوی روی تو بود

٢١١غزل    

دوش می آمد و رخساره برافروخته بود
تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود

رسم عاشق کشی و شیوه شھرآشوبی
جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود

جان عشاق سپند رخ خود می دانست
و آتش چھره بدين کار برافروخته بود

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

کفر زلفش ره دين می زد و آن سنگین دل
در پی اش مشعلی از چھره برافروخته بود

دل بسی خون به کف آورد ولی ديده بريخت
اهللا اهللا که تلف کرد و که اندوخته بود
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يار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
آن که يوسف به زر ناسره بفروخته بود

گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ
يا رب اين قلب شناسی ز که آموخته بود

٢١٢غزل    

يک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود

از سر مستی دگر با شاھد عھد شباب
رجعتی می خواستم لیکن طالق افتاده بود

در مقامات طريقت ھر کجا کرديم سیر
عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود

ساقیا جام دمادم ده که در سیر طريق
ھر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود

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

نقش می بستم که گیرم گوشه ای زان چشم مست
طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود

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

حافظ آن ساعت که اين نظم پريشان می نوشت
طاير فکرش به دام اشتیاق افتاده بود

٢١٣غزل    

گوھر مخزن اسرار ھمان است که بود
حقه مھر بدان مھر و نشان است که بود

عاشقان زمره ارباب امانت باشند
الجرم چشم گھربار ھمان است که بود

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

طالب لعل و گھر نیست وگرنه خورشید
ھمچنان در عمل معدن و کان است که بود

کشته غمزه خود را به زيارت درياب
زان که بیچاره ھمان دل نگران است که بود

رنگ خون دل ما را که نھان می داری
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ھمچنان در لب لعل تو عیان است که بود

زلف ھندوی تو گفتم که دگر ره نزند
سال ھا رفت و بدان سیرت و سان است که بود

حافظا بازنما قصه خونابه چشم
که بر اين چشمه ھمان آب روان است که بود

٢١۴غزل    

ديدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود
تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود

چھل سال رنج و غصه کشیديم و عاقبت
تدبیر ما به دست شراب دوساله بود

آن نافه مراد که می خواستم ز بخت
در چین زلف آن بت مشکین کالله بود

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

بر آستان میکده خون می خورم مدام
روزی ما ز خوان قدر اين نواله بود

ھر کو نکاشت مھر و ز خوبی گلی نچید
در رھگذار باد نگھبان الله بود

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

ديديم شعر دلکش حافظ به مدح شاه
يک بیت از اين قصیده به از صد رساله بود

آن شاه تندحمله که خورشید شیرگیر
پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود

٢١۵غزل    

به کوی میکده يا رب سحر چه مشغله بود
که جوش شاھد و ساقی و شمع و مشعله بود

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

مباحثی که در آن مجلس جنون می رفت
ورای مدرسه و قال و قیل مسله بود

دل از کرشمه ساقی به شکر بود ولی
ز نامساعدی بختش اندکی گله بود
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قیاس کردم و آن چشم جادوانه مست
ھزار ساحر چون سامريش در گله بود

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

ز اخترم نظری سعد در ره است که دوش
میان ماه و رخ يار من مقابله بود

دھان يار که درمان درد حافظ داشت
فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود

٢١۶غزل    

آن يار کز او خانه ما جای پری بود
سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود

دل گفت فروکش کنم اين شھر به بويش
بیچاره ندانست که يارش سفری بود

تنھا نه ز راز دل من پرده برافتاد
تا بود فلک شیوه او پرده دری بود

منظور خردمند من آن ماه که او را
با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود

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

عذری بنه ای دل که تو درويشی و او را
در مملکت حسن سر تاجوری بود

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت
باقی ھمه بی حاصلی و بی خبری بود

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

خود را بکش ای بلبل از اين رشک که گل را
با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود

ھر گنج سعادت که خدا داد به حافظ
از يمن دعای شب و ورد سحری بود

٢١٧غزل    

مسلمانان مرا وقتی دلی بود
که با وی گفتمی گر مشکلی بود

به گردابی چو می افتادم از غم
به تدبیرش امید ساحلی بود
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دلی ھمدرد و ياری مصلحت بین
که استظھار ھر اھل دلی بود

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

ھنر بی عیب حرمان نیست لیکن
ز من محرومتر کی سالی بود

بر اين جان پريشان رحمت آريد
که وقتی کاردانی کاملی بود

مرا تا عشق تعلیم سخن کرد
حديثم نکته ھر محفلی بود

مگو ديگر که حافظ نکته دان است
که ما ديديم و محکم جاھلی بود

٢١٨غزل    

در ازل ھر کو به فیض دولت ارزانی بود
تا ابد جام مرادش ھمدم جانی بود

من ھمان ساعت که از می خواستم شد توبه کار
گفتم اين شاخ ار دھد باری پشیمانی بود

خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش
ھمچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود

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

ھمت عالی طلب جام مرصع گو مباش
رند را آب عنب ياقوت رمانی بود

گر چه بی سامان نمايد کار ما سھلش مبین
کاندر اين کشور گدايی رشک سلطانی بود

نیک نامی خواھی ای دل با بدان صحبت مدار
خودپسندی جان من برھان نادانی بود

مجلس انس و بھار و بحث شعر اندر میان
نستدن جام می از جانان گران جانی بود

دی عزيزی گفت حافظ می خورد پنھان شراب
ای عزيز من نه عیب آن به که پنھانی بود

٢١٩غزل    

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
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بنفشه در قدم او نھاد سر به سجود

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

به دور گل منشین بی شراب و شاھد و چنگ
که ھمچو روز بقا ھفته ای بود معدود

شد از خروج رياحین چو آسمان روشن
زمین به اختر میمون و طالع مسعود

ز دست شاھد نازک عذار عیسی دم
شراب نوش و رھا کن حديث عاد و ثمود

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

چو گل سوار شود بر ھوا سلیمان وار
سحر که مرغ درآيد به نغمه داوود

به باغ تازه کن آيین دين زردشتی
کنون که الله برافروخت آتش نمرود

بخواه جام صبوحی به ياد آصف عھد
وزير ملک سلیمان عماد دين محمود

بود که مجلس حافظ به يمن تربیتش
ھر آن چه می طلبد جمله باشدش موجود

٢٢٠غزل    

از ديده خون دل ھمه بر روی ما رود
بر روی ما ز ديده چه گويم چه ھا رود

ما در درون سینه ھوايی نھفته ايم
بر باد اگر رود دل ما زان ھوا رود

خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک
گر ماه مھرپرور من در قبا رود

بر خاک راه يار نھاديم روی خويش
بر روی ما رواست اگر آشنا رود

سیل است آب ديده و ھر کس که بگذرد
گر خود دلش ز سنگ بود ھم ز جا رود

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

حافظ به کوی میکده دايم به صدق دل
چون صوفیان صومعه دار از صفا رود
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٢٢١غزل    

چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود
ور آشتی طلبم با سر عتاب رود

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

شب شراب خرابم کند به بیداری
وگر به روز شکايت کنم به خواب رود

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

گدايی در جانان به سلطنت مفروش
کسی ز سايه اين در به آفتاب رود

سواد نامه موی سیاه چون طی شد
بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود

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

حجاب راه تويی حافظ از میان برخیز
خوشا کسی که در اين راه بی حجاب رود

٢٢٢غزل    

از سر کوی تو ھر کو به ماللت برود
نرود کارش و آخر به خجالت برود

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

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

کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر
حیف اوقات که يک سر به بطالت برود

ای دلیل دل گمگشته خدا را مددی
که غريب ار نبرد ره به داللت ببرد

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

حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی
بو که از لوح دلت نقش جھالت برود

٢٢٣غزل    
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ھرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
ھرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود

از دماغ من سرگشته خیال دھنت
به جفای فلک و غصه دوران نرود

در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند
تا ابد سر نکشد و از سر پیمان نرود

ھر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است
برود از دل من و از دل من آن نرود

آن چنان مھر توام در دل و جان جای گرفت
که اگر سر برود از دل و از جان نرود

گر رود از پی خوبان دل من معذور است
درد دارد چه کند کز پی درمان نرود

ھر که خواھد که چو حافظ نشود سرگردان
دل به خوبان ندھد و از پی ايشان نرود

٢٢۴غزل    

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
به ھر درش که بخوانند بی خبر نرود

طمع در آن لب شیرين نکردنم اولی
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

سواد ديده غمديده ام به اشک مشوی
که نقش خال توام ھرگز از نظر نرود

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

دال مباش چنین ھرزه گرد و ھرجايی
که ھیچ کار ز پیشت بدين ھنر نرود

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
که آبروی شريعت بدين قدر نرود

من گدا ھوس سروقامتی دارم
که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود

تو کز مکارم اخالق عالمی دگری
وفای عھد من از خاطرت به درنرود

سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود

به تاج ھدھدم از ره مبر که باز سفید
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چو باشه در پی ھر صید مختصر نرود

بیار باده و اول به دست حافظ ده
به شرط آن که ز مجلس سخن به درنرود

٢٢۵غزل    

ساقی حديث سرو و گل و الله می رود
وين بحث با ثالثه غساله می رود

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

شکرشکن شوند ھمه طوطیان ھند
زين قند پارسی که به بنگاله می رود

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

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

از ره مرو به عشوه دنیا که اين عجوز
مکاره می نشیند و محتاله می رود

باد بھار می وزد از گلستان شاه
و از ژاله باده در قدح الله می رود

حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دين
غافل مشو که کار تو از ناله می رود

٢٢۶غزل    

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
وين راز سر به مھر به عالم سمر شود

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

خواھم شدن به میکده گريان و دادخواه
کز دست غم خالص من آن جا مگر شود

از ھر کرانه تیر دعا کرده ام روان
باشد کز آن میانه يکی کارگر شود

ای جان حديث ما بر دلدار بازگو
لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

از کیمیای مھر تو زر گشت روی من
آری به يمن لطف شما خاک زر شود
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در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب
يا رب مباد آن که گدا معتبر شود

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

اين سرکشی که کنگره کاخ وصل راست
سرھا بر آستانه او خاک در شود

حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست
دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود

٢٢٧غزل    

گر چه بر واعظ شھر اين سخن آسان نشود
تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود

رندی آموز و کرم کن که نه چندان ھنر است
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود

گوھر پاک ببايد که شود قابل فیض
ور نه ھر سنگ و گلی لل و مرجان نشود

اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
که به تلبیس و حیل ديو مسلمان نشود

عشق می ورزم و امید که اين فن شريف
چون ھنرھای دگر موجب حرمان نشود

دوش می گفت که فردا بدھم کام دلت
سببی ساز خدايا که پشیمان نشود

حسن خلقی ز خدا می طلبم خوی تو را
تا دگر خاطر ما از تو پريشان نشود

ذره را تا نبود ھمت عالی حافظ
طالب چشمه خورشید درخشان نشود

٢٢٨غزل    

گر من از باغ تو يک میوه بچینم چه شود
پیش پايی به چراغ تو ببینم چه شود

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

آخر ای خاتم جمشید ھمايون آثار
گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود

واعظ شھر چو مھر ملک و شحنه گزيد
من اگر مھر نگاری بگزينم چه شود
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عقلم از خانه به دررفت و گر می اين است
ديدم از پیش که در خانه دينم چه شود

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

خواجه دانست که من عاشقم و ھیچ نگفت
حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود

٢٢٩غزل    

بخت از دھان دوست نشانم نمی دھد
دولت خبر ز راز نھانم نمی دھد

از بھر بوسه ای ز لبش جان ھمی دھم
اينم ھمی ستاند و آنم نمی دھد

مردم در اين فراق و در آن پرده راه نیست
يا ھست و پرده دار نشانم نمی دھد

زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین
کان جا مجال بادوزانم نمی دھد

چندان که بر کنار چو پرگار می شدم
دوران چو نقطه ره به میانم نمی دھد

شکر به صبر دست دھد عاقبت ولی
بدعھدی زمانه زمانم نمی دھد

گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست
حافظ ز آه و ناله امانم نمی دھد

٢٣٠غزل    

اگر به باده مشکین دلم کشد شايد
که بوی خیر ز زھد ريا نمی آيد

جھانیان ھمه گر منع من کنند از عشق
من آن کنم که خداوندگار فرمايد

طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کريم
گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشايد

مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید
که حلقه ای ز سر زلف يار بگشايد

تو را که حسن خداداده ھست و حجله بخت
چه حاجت است که مشاطه ات بیارايد

چمن خوش است و ھوا دلکش است و می بی غش
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کنون بجز دل خوش ھیچ در نمی بايد

جمیله ايست عروس جھان ولی ھش دار
که اين مخدره در عقد کس نمی آيد

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

به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند
که بوسه تو رخ ماه را بیااليد

٢٣١غزل    

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آيد
گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآيد

گفتم ز مھرورزان رسم وفا بیاموز
گفتا ز خوبرويان اين کار کمتر آيد

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
گفتا که شب رو است او از راه ديگر آيد

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
گفتا اگر بدانی ھم اوت رھبر آيد

گفتم خوشا ھوايی کز باد صبح خیزد
گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آيد

گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آيد

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

گفتم زمان عشرت ديدی که چون سر آمد
گفتا خموش حافظ کاين غصه ھم سر آيد

٢٣٢غزل    

بر سر آنم که گر ز دست برآيد
دست به کاری زنم که غصه سر آيد

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
ديو چو بیرون رود فرشته درآيد

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

بر در ارباب بی مروت دنیا
چند نشینی که خواجه کی به درآيد
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ترک گدايی مکن که گنج بیابی
از نظر ره روی که در گذر آيد

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

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

غفلت حافظ در اين سراچه عجب نیست
ھر که به میخانه رفت بی خبر آيد

٢٣٣غزل    

دست از طلب ندارم تا کام من برآيد
يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد

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

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

جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش
نگرفته ھیچ کامی جان از بدن برآيد

از حسرت دھانش آمد به تنگ جانم
خود کام تنگدستان کی زان دھن برآيد

گويند ذکر خیرش در خیل عشقبازان
ھر جا که نام حافظ در انجمن برآيد

٢٣۴غزل    

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآيد
ز باغ عارض ساقی ھزار الله برآيد

نسیم در سر گل بشکند کالله سنبل
چو از میان چمن بوی آن کالله برآيد

حکايت شب ھجران نه آن حکايت حالیست
که شمه ای ز بیانش به صد رساله برآيد

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

به سعی خود نتوان برد پی به گوھر مقصود
خیال باشد کاين کار بی حواله برآيد

گرت چو نوح نبی صبر ھست در غم طوفان
بال بگردد و کام ھزارساله برآيد
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نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ
ز خاک کالبدش صد ھزار الله برآيد

٢٣۵غزل    

زھی خجسته زمانی که يار بازآيد
به کام غمزدگان غمگسار بازآيد

به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم
بدان امید که آن شھسوار بازآيد

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

مقیم بر سر راھش نشسته ام چون گرد
بدان ھوس که بدين رھگذار بازآيد

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

چه جورھا که کشیدند بلبالن از دی
به بوی آن که دگر نوبھار بازآيد

ز نقش بند قضا ھست امید آن حافظ
که ھمچو سرو به دستم نگار بازآيد

٢٣۶غزل    

اگر آن طاير قدسی ز درم بازآيد
عمر بگذشته به پیرانه سرم بازآيد

دارم امید بر اين اشک چو باران که دگر
برق دولت که برفت از نظرم بازآيد

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

خواھم اندر عقبش رفت به ياران عزيز
شخصم ار بازنیايد خبرم بازآيد

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

کوس نودولتی از بام سعادت بزنم
گر ببینم که مه نوسفرم بازآيد

مانعش غلغل چنگ است و شکرخواب صبوح
ور نه گر بشنود آه سحرم بازآيد

آرزومند رخ شاه چو ماھم حافظ
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ھمتی تا به سالمت ز درم بازآيد

٢٣٧غزل    

نفس برآمد و کام از تو بر نمی آيد
فغان که بخت من از خواب در نمی آيد

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

قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم
درخت کام و مرادم به بر نمی آيد

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

مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی ديد
وز آن غريب بالکش خبر نمی آيد

ز شست صدق گشادم ھزار تیر دعا
ولی چه سود يکی کارگر نمی آيد

بسم حکايت دل ھست با نسیم سحر
ولی به بخت من امشب سحر نمی آيد

در اين خیال به سر شد زمان عمر و ھنوز
بالی زلف سیاھت به سر نمی آيد

ز بس که شد دل حافظ رمیده از ھمه کس
کنون ز حلقه زلفت به در نمی آيد

٢٣٨غزل    

جھان بر ابروی عید از ھالل وسمه کشید
ھالل عید در ابروی يار بايد ديد

شکسته گشت چو پشت ھالل قامت من
کمان ابروی يارم چو وسمه بازکشید

مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت
که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه دريد

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

بیا که با تو بگويم غم ماللت دل
چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید

بھای وصل تو گر جان بود خريدارم
که جنس خوب مبصر به ھر چه ديد خريد
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چو ماه روی تو در شام زلف می ديدم

شبم به روی تو روشن چو روز می گرديد

به لب رسید مرا جان و برنیامد کام
به سر رسید امید و طلب به سر نرسید

ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند
بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مرواريد

٢٣٩غزل    

رسید مژده که آمد بھار و سبزه دمید
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست
فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید

ز میوه ھای بھشتی چه ذوق دريابد
ھر آن که سیب زنخدان شاھدی نگزيد

مکن ز غصه شکايت که در طريق طلب
به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

ز روی ساقی مه وش گلی بچین امروز
که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید

چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد
که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید

من اين مرقع رنگین چو گل بخواھم سوخت
که پیر باده فروشش به جرعه ای نخريد

بھار می گذرد دادگسترا درياب
که رفت موسم و حافظ ھنوز می نچشید

٢۴٠غزل    

ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزيد
وجه می می خواھم و مطرب که می گويد رسید

شاھدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام
بار عشق و مفلسی صعب است می بايد کشید

قحط جود است آبروی خود نمی بايد فروخت
باده و گل از بھای خرقه می بايد خريد

گويیا خواھد گشود از دولتم کاری که دوش
من ھمی کردم دعا و صبح صادق می دمید

با لبی و صد ھزاران خنده آمد گل به باغ
از کريمی گويیا در گوشه ای بويی شنید
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دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک
جامه ای در نیک نامی نیز می بايد دريد

اين لطايف کز لب لعل تو من گفتم که گفت
وين تطاول کز سر زلف تو من ديدم که ديد

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

تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد
اين قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید

٢۴١غزل    

معاشران ز حريف شبانه ياد آريد
حقوق بندگی مخلصانه ياد آريد

به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق
به صوت و نغمه چنگ و چغانه ياد آريد

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

چو در میان مراد آوريد دست امید
ز عھد صحبت ما در میانه ياد آريد

سمند دولت اگر چند سرکشیده رود
ز ھمرھان به سر تازيانه ياد آريد

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

به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جالل
ز روی حافظ و اين آستانه ياد آريد

٢۴٢غزل    

بیا که رايت منصور پادشاه رسید
نويد فتح و بشارت به مھر و ماه رسید

جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت
کمال عدل به فرياد دادخواه رسید

سپھر دور خوش اکنون کند که ماه آمد
جھان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید

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

عزيز مصر به رغم برادران غیور
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ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید

کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل
بگو بسوز که مھدی دين پناه رسید

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

ز شوق روی تو شاھا بدين اسیر فراق
ھمان رسید کز آتش به برگ کاه رسید

مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول
ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید

٢۴٣غزل    

بوی خوش تو ھر که ز باد صبا شنید
از يار آشنا سخن آشنا شنید

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

خوش می کنم به باده مشکین مشام جان
کز دلق پوش صومعه بوی ريا شنید

سر خدا که عارف سالک به کس نگفت
در حیرتم که باده فروش از کجا شنید

يا رب کجاست محرم رازی که يک زمان
دل شرح آن دھد که چه گفت و چه ھا شنید

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

محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد
از گلشن زمانه که بوی وفا شنید

ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند
کان کس که گفت قصه ما ھم ز ما شنید

ما باده زير خرقه نه امروز می خوريم
صد بار پیر میکده اين ماجرا شنید

ما می به بانگ چنگ نه امروز می کشیم
بس دور شد که گنبد چرخ اين صدا شنید

پند حکیم محض صواب است و عین خیر
فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس
دربند آن مباش که نشنید يا شنید
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٢۴۴غزل    

معاشران گره از زلف يار باز کنید
شبی خوش است بدين قصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
و ان يکاد بخوانید و در فراز کنید

رباب و چنگ به بانگ بلند می گويند
که گوش ھوش به پیغام اھل راز کنید

به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد
گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید

میان عاشق و معشوق فرق بسیار است
چو يار ناز نمايد شما نیاز کنید

نخست موعظه پیر صحبت اين حرف است
که از مصاحب ناجنس احتراز کنید

ھر آن کسی که در اين حلقه نیست زنده به عشق
بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

وگر طلب کند انعامی از شما حافظ
حوالتش به لب يار دلنواز کنید

٢۴۵غزل    

اال ای طوطی گويای اسرار
مبادا خالیت شکر ز منقار

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

سخن سربسته گفتی با حريفان
خدا را زين معما پرده بردار

به روی ما زن از ساغر گالبی
که خواب آلوده ايم ای بخت بیدار

چه ره بود اين که زد در پرده مطرب
که می رقصند با ھم مست و ھشیار

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

سکندر را نمی بخشند آبی
به زور و زر میسر نیست اين کار

بیا و حال اھل درد بشنو
به لفظ اندک و معنی بسیار
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بت چینی عدوی دين و دل ھاست
خداوندا دل و دينم نگه دار

به مستوران مگو اسرار مستی
حديث جان مگو با نقش ديوار

به يمن دولت منصور شاھی
علم شد حافظ اندر نظم اشعار

خداوندی به جای بندگان کرد
خداوندا ز آفاتش نگه دار

٢۴۶غزل    

عید است و آخر گل و ياران در انتظار
ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار

دل برگرفته بودم از ايام گل ولی
کاری بکرد ھمت پاکان روزه دار

دل در جھان مبند و به مستی سال کن
از فیض جام و قصه جمشید کامگار

جز نقد جان به دست ندارم شراب کو
کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار

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

می خور به شعر بنده که زيبی دگر دھد
جام مرصع تو بدين در شاھوار

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

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

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود
تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار

حافظ چو رفت روزه و گل نیز می رود
ناچار باده نوش که از دست رفت کار

٢۴٧غزل    

صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار
وز او به عاشق بی دل خبر دريغ مدار

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

حريف عشق تو بودم چو ماه نو بودی
کنون که ماه تمامی نظر دريغ مدار

جھان و ھر چه در او ھست سھل و مختصر است
ز اھل معرفت اين مختصر دريغ مدار

کنون که چشمه قند است لعل نوشینت
سخن بگوی و ز طوطی شکر دريغ مدار

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

چو ذکر خیر طلب می کنی سخن اين است
که در بھای سخن سیم و زر دريغ مدار

غبار غم برود حال خوش شود حافظ
تو آب ديده از اين رھگذر دريغ مدار

٢۴٨غزل    

ای صبا نکھتی از کوی فالنی به من آر
زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر

قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد
يعنی از خاک در دوست نشانی به من آر

در کمینگاه نظر با دل خويشم جنگ است
ز ابرو و غمزه او تیر و کمانی به من آر

در غريبی و فراق و غم دل پیر شدم
ساغر می ز کف تازه جوانی به من آر

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

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

دلم از دست بشد دوش چو حافظ می گفت
کای صبا نکھتی از کوی فالنی به من آر

٢۴٩غزل    

ای صبا نکھتی از خاک ره يار بیار
ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

نکته ای روح فزا از دھن دوست بگو
نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیار
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تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام

شمه ای از نفحات نفس يار بیار

به وفای تو که خاک ره آن يار عزيز
بی غباری که پديد آيد از اغیار بیار

گردی از رھگذر دوست به کوری رقیب
بھر آسايش اين ديده خونبار بیار

خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست
خبری از بر آن دلبر عیار بیار

شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن
به اسیران قفس مژده گلزار بیار

کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست
عشوه ای زان لب شیرين شکربار بیار

روزگاريست که دل چھره مقصود نديد
ساقیا آن قدح آينه کردار بیار

دلق حافظ به چه ارزد به می اش رنگین کن
وان گھش مست و خراب از سر بازار بیار

٢۵٠غزل    

روی بنمای و وجود خودم از ياد ببر
خرمن سوختگان را ھمه گو باد ببر

ما چو داديم دل و ديده به طوفان بال
گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

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

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

دولت پیر مغان باد که باقی سھل است
ديگری گو برو و نام من از ياد ببر

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

روز مرگم نفسی وعده ديدار بده
وان گھم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

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

حافظ انديشه کن از نازکی خاطر يار
برو از درگھش اين ناله و فرياد ببر
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٢۵١غزل    

شب وصل است و طی شد نامه ھجر
سالم فیه حتی مطلع الفجر

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

من از رندی نخواھم کرد توبه
و لو آذيتنی بالھجر و الحجر

برآی ای صبح روشن دل خدا را
که بس تاريک می بینم شب ھجر

دلم رفت و نديدم روی دلدار
فغان از اين تطاول آه از اين زجر

وفا خواھی جفاکش باش حافظ
فان الربح و الخسران فی التجر

٢۵٢غزل    

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر
بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر

خرم آن روز که با ديده گريان بروم
تا زنم آب در میکده يک بار دگر

معرفت نیست در اين قوم خدا را سببی
تا برم گوھر خود را به خريدار دگر

يار اگر رفت و حق صحبت ديرين نشناخت
حاش هللا که روم من ز پی يار دگر

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

عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارند
غمزه شوخش و آن طره طرار دگر

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

ھر دم از درد بنالم که فلک ھر ساعت
کندم قصد دل ريش به آزار دگر

بازگويم نه در اين واقعه حافظ تنھاست
غرقه گشتند در اين باديه بسیار دگر
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٢۵٣غزل    

ای خرم از فروغ رخت الله زار عمر
بازآ که ريخت بی گل رويت بھار عمر

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

اين يک دو دم که مھلت ديدار ممکن است
درياب کار ما که نه پیداست کار عمر

تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد
ھشیار گرد ھان که گذشت اختیار عمر

دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد
بیچاره دل که ھیچ نديد از گذار عمر

انديشه از محیط فنا نیست ھر که را
بر نقطه دھان تو باشد مدار عمر

در ھر طرف که ز خیل حوادث کمین گھیست
زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر

بی عمر زنده ام من و اين بس عجب مدار
روز فراق را که نھد در شمار عمر

حافظ سخن بگوی که بر صفحه جھان
اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر

٢۵۴غزل    

ديگر ز شاخ سرو سھی بلبل صبور
گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور

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

از دست غیبت تو شکايت نمی کنم
تا نیست غیبتی نبود لذت حضور

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

زاھد اگر به حور و قصور است امیدوار
ما را شرابخانه قصور است و يار حور

می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی
گويد تو را که باده مخور گو ھوالغفور

حافظ شکايت از غم ھجران چه می کنی
در ھجر وصل باشد و در ظلمت است نور
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٢۵۵غزل    

يوسف گمگشته بازآيد به کنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

ای دل غمديده حالت به شود دل بد مکن
وين سر شوريده بازآيد به سامان غم مخور

گر بھار عمر باشد باز بر تخت چمن
چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور

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

ھان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب
باشد اندر پرده بازی ھای پنھان غم مخور

ای دل ار سیل فنا بنیاد ھستی برکند
چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور

در بیابان گر به شوق کعبه خواھی زد قدم
سرزنش ھا گر کند خار مغیالن غم مخور

گر چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
ھیچ راھی نیست کان را نیست پايان غم مخور

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب
جمله می داند خدای حال گردان غم مخور

حافظا در کنج فقر و خلوت شب ھای تار
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

٢۵۶غزل    

نصیحتی کنمت بشنو و بھانه مگیر
ھر آن چه ناصح مشفق بگويدت بپذير

ز وصل روی جوانان تمتعی بردار
که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر

نعیم ھر دو جھان پیش عاشقان بجوی
که اين متاع قلیل است و آن عطای کثیر

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

بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم
اگر موافق تدبیر من شود تقدير

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

Page 136

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez

چو الله در قدحم ريز ساقیا می و مشک
که نقش خال نگارم نمی رود ز ضمیر

بیار ساغر در خوشاب ای ساقی
حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر

به عزم توبه نھادم قدح ز کف صد بار
ولی کرشمه ساقی نمی کند تقصیر

می دوساله و محبوب چارده ساله
ھمین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر

دل رمیده ما را که پیش می گیرد
خبر دھید به مجنون خسته از زنجیر

حديث توبه در اين بزمگه مگو حافظ
که ساقیان کمان ابرويت زنند به تیر

٢۵٧غزل    

روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر
پیش شمع آتش پروا نه به جان گو درگیر

در لب تشنه ما بین و مدار آب دريغ
بر سر کشته خويش آی و ز خاکش برگیر

ترک درويش مگیر ار نبود سیم و زرش
در غمت سیم شمار اشک و رخش را زر گیر

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

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

صوف برکش ز سر و باده صافی درکش
سیم درباز و به زر سیمبری در بر گیر

دوست گو يار شو و ھر دو جھان دشمن باش
بخت گو پشت مکن روی زمین لشکر گیر

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

رفته گیر از برم وز آتش و آب دل و چشم
گونه ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر

حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را
که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر
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٢۵٨غزل    

ھزار شکر که ديدم به کام خويشت باز
ز روی صدق و صفا گشته با دلم دمساز

روندگان طريقت ره بال سپرند
رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز

غم حبیب نھان به ز گفت و گوی رقیب
که نیست سینه ارباب کینه محرم راز

اگر چه حسن تو از عشق غیر مستغنیست
من آن نیم که از اين عشقبازی آيم باز

چه گويمت که ز سوز درون چه می بینم
ز اشک پرس حکايت که من نیم غماز

چه فتنه بود که مشاطه قضا انگیخت
که کرد نرگس مستش سیه به سرمه ناز

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

غرض کرشمه حسن است ور نه حاجت نیست
جمال دولت محمود را به زلف اياز

غزل سرايی ناھید صرفه ای نبرد
در آن مقام که حافظ برآورد آواز

٢۵٩غزل    

منم که ديده به ديدار دوست کردم باز
چه شکر گويمت ای کارساز بنده نواز

نیازمند بال گو رخ از غبار مشوی
که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز

ز مشکالت طريقت عنان متاب ای دل
که مرد راه نینديشد از نشیب و فراز

طھارت ار نه به خون جگر کند عاشق
به قول مفتی عشقش درست نیست نماز

در اين مقام مجازی بجز پیاله مگیر
در اين سراچه بازيچه غیر عشق مباز

به نیم بوسه دعايی بخر ز اھل دلی
که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز

فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق
نوای بانگ غزل ھای حافظ از شیراز
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٢۶٠غزل    

ای سرو ناز حسن که خوش می روی به ناز
عشاق را به ناز تو ھر لحظه صد نیاز

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

آن را که بوی عنبر زلف تو آرزوست
چون عود گو بر آتش سودا بسوز و ساز

پروانه را ز شمع بود سوز دل ولی
بی شمع عارض تو دلم را بود گداز

صوفی که بی تو توبه ز می کرده بود دوش
بشکست عھد چون در میخانه ديد باز

از طعنه رقیب نگردد عیار من
چون زر اگر برند مرا در دھان گاز

دل کز طواف کعبه کويت وقوف يافت
از شوق آن حريم ندارد سر حجاز

ھر دم به خون ديده چه حاجت وضو چو نیست
بی طاق ابروی تو نماز مرا جواز

چون باده باز بر سر خم رفت کف زنان
حافظ که دوش از لب ساقی شنید راز

٢۶١غزل    

درآ که در دل خسته توان درآيد باز
بیا که در تن مرده روان درآيد باز

بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست
که فتح باب وصالت مگر گشايد باز

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

به پیش آينه دل ھر آن چه می دارم
بجز خیال جمالت نمی نمايد باز

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

بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ
به بوی گلبن وصل تو می سرايد باز

٢۶٢غزل    
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حال خونین دالن که گويد باز
و از فلک خون خم که جويد باز

شرمش از چشم می پرستان باد
نرگس مست اگر برويد باز

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

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

نگشايد دلم چو غنچه اگر
ساغری از لبش نبويد باز

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

گرد بیت الحرام خم حافظ
گر نمیرد به سر بپويد باز

٢۶٣غزل    

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز
خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
که گفته اند نکويی کن و در آب انداز

ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز

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

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

به نیم شب اگرت آفتاب می بايد
ز روی دختر گلچھر رز نقاب انداز

مھل که روز وفاتم به خاک بسپارند
مرا به میکده بر در خم شراب انداز

ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت
به سوی ديو محن ناوک شھاب انداز

٢۶۴غزل    

خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز
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پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است
حالیا غلغله در گنبد افالک انداز

چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است
بر رخ او نظر از آينه پاک انداز

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

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

ملک اين مزرعه دانی که ثباتی ندھد
آتشی از جگر جام در امالک انداز

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

يا رب آن زاھد خودبین که بجز عیب نديد
دود آھیش در آيینه ادراک انداز

چون گل از نکھت او جامه قبا کن حافظ
وين قبا در ره آن قامت چاالک انداز

٢۶۵غزل    

برنیامد از تمنای لبت کامم ھنوز
بر امید جام لعلت دردی آشامم ھنوز

روز اول رفت دينم در سر زلفین تو
تا چه خواھد شد در اين سودا سرانجامم ھنوز

ساقیا يک جرعه ای زان آب آتشگون که من
در میان پختگان عشق او خامم ھنوز

از خطا گفتم شبی زلف تو را مشک ختن
می زند ھر لحظه تیغی مو بر اندامم ھنوز

پرتو روی تو تا در خلوتم ديد آفتاب
می رود چون سايه ھر دم بر در و بامم ھنوز

نام من رفته ست روزی بر لب جانان به سھو
اھل دل را بوی جان می آيد از نامم ھنوز

در ازل داده ست ما را ساقی لعل لبت
جرعه جامی که من مدھوش آن جامم ھنوز

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان
جان به غم ھايش سپردم نیست آرامم ھنوز
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در قلم آورد حافظ قصه لعل لبش

آب حیوان می رود ھر دم ز اقالمم ھنوز

٢۶۶غزل    

دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز
دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز

فدای پیرھن چاک ماه رويان باد
ھزار جامه تقوا و خرقه پرھیز

خیال خال تو با خود به خاک خواھم برد
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز

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

پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر
به می ز دل ببرم ھول روز رستاخیز

فقیر و خسته به درگاھت آمدم رحمی
که جز والی توام نیست ھیچ دست آويز

بیا که ھاتف میخانه دوش با من گفت
که در مقام رضا باش و از قضا مگريز

میان عاشق و معشوق ھیچ حال نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

٢۶٧غزل    

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس
بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس

منزل سلمی که بادش ھر دم از ما صد سالم
پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس

محمل جانان ببوس آن گه به زاری عرضه دار
کز فراقت سوختم ای مھربان فرياد رس

من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب
گوشمالی ديدم از ھجران که اينم پند بس

عشرت شبگیر کن می نوش کاندر راه عشق
شب روان را آشنايی ھاست با میر عسس

عشقبازی کار بازی نیست ای دل سر بباز
زان که گوی عشق نتوان زد به چوگان ھوس

دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست يار
گر چه ھشیاران ندادند اختیار خود به کس
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طوطیان در شکرستان کامرانی می کنند
و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس

نام حافظ گر برآيد بر زبان کلک دوست
از جناب حضرت شاھم بس است اين ملتمس

٢۶٨غزل    

گلعذاری ز گلستان جھان ما را بس
زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس

من و ھمصحبتی اھل ريا دورم باد
از گرانان جھان رطل گران ما را بس

قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند
ما که رنديم و گدا دير مغان ما را بس

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین
کاين اشارت ز جھان گذران ما را بس

نقد بازار جھان بنگر و آزار جھان
گر شما را نه بس اين سود و زيان ما را بس

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

از در خويش خدا را به بھشتم مفرست
که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس

حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست
طبع چون آب و غزل ھای روان ما را بس

٢۶٩غزل    

دال رفیق سفر بخت نیکخواھت بس
نسیم روضه شیراز پیک راھت بس

دگر ز منزل جانان سفر مکن درويش
که سیر معنوی و کنج خانقاھت بس

وگر کمین بگشايد غمی ز گوشه دل
حريم درگه پیر مغان پناھت بس

به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش
که اين قدر ز جھان کسب مال و جاھت بس

زيادتی مطلب کار بر خود آسان کن
صراحی می لعل و بتی چو ماھت بس

فلک به مردم نادان دھد زمام مراد
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تو اھل فضلی و دانش ھمین گناھت بس

ھوای مسکن ملوف و عھد يار قديم
ز ره روان سفرکرده عذرخواھت بس

به منت دگران خو مکن که در دو جھان
رضای ايزد و انعام پادشاھت بس

به ھیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ
دعای نیم شب و درس صبحگاھت بس

٢٧٠غزل    

درد عشقی کشیده ام که مپرس
زھر ھجری چشیده ام که مپرس

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

آن چنان در ھوای خاک درش
می رود آب ديده ام که مپرس

من به گوش خود از دھانش دوش
سخنانی شنیده ام که مپرس

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

بی تو در کلبه گدايی خويش
رنج ھايی کشیده ام که مپرس

ھمچو حافظ غريب در ره عشق
به مقامی رسیده ام که مپرس

٢٧١غزل    

دارم از زلف سیاھش گله چندان که مپرس
که چنان ز او شده ام بی سر و سامان که مپرس

کس به امید وفا ترک دل و دين مکناد
که چنانم من از اين کرده پشیمان که مپرس

به يکی جرعه که آزار کسش در پی نیست
زحمتی می کشم از مردم نادان که مپرس

زاھد از ما به سالمت بگذر کاين می لعل
دل و دين می برد از دست بدان سان که مپرس

گفت وگوھاست در اين راه که جان بگدازد
ھر کسی عربده ای اين که مبین آن که مپرس
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پارسايی و سالمت ھوسم بود ولی

شیوه ای می کند آن نرگس فتان که مپرس

گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم
گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس

گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا
حافظ اين قصه دراز است به قرآن که مپرس

٢٧٢غزل    

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
وين سوخته را محرم اسرار نھان باش

زان باده که در میکده عشق فروشند
ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک
جھدی کن و سرحلقه رندان جھان باش

دلدار که گفتا به توام دل نگران است
گو می رسم اينک به سالمت نگران باش

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

تا بر دلش از غصه غباری ننشیند
ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش

حافظ که ھوس می کندش جام جھان بین
گو در نظر آصف جمشید مکان باش

٢٧٣غزل    

اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش
حريف خانه و گرمابه و گلستان باش

شکنج زلف پريشان به دست باد مده
مگو که خاطر عشاق گو پريشان باش

گرت ھواست که با خضر ھمنشین باشی
نھان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش

زبور عشق نوازی نه کار ھر مرغیست
بیا و نوگل اين بلبل غزل خوان باش

طريق خدمت و آيین بندگی کردن
خدای را که رھا کن به ما و سلطان باش

دگر به صید حرم تیغ برمکش زنھار
و از آن که با دل ما کرده ای پشیمان باش
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تو شمع انجمنی يک زبان و يک دل شو
خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش

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

خموش حافظ و از جور يار ناله مکن
تو را که گفت که در روی خوب حیران باش

٢٧۴غزل    

به دور الله قدح گیر و بی ريا می باش
به بوی گل نفسی ھمدم صبا می باش

نگويمت که ھمه ساله می پرستی کن
سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش

چو پیر سالک عشقت به می حواله کند
بنوش و منتظر رحمت خدا می باش

گرت ھواست که چون جم به سر غیب رسی
بیا و ھمدم جام جھان نما می باش

چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جھان
تو ھمچو باد بھاری گره گشا می باش

وفا مجوی ز کس ور سخن نمی شنوی
به ھرزه طالب سیمرغ و کیمیا می باش

مريد طاعت بیگانگان مشو حافظ
ولی معاشر رندان پارسا می باش

٢٧۵غزل    

صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش
وين زھد خشک را به می خوشگوار بخش

طامات و شطح در ره آھنگ چنگ نه
تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش

زھد گران که شاھد و ساقی نمی خرند
در حلقه چمن به نسیم بھار بخش

راھم شراب لعل زد ای میر عاشقان
خون مرا به چاه زنخدان يار بخش

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

ای آن که ره به مشرب مقصود برده ای
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زين بحر قطره ای به من خاکسار بخش

شکرانه را که چشم تو روی بتان نديد
ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش

ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح
گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش

٢٧۶غزل    

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بايدش
بر جفای خار ھجران صبر بلبل بايدش

ای دل اندربند زلفش از پريشانی منال
مرغ زيرک چون به دام افتد تحمل بايدش

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
کار ملک است آن که تدبیر و تامل بايدش

تکیه بر تقوا و دانش در طريقت کافريست
راھرو گر صد ھنر دارد توکل بايدش

با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام
ھر که روی ياسمین و جعد سنبل بايدش

نازھا زان نرگس مستانه اش بايد کشید
اين دل شوريده تا آن جعد و کاکل بايدش

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

کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود
عاشق مسکین چرا چندين تجمل بايدش

٢٧٧غزل    

فکر بلبل ھمه آن است که گل شد يارش
گل در انديشه که چون عشوه کند در کارش

دلربايی ھمه آن نیست که عاشق بکشند
خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش

جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زين تغابن که خزف می شکند بازارش

بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود
اين ھمه قول و غزل تعبیه در منقارش

ای که در کوچه معشوقه ما می گذری
بر حذر باش که سر می شکند ديوارش
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آن سفرکرده که صد قافله دل ھمره اوست
ھر کجا ھست خدايا به سالمت دارش

صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل
جانب عشق عزيز است فرومگذارش

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

دل حافظ که به ديدار تو خوگر شده بود
نازپرورد وصال است مجو آزارش

٢٧٨غزل    

شراب تلخ می خواھم که مردافکن بود زورش
که تا يک دم بیاسايم ز دنیا و شر و شورش

سماط دھر دون پرور ندارد شھد آسايش
مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش

بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ايمن
به لعب زھره چنگی و مريخ سلحشورش

کمند صید بھرامی بیفکن جام جم بردار
که من پیمودم اين صحرا نه بھرام است و نه گورش

بیا تا در می صافیت راز دھر بنمايم
به شرط آن که ننمايی به کج طبعان دل کورش

نظر کردن به درويشان منافی بزرگی نیست
سلیمان با چنان حشمت نظرھا بود با مورش

کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ
ولیکن خنده می آيد بدين بازوی بی زورش

٢٧٩غزل    

خوشا شیراز و وضع بی مثالش
خداوندا نگه دار از زوالش

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

میان جعفرآباد و مصال
عبیرآمیز می آيد شمالش

به شیراز آی و فیض روح قدسی
بجوی از مردم صاحب کمالش

که نام قند مصری برد آن جا
که شیرينان ندادند انفعالش
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صبا زان لولی شنگول سرمست
چه داری آگھی چون است حالش

گر آن شیرين پسر خونم بريزد
دال چون شیر مادر کن حاللش

مکن از خواب بیدارم خدا را
که دارم خلوتی خوش با خیالش

چرا حافظ چو می ترسیدی از ھجر
نکردی شکر ايام وصالش

٢٨٠غزل    

چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش
به ھر شکسته که پیوست تازه شد جانش

کجاست ھمنفسی تا به شرح عرضه دھم
که دل چه می کشد از روزگار ھجرانش

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

تو خفته ای و نشد عشق را کرانه پديد
تبارک اهللا از اين ره که نیست پايانش

جمال کعبه مگر عذر ره روان خواھد
که جان زنده دالن سوخت در بیابانش

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

بگیرم آن سر زلف و به دست خواجه دھم
که سوخت حافظ بی دل ز مکر و دستانش

٢٨١غزل    

يا رب اين نوگل خندان که سپردی به منش
می سپارم به تو از چشم حسود چمنش

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

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

به ادب نافه گشايی کن از آن زلف سیاه
جای دل ھای عزيز است به ھم برمزنش

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

در مقامی که به ياد لب او می نوشند
سفله آن مست که باشد خبر از خويشتنش

عرض و مال از در میخانه نشايد اندوخت
ھر که اين آب خورد رخت به دريا فکنش

ھر که ترسد ز مالل انده عشقش نه حالل
سر ما و قدمش يا لب ما و دھنش

شعر حافظ ھمه بیت الغزل معرفت است
آفرين بر نفس دلکش و لطف سخنش

٢٨٢غزل    

ببرد از من قرار و طاقت و ھوش
بت سنگین دل سیمین بناگوش

نگاری چابکی شنگی کلھدار
ظريفی مه وشی ترکی قباپوش

ز تاب آتش سودای عشقش
به سان ديگ دايم می زنم جوش

چو پیراھن شوم آسوده خاطر
گرش ھمچون قبا گیرم در آغوش

اگر پوسیده گردد استخوانم
نگردد مھرت از جانم فراموش

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

دوای تو دوای توست حافظ
لب نوشش لب نوشش لب نوش

٢٨٣غزل    

سحر ز ھاتف غیبم رسید مژده به گوش
که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

شد آن که اھل نظر بر کناره می رفتند
ھزار گونه سخن در دھان و لب خاموش

به صوت چنگ بگويیم آن حکايت ھا
که از نھفتن آن ديگ سینه می زد جوش

شراب خانگی ترس محتسب خورده
به روی يار بنوشیم و بانگ نوشانوش
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ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند
امام شھر که سجاده می کشید به دوش

دال داللت خیرت کنم به راه نجات
مکن به فسق مباھات و زھد ھم مفروش

محل نور تجلیست رای انور شاه
چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش

بجز ثنای جاللش مساز ورد ضمیر
که ھست گوش دلش محرم پیام سروش

رموز مصلحت ملک خسروان دانند
گدای گوشه نشینی تو حافظا مخروش

٢٨۴غزل    

ھاتفی از گوشه میخانه دوش
گفت ببخشند گنه می بنوش

لطف الھی بکند کار خويش
مژده رحمت برساند سروش

اين خرد خام به میخانه بر
تا می لعل آوردش خون به جوش

گر چه وصالش نه به کوشش دھند
ھر قدر ای دل که توانی بکوش

لطف خدا بیشتر از جرم ماست
نکته سربسته چه دانی خموش

گوش من و حلقه گیسوی يار
روی من و خاک در می فروش

رندی حافظ نه گناھیست صعب
با کرم پادشه عیب پوش

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

ای ملک العرش مرادش بده
و از خطر چشم بدش دار گوش

٢٨۵غزل    

در عھد پادشاه خطابخش جرم پوش
حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش

صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست
تا ديد محتسب که سبو می کشد به دوش
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احوال شیخ و قاضی و شرب الیھودشان
کردم سال صبحدم از پیر می فروش

گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی
درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش

ساقی بھار می رسد و وجه می نماند
فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش

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

تا چند ھمچو شمع زبان آوری کنی
پروانه مراد رسید ای محب خموش

ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو
ناديده ھیچ ديده و نشنیده ھیچ گوش

چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول
بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش

٢٨۶غزل    

دوش با من گفت پنھان کاردانی تیزھوش
و از شما پنھان نشايد کرد سر می فروش

گفت آسان گیر بر خود کارھا کز روی طبع
سخت می گردد جھان بر مردمان سختکوش

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

با دل خونین لب خندان بیاور ھمچو جام
نی گرت زخمی رسد آيی چو چنگ اندر خروش

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

گوش کن پند ای پسر و از بھر دنیا غم مخور
گفتمت چون در حديثی گر توانی داشت ھوش

در حريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید
زان که آن جا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش

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

ساقیا می ده که رندی ھای حافظ فھم کرد
آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش
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٢٨٧غزل    

ای ھمه شکل تو مطبوع و ھمه جای تو خوش
دلم از عشوه شیرين شکرخای تو خوش

ھمچو گلبرگ طری ھست وجود تو لطیف
ھمچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش

شیوه و ناز تو شیرين خط و خال تو ملیح
چشم و ابروی تو زيبا قد و باالی تو خوش

ھم گلستان خیالم ز تو پرنقش و نگار
ھم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش

در ره عشق که از سیل بال نیست گذار
کرده ام خاطر خود را به تمنای تو خوش

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

در بیابان طلب گر چه ز ھر سو خطريست
می رود حافظ بی دل به توالی تو خوش

٢٨٨غزل    

کنار آب و پای بید و طبع شعر و ياری خوش
معاشر دلبری شیرين و ساقی گلعذاری خوش

اال ای دولتی طالع که قدر وقت می دانی
گوارا بادت اين عشرت که داری روزگاری خوش

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

عروس طبع را زيور ز فکر بکر می بندم
بود کز دست ايامم به دست افتد نگاری خوش

شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان
که مھتابی دل افروز است و طرف الله زاری خوش

می ای در کاسه چشم است ساقی را بنامیزد
که مستی می کند با عقل و می بخشد خماری خوش

به غفلت عمر شد حافظ بیا با ما به میخانه
که شنگوالن خوش باشت بیاموزند کاری خوش

٢٨٩غزل    

مجمع خوبی و لطف است عذار چو مھش
لیکنش مھر و وفا نیست خدايا بدھش
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دلبرم شاھد و طفل است و به بازی روزی

بکشد زارم و در شرع نباشد گنھش

من ھمان به که از او نیک نگه دارم دل
که بد و نیک نديده ست و ندارد نگھش

بوی شیر از لب ھمچون شکرش می آيد
گر چه خون می چکد از شیوه چشم سیھش

چارده ساله بتی چابک شیرين دارم
که به جان حلقه به گوش است مه چاردھش

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

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

جان به شکرانه کنم صرف گر آن دانه در
صدف سینه حافظ بود آرامگھش

٢٩٠غزل    

دلم رمیده شد و غافلم من درويش
که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

چو بید بر سر ايمان خويش می لرزم
که دل به دست کمان ابرويیست کافرکیش

خیال حوصله بحر می پزد ھیھات
چه ھاست در سر اين قطره محال انديش

بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را
که موج می زندش آب نوش بر سر نیش

ز آستین طبیبان ھزار خون بچکد
گرم به تجربه دستی نھند بر دل ريش

به کوی میکده گريان و سرفکنده روم
چرا که شرم ھمی آيدم ز حاصل خويش

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

بدان کمر نرسد دست ھر گدا حافظ
خزانه ای به کف آور ز گنج قارون بیش

٢٩١غزل    

ما آزموده ايم در اين شھر بخت خويش
بیرون کشید بايد از اين ورطه رخت خويش
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از بس که دست می گزم و آه می کشم
آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خويش

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

کای دل تو شاد باش که آن يار تندخو
بسیار تندروی نشیند ز بخت خويش

خواھی که سخت و سست جھان بر تو بگذرد
بگذر ز عھد سست و سخن ھای سخت خويش

وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون
آتش درافکنم به ھمه رخت و پخت خويش

ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام
جمشید نیز دور نماندی ز تخت خويش

٢٩٢غزل    

قسم به حشمت و جاه و جالل شاه شجاع
که نیست با کسم از بھر مال و جاه نزاع

شراب خانگیم بس می مغانه بیار
حريف باده رسید ای رفیق توبه وداع

خدای را به می ام شست و شوی خرقه کنید
که من نمی شنوم بوی خیر از اين اوضاع

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

به عاشقان نظری کن به شکر اين نعمت
که من غالم مطیعم تو پادشاه مطاع

به فیض جرعه جام تو تشنه ايم ولی
نمی کنیم دلیری نمی دھیم صداع

جبین و چھره حافظ خدا جدا مکناد
ز خاک بارگه کبريای شاه شجاع

٢٩٣غزل    

بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع
شمع خاور فکند بر ھمه اطراف شعاع

برکشد آينه از جیب افق چرخ و در آن
بنمايد رخ گیتی به ھزاران انواع

در زوايای طربخانه جمشید فلک
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ارغنون ساز کند زھره به آھنگ سماع

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

وضع دوران بنگر ساغر عشرت برگیر
که به ھر حالتی اين است بھین اوضاع

طره شاھد دنیی ھمه بند است و فريب
عارفان بر سر اين رشته نجويند نزاع

عمر خسرو طلب ار نفع جھان می خواھی
که وجوديست عطابخش کريم نفاع

مظھر لطف ازل روشنی چشم امل
جامع علم و عمل جان جھان شاه شجاع

٢٩۴غزل    

در وفای عشق تو مشھور خوبانم چو شمع
شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

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

رشته صبرم به مقراض غمت ببريده شد
ھمچنان در آتش مھر تو سوزانم چو شمع

گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو
کی شدی روشن به گیتی راز پنھانم چو شمع

در میان آب و آتش ھمچنان سرگرم توست
اين دل زار نزار اشک بارانم چو شمع

در شب ھجران مرا پروانه وصلی فرست
ور نه از دردت جھانی را بسوزانم چو شمع

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

کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت
تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع

ھمچو صبحم يک نفس باقیست با ديدار تو
چھره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع

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

آتش مھر تو را حافظ عجب در سر گرفت
آتش دل کی به آب ديده بنشانم چو شمع
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٢٩۵غزل    

سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ
که تا چو بلبل بی دل کنم عالج دماغ

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

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

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

زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن
دھان گشاده شقايق چو مردم ايغاغ

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

نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان
که حافظا نبود بر رسول غیر بالغ

٢٩۶غزل    

طالع اگر مدد دھد دامنش آورم به کف
گر بکشم زھی طرب ور بکشد زھی شرف

طرف کرم ز کس نبست اين دل پرامید من
گر چه سخن ھمی برد قصه من به ھر طرف

از خم ابروی توام ھیچ گشايشی نشد
وه که در اين خیال کج عمر عزيز شد تلف

ابروی دوست کی شود دست کش خیال من
کس نزده ست از اين کمان تیر مراد بر ھدف

چند به ناز پرورم مھر بتان سنگ دل
ياد پدر نمی کنند اين پسران ناخلف

من به خیال زاھدی گوشه نشین و طرفه آنک
مغبچه ای ز ھر طرف می زندم به چنگ و دف

بی خبرند زاھدان نقش بخوان و ال تقل
مست رياست محتسب باده بده و ال تخف

صوفی شھر بین که چون لقمه شبھه می خورد
پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف

حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق
بدرقه رھت شود ھمت شحنه نجف
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٢٩٧غزل    

زبان خامه ندارد سر بیان فراق
وگرنه شرح دھم با تو داستان فراق

دريغ مدت عمرم که بر امید وصال
به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق

سری که بر سر گردون به فخر می سودم
به راستان که نھادم بر آستان فراق

چگونه باز کنم بال در ھوای وصال
که ريخت مرغ دلم پر در آشیان فراق

کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی
فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق

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

اگر به دست من افتد فراق را بکشم
که روز ھجر سیه باد و خان و مان فراق

رفیق خیل خیالیم و ھمنشین شکیب
قرين آتش ھجران و ھم قران فراق

چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده ست
تنم وکیل قضا و دلم ضمان فراق

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

فلک چو ديد سرم را اسیر چنبر عشق
ببست گردن صبرم به ريسمان فراق

به پای شوق گر اين ره به سر شدی حافظ
به دست ھجر ندادی کسی عنان فراق

٢٩٨غزل    

مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق
گرت مدام میسر شود زھی توفیق

جھان و کار جھان جمله ھیچ بر ھیچ است
ھزار بار من اين نکته کرده ام تحقیق

دريغ و درد که تا اين زمان ندانستم
که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق

به ممنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت

Page 158

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez
که در کمینگه عمرند قاطعان طريق

بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام
حکايتیست که عقلش نمی کند تصديق

اگر چه موی میانت به چون منی نرسد
خوش است خاطرم از فکر اين خیال دقیق

حالوتی که تو را در چه زنخدان است
به کنه آن نرسد صد ھزار فکر عمیق

اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب
که مھر خاتم لعل تو ھست ھمچو عقیق

به خنده گفت که حافظ غالم طبع توام
ببین که تا به چه حدم ھمی کند تحمیق

٢٩٩غزل    

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

برو به ھر چه تو داری بخور دريغ مخور
که بی دريغ زند روزگار تیغ ھالک

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

چه دوزخی چه بھشتی چه آدمی چه پری
به مذھب ھمه کفر طريقت است امساک

مھندس فلکی راه دير شش جھتی
چنان ببست که ره نیست زير دير مغاک

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

به راه میکده حافظ خوش از جھان رفتی
دعای اھل دلت باد مونس دل پاک

٣٠٠غزل    

ھزار دشمنم ار می کنند قصد ھالک
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می دارد
و گر نه ھر دمم از ھجر توست بیم ھالک

نفس نفس اگر از باد نشنوم بويش
زمان زمان چو گل از غم کنم گريبان چاک
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رود به خواب دو چشم از خیال تو ھیھات

بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک

اگر تو زخم زنی به که ديگری مرھم
و گر تو زھر دھی به که ديگری ترياک

بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا
الن روحی قد طاب ان يکون فداک

عنان مپیچ که گر می زنی به شمشیرم
سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک

تو را چنان که تويی ھر نظر کجا بیند
به قدر دانش خود ھر کسی کند ادراک

به چشم خلق عزيز جھان شود حافظ
که بر در تو نھد روی مسکنت بر خاک

٣٠١غزل    

ای دل ريش مرا با لب تو حق نمک
حق نگه دار که من می روم اهللا معک

تويی آن گوھر پاکیزه که در عالم قدس
ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

در خلوص منت ار ھست شکی تجربه کن
کس عیار زر خالص نشناسد چو محک

گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدھم
وعده از حد بشد و ما نه دو ديديم و نه يک

بگشا پسته خندان و شکرريزی کن
خلق را از دھن خويش مینداز به شک

چرخ برھم زنم ار غیر مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

چون بر حافظ خويشش نگذاری باری
ای رقیب از بر او يک دو قدم دورترک

٣٠٢غزل    

خوش خبر باشی ای نسیم شمال
که به ما می رسد زمان وصال

قصه العشق ال انفصام لھا
فصمت ھا ھنا لسان القال

مالسلمی و من بذی سلم
اين جیراننا و کیف الحال
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عفت الدار بعد عافیه
فاسالوا حالھا عن االطالل

فی جمال الکمال نلت منی
صرف اهللا عنک عین کمال

يا بريد الحمی حماک اهللا
مرحبا مرحبا تعال تعال

عرصه بزمگاه خالی ماند
از حريفان و جام ماالمال

سايه افکند حالیا شب ھجر
تا چه بازند شب روان خیال

ترک ما سوی کس نمی نگرد
آه از اين کبريا و جاه و جالل

حافظا عشق و صابری تا چند
ناله عاشقان خوش است بنال

٣٠٣غزل    

شممت روح وداد و شمت برق وصال
بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال

احاديا بجمال الحبیب قف و انزل
که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال

حکايت شب ھجران فروگذاشته به
به شکر آن که برافکند پرده روز وصال

بیا که پرده گلريز ھفت خانه چشم
کشیده ايم به تحرير کارگاه خیال

چو يار بر سر صلح است و عذر می طلبد
توان گذشت ز جور رقیب در ھمه حال

بجز خیال دھان تو نیست در دل تنگ
که کس مباد چو من در پی خیال محال

قتیل عشق تو شد حافظ غريب ولی
به خاک ما گذری کن که خون مات حالل

٣٠۴غزل    

دارای جھان نصرت دين خسرو کامل
يحیی بن مظفر ملک عالم عادل

ای درگه اسالم پناه تو گشاده
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بر روی زمین روزنه جان و در دل

تعظیم تو بر جان و خرد واجب و الزم
انعام تو بر کون و مکان فايض و شامل

روز ازل از کلک تو يک قطره سیاھی
بر روی مه افتاد که شد حل مسال

خورشید چو آن خال سیه ديد به دل گفت
ای کاج که من بودمی آن ھندوی مقبل

شاھا فلک از بزم تو در رقص و سماع است
دست طرب از دامن اين زمزمه مگسل

می نوش و جھان بخش که از زلف کمندت
شد گردن بدخواه گرفتار سالسل

دور فلکی يک سره بر منھج عدل است
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

حافظ قلم شاه جھان مقسم رزق است
از بھر معیشت مکن انديشه باطل

٣٠۵غزل    

به وقت گل شدم از توبه شراب خجل
که کس مباد ز کردار ناصواب خجل

صالح ما ھمه دام ره است و من زين بحث
نیم ز شاھد و ساقی به ھیچ باب خجل

بود که يار نرنجد ز ما به خلق کريم
که از سال ملولیم و از جواب خجل

ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم
شديم در نظر ره روان خواب خجل

رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش
که شد ز شیوه آن چشم پرعتاب خجل

تويی که خوبتری ز آفتاب و شکر خدا
که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل

حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت
ز شعر حافظ و آن طبع ھمچو آب خجل

٣٠۶غزل    

اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول
رسد به دولت وصل تو کار من به اصول
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قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا

فراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول

چو بر در تو من بی نوای بی زر و زور
به ھیچ باب ندارم ره خروج و دخول

کجا روم چه کنم چاره از کجا جويم
که گشته ام ز غم و جور روزگار ملول

من شکسته بدحال زندگی يابم
در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول

خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت
که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول

دل از جواھر مھرت چو صیقلی دارد
بود ز زنگ حوادث ھر آينه مصقول

چه جرم کرده ام ای جان و دل به حضرت تو
که طاعت من بی دل نمی شود مقبول

به درد عشق بساز و خموش کن حافظ
رموز عشق مکن فاش پیش اھل عقول

٣٠٧غزل    

ھر نکته ای که گفتم در وصف آن شمايل
ھر کو شنید گفتا هللا در قال

تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول
آخر بسوخت جانم در کسب اين فضايل

حالج بر سر دار اين نکته خوش سرايد
از شافعی نپرسند امثال اين مسال

گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم
گفت آن زمان که نبود جان در میانه حال

دل داده ام به ياری شوخی کشی نگاری
مرضیه السجايا محموده الخصال

در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت
و اکنون شدم به مستان چون ابروی تو مايل

از آب ديده صد ره طوفان نوح ديدم
و از لوح سینه نقشت ھرگز نگشت زايل

ای دوست دست حافظ تعويذ چشم زخم است
يا رب ببینم آن را در گردنت حمايل

٣٠٨غزل    
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ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل
سلسبیلت کرده جان و دل سبیل

سبزپوشان خطت بر گرد لب
ھمچو مورانند گرد سلسبیل

ناوک چشم تو در ھر گوشه ای
ھمچو من افتاده دارد صد قتیل

يا رب اين آتش که در جان من است
سرد کن زان سان که کردی بر خلیل

من نمی يابم مجال ای دوستان
گر چه دارد او جمالی بس جمیل

پای ما لنگ است و منزل بس دراز
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

حافظ از سرپنجه عشق نگار
ھمچو مور افتاده شد در پای پیل

شاه عالم را بقا و عز و ناز
باد و ھر چیزی که باشد زين قبیل

٣٠٩غزل    

عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام
مجلس انس و حريف ھمدم و شرب مدام

ساقی شکردھان و مطرب شیرين سخن
ھمنشینی نیک کردار و نديمی نیک نام

شاھدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی
دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام

بزمگاھی دل نشان چون قصر فردوس برين
گلشنی پیرامنش چون روضه دارالسالم

صف نشینان نیکخواه و پیشکاران باادب
دوستداران صاحب اسرار و حريفان دوستکام

باده گلرنگ تلخ تیز خوش خوار سبک
نقلش از لعل نگار و نقلش از ياقوت خام

غمزه ساقی به يغمای خرد آھخته تیغ
زلف جانان از برای صید دل گسترده دام

نکته دانی بذله گو چون حافظ شیرين سخن
بخشش آموزی جھان افروز چون حاجی قوام

ھر که اين عشرت نخواھد خوشدلی بر وی تباه
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وان که اين مجلس نجويد زندگی بر وی حرام

٣١٠غزل    

مرحبا طاير فرخ پی فرخنده پیام
خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام

يا رب اين قافله را لطف ازل بدرقه باد
که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام

ماجرای من و معشوق مرا پايان نیست
ھر چه آغاز ندارد نپذيرد انجام

گل ز حد برد تنعم نفسی رخ بنما
سرو می نازد و خوش نیست خدا را بخرام

زلف دلدار چو زنار ھمی فرمايد
برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام

مرغ روحم که ھمی زد ز سر سدره صفیر
عاقبت دانه خال تو فکندش در دام

چشم بیمار مرا خواب نه درخور باشد
 دنف کیف ينامYمن له يقتل دا

تو ترحم نکنی بر من مخلص گفتم
ذاک دعوای و ھا انت و تلک االيام

حافظ ار میل به ابروی تو دارد شايد
جای در گوشه محراب کنند اھل کالم

٣١١غزل    

عاشق روی جوانی خوش نوخاسته ام
و از خدا دولت اين غم به دعا خواسته ام

عاشق و رند و نظربازم و می گويم فاش
تا بدانی که به چندين ھنر آراسته ام

شرمم از خرقه آلوده خود می آيد
که بر او وصله به صد شعبده پیراسته ام

خوش بسوز از غمش ای شمع که اينک من نیز
ھم بدين کار کمربسته و برخاسته ام

با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار
در غم افزوده ام آنچ از دل و جان کاسته ام

ھمچو حافظ به خرابات روم جامه قبا
بو که در بر کشد آن دلبر نوخاسته ام
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٣١٢غزل    

بشری اذ السالمه حلت بذی سلم
هللا حمد معترف غايه النعم

آن خوش خبر کجاست که اين فتح مژده داد
تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم

از بازگشت شاه در اين طرفه منزل است
آھنگ خصم او به سراپرده عدم

پیمان شکن ھرآينه گردد شکسته حال
ان العھود عند ملیک النھی ذمم

می جست از سحاب امل رحمتی ولی
جز ديده اش معاينه بیرون نداد نم

در نیل غم فتاد سپھرش به طنز گفت
ان قد ندمت و ما ينفع الندم

ساقی چو يار مه رخ و از اھل راز بود
حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه ھم

٣١٣غزل    

بازآی ساقیا که ھواخواه خدمتم
مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم

زان جا که فیض جام سعادت فروغ توست
بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم

ھر چند غرق بحر گناھم ز صد جھت
تا آشنای عشق شدم ز اھل رحمتم

عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم
کاين بود سرنوشت ز ديوان قسمتم

می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار
اين موھبت رسید ز میراث فطرتم

من کز وطن سفر نگزيدم به عمر خويش
در عشق ديدن تو ھواخواه غربتم

دريا و کوه در ره و من خسته و ضعیف
ای خضر پی خجسته مدد کن به ھمتم

دورم به صورت از در دولتسرای تو
لیکن به جان و دل ز مقیمان حضرتم

حافظ به پیش چشم تو خواھد سپرد جان
در اين خیالم ار بدھد عمر مھلتم
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٣١۴غزل    

دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم
لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم

عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست
ديرگاه است کز اين جام ھاللی مستم

از ثبات خودم اين نکته خوش آمد که به جور
در سر کوی تو از پای طلب ننشستم

عافیت چشم مدار از من میخانه نشین
که دم از خدمت رندان زده ام تا ھستم

در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است
تا نگويی که چو عمرم به سر آمد رستم

بعد از اينم چه غم از تیر کج انداز حسود
چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم

بوسه بر درج عقیق تو حالل است مرا
که به افسوس و جفا مھر وفا نشکستم

صنمی لشکريم غارت دل کرد و برفت
آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم

رتبت دانش حافظ به فلک برشده بود
کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم

٣١۵غزل    

به غیر از آن که بشد دين و دانش از دستم
بیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستم

اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد
به خاک پای عزيزت که عھد نشکستم

چو ذره گر چه حقیرم ببین به دولت عشق
که در ھوای رخت چون به مھر پیوستم

بیار باده که عمريست تا من از سر امن
به کنج عافیت از بھر عیش ننشستم

اگر ز مردم ھشیاری ای نصیحتگو
سخن به خاک میفکن چرا که من مستم

چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست
که خدمتی به سزا برنیامد از دستم

بسوخت حافظ و آن يار دلنواز نگفت
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که مرھمی بفرستم که خاطرش خستم

٣١۶غزل    

زلف بر باد مده تا ندھی بر بادم
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

می مخور با ھمه کس تا نخورم خون جگر
سر مکش تا نکشد سر به فلک فريادم

زلف را حلقه مکن تا نکنی دربندم
طره را تاب مده تا ندھی بر بادم

يار بیگانه مشو تا نبری از خويشم
غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم
قد برافراز که از سرو کنی آزادم

شمع ھر جمع مشو ور نه بسوزی ما را
ياد ھر قوم مکن تا نروی از يادم

شھره شھر مشو تا ننھم سر در کوه
شور شیرين منما تا نکنی فرھادم

رحم کن بر من مسکین و به فريادم رس
تا به خاک در آصف نرسد فريادم

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی
من از آن روز که دربند توام آزادم

٣١٧غزل    

فاش می گويم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از ھر دو جھان آزادم

طاير گلشن قدسم چه دھم شرح فراق
که در اين دامگه حادثه چون افتادم

من ملک بودم و فردوس برين جايم بود
آدم آورد در اين دير خراب آبادم

سايه طوبی و دلجويی حور و لب حوض
به ھوای سر کوی تو برفت از يادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
چه کنم حرف دگر ياد نداد استادم

کوکب بخت مرا ھیچ منجم نشناخت
يا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم
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تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق
ھر دم آيد غمی از نو به مبارک بادم

می خورد خون دلم مردمک ديده سزاست
که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم

پاک کن چھره حافظ به سر زلف ز اشک
ور نه اين سیل دمادم ببرد بنیادم

٣١٨غزل    

مرا می بینی و ھر دم زيادت می کنی دردم
تو را می بینم و میلم زيادت می شود ھر دم

به سامانم نمی پرسی نمی دانم چه سر داری
به درمانم نمی کوشی نمی دانی مگر دردم

نه راه است اين که بگذاری مرا بر خاک و بگريزی
گذاری آر و بازم پرس تا خاک رھت گردم

ندارم دستت از دامن بجز در خاک و آن دم ھم
که بر خاکم روان گردی به گرد دامنت گردم

فرورفت از غم عشقت دمم دم می دھی تا کی
دمار از من برآوردی نمی گويی برآوردم

شبی دل را به تاريکی ز زلفت باز می جستم
رخت می ديدم و جامی ھاللی باز می خوردم

کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسويت
نھادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم

تو خوش می باش با حافظ برو گو خصم جان می ده
چو گرمی از تو می بینم چه باک از خصم دم سردم

٣١٩غزل    

سال ھا پیروی مذھب رندان کردم
تا به فتوی خرد حرص به زندان کردم

من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه
قطع اين مرحله با مرغ سلیمان کردم

سايه ای بر دل ريشم فکن ای گنج روان
که من اين خانه به سودای تو ويران کردم

توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون
می گزم لب که چرا گوش به نادان کردم

در خالف آمد عادت بطلب کام که من
کسب جمعیت از آن زلف پريشان کردم
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نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست
آن چه سلطان ازل گفت بکن آن کردم

دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع
گر چه دربانی میخانه فراوان کردم

اين که پیرانه سرم صحبت يوسف بنواخت
اجر صبريست که در کلبه احزان کردم

صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ
ھر چه کردم ھمه از دولت قرآن کردم

گر به ديوان غزل صدرنشینم چه عجب
سال ھا بندگی صاحب ديوان کردم

٣٢٠غزل    

ديشب به سیل اشک ره خواب می زدم
نقشی به ياد خط تو بر آب می زدم

ابروی يار در نظر و خرقه سوخته
جامی به ياد گوشه محراب می زدم

ھر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست
بازش ز طره تو به مضراب می زدم

روی نگار در نظرم جلوه می نمود
وز دور بوسه بر رخ مھتاب می زدم

چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ
فالی به چشم و گوش در اين باب می زدم

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم
بر کارگاه ديده بی خواب می زدم

ساقی به صوت اين غزلم کاسه می گرفت
می گفتم اين سرود و می ناب می زدم

خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام
بر نام عمر و دولت احباب می زدم

٣٢١غزل    

ھر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم
ھر گه که ياد روی تو کردم جوان شدم

شکر خدا که ھر چه طلب کردم از خدا
بر منتھای ھمت خود کامران شدم

ای گلبن جوان بر دولت بخور که من
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در سايه تو بلبل باغ جھان شدم

اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود
در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم

قسمت حوالتم به خرابات می کند
ھر چند کاين چنین شدم و آن چنان شدم

آن روز بر دلم در معنی گشوده شد
کز ساکنان درگه پیر مغان شدم

در شاھراه دولت سرمد به تخت بخت
با جام می به کام دل دوستان شدم

از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید
ايمن ز شر فتنه آخرزمان شدم

من پیر سال و ماه نیم يار بی وفاست
بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم

دوشم نويد داد عنايت که حافظا
بازآ که من به عفو گناھت ضمان شدم

٣٢٢غزل    

خیال نقش تو در کارگاه ديده کشیدم
به صورت تو نگاری نديدم و نشنیدم

اگر چه در طلبت ھمعنان باد شمالم
به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم

امید در شب زلفت به روز عمر نبستم
طمع به دور دھانت ز کام دل ببريدم

به شوق چشمه نوشت چه قطره ھا که فشاندم
ز لعل باده فروشت چه عشوه ھا که خريدم

ز غمزه بر دل ريشم چه تیر ھا که گشادی
ز غصه بر سر کويت چه بارھا که کشیدم

ز کوی يار بیار ای نسیم صبح غباری
که بوی خون دل ريش از آن تراب شنیدم

گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه
که من چو آھوی وحشی ز آدمی برمیدم

چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی
که پرده بر دل خونین به بوی او بدريدم

به خاک پای تو سوگند و نور ديده حافظ
که بی رخ تو فروغ از چراغ ديده نديدم
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٣٢٣غزل    

ز دست کوته خود زير بارم
که از باالبلندان شرمسارم

مگر زنجیر مويی گیردم دست
وگر نه سر به شیدايی برآرم

ز چشم من بپرس اوضاع گردون
که شب تا روز اختر می شمارم

بدين شکرانه می بوسم لب جام
که کرد آگه ز راز روزگارم

اگر گفتم دعای می فروشان
چه باشد حق نعمت می گزارم

من از بازوی خود دارم بسی شکر
که زور مردم آزاری ندارم

سری دارم چو حافظ مست لیکن
به لطف آن سری امیدوارم

٣٢۴غزل    

گر چه افتاد ز زلفش گرھی در کارم
ھمچنان چشم گشاد از کرمش می دارم

به طرب حمل مکن سرخی رويم که چو جام
خون دل عکس برون می دھد از رخسارم

پرده مطربم از دست برون خواھد برد
آه اگر زان که در اين پرده نباشد بارم

پاسبان حرم دل شده ام شب ھمه شب
تا در اين پرده جز انديشه او نگذارم

منم آن شاعر ساحر که به افسون سخن
از نی کلک ھمه قند و شکر می بارم

ديده بخت به افسانه او شد در خواب
کو نسیمی ز عنايت که کند بیدارم

چون تو را در گذر ای يار نمی يارم ديد
با که گويم که بگويد سخنی با يارم

دوش می گفت که حافظ ھمه روی است و ريا
بجز از خاک درش با که بود بازارم

٣٢۵غزل    
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گر دست دھد خاک کف پای نگارم
بر لوح بصر خط غباری بنگارم

بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است
از موج سرشکم که رساند به کنارم

پروانه او گر رسدم در طلب جان
چون شمع ھمان دم به دمی جان بسپارم

امروز مکش سر ز وفای من و انديش
زان شب که من از غم به دعا دست برآرم

زلفین سیاه تو به دلداری عشاق
دادند قراری و ببردند قرارم

ای باد از آن باده نسیمی به من آور
کان بوی شفابخش بود دفع خمارم

گر قلب دلم را ننھد دوست عیاری
من نقد روان در دمش از ديده شمارم

دامن مفشان از من خاکی که پس از من
زين در نتواند که برد باد غبارم

حافظ لب لعلش چو مرا جان عزيز است
عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم

٣٢۶غزل    

در نھانخانه عشرت صنمی خوش دارم
کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم

عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند
وين ھمه منصب از آن حور پريوش دارم

گر تو زين دست مرا بی سر و سامان داری
من به آه سحرت زلف مشوش دارم

گر چنین چھره گشايد خط زنگاری دوست
من رخ زرد به خونابه منقش دارم

گر به کاشانه رندان قدمی خواھی زد
نقل شعر شکرين و می بی غش دارم

ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من
جنگ ھا با دل مجروح بالکش دارم

حافظا چون غم و شادی جھان در گذر است
بھتر آن است که من خاطر خود خوش دارم
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٣٢٧غزل    

مرا عھديست با جانان که تا جان در بدن دارم
ھواداران کويش را چو جان خويشتن دارم

صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جويم
فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم

به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل
چه فکر از خبث بدگويان میان انجمن دارم

مرا در خانه سروی ھست کاندر سايه قدش
فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم

گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند
بحمد اهللا و المنه بتی لشکرشکن دارم

سزد کز خاتم لعلش زنم الف سلیمانی
چو اسم اعظمم باشد چه باک از اھرمن دارم

اال ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه
که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم

خدا را ای رقیب امشب زمانی ديده بر ھم نه
که من با لعل خاموشش نھانی صد سخن دارم

چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمداهللا
نه میل الله و نسرين نه برگ نسترن دارم

به رندی شھره شد حافظ میان ھمدمان لیکن
چه غم دارم که در عالم قوام الدين حسن دارم

٣٢٨غزل    

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
لطف ھا می کنی ای خاک درت تاج سرم

دلبرا بنده نوازيت که آموخت بگو
که من اين ظن به رقیبان تو ھرگز نبرم

ھمتم بدرقه راه کن ای طاير قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

ای نسیم سحری بندگی من برسان
که فراموش مکن وقت دعای سحرم

خرم آن روز کز اين مرحله بربندم بار
و از سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم

حافظا شايد اگر در طلب گوھر وصل
ديده دريا کنم از اشک و در او غوطه خورم
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پايه نظم بلند است و جھان گیر بگو
تا کند پادشه بحر دھان پرگھرم

٣٢٩غزل    

جوزا سحر نھاد حمايل برابرم
يعنی غالم شاھم و سوگند می خورم

ساقی بیا که از مدد بخت کارساز
کامی که خواستم ز خدا شد میسرم

جامی بده که باز به شادی روی شاه
پیرانه سر ھوای جوانیست در سرم

راھم مزن به وصف زالل خضر که من
از جام شاه جرعه کش حوض کوثرم

شاھا اگر به عرش رسانم سرير فضل
مملوک اين جنابم و مسکین اين درم

من جرعه نوش بزم تو بودم ھزار سال
کی ترک آبخورد کند طبع خوگرم

ور باورت نمی کند از بنده اين حديث
از گفته کمال دلیلی بیاورم

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مھر
آن مھر بر که افکنم آن دل کجا برم

منصور بن مظفر غازيست حرز من
و از اين خجسته نام بر اعدا مظفرم

عھد الست من ھمه با عشق شاه بود
و از شاھراه عمر بدين عھد بگذرم

گردون چو کرد نظم ثريا به نام شاه
من نظم در چرا نکنم از که کمترم

شاھین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه
کی باشد التفات به صید کبوترم

ای شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود
در سايه تو ملک فراغت میسرم

شعرم به يمن مدح تو صد ملک دل گشاد
گويی که تیغ توست زبان سخنورم

بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح
نی عشق سرو بود و نه شوق صنوبرم

بوی تو می شنیدم و بر ياد روی تو
دادند ساقیان طرب يک دو ساغرم
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مستی به آب يک دو عنب وضع بنده نیست
من سالخورده پیر خرابات پرورم

با سیر اختر فلکم داوری بسیست
انصاف شاه باد در اين قصه ياورم

شکر خدا که باز در اين اوج بارگاه
طاووس عرش می شنود صیت شھپرم

نامم ز کارخانه عشاق محو باد
گر جز محبت تو بود شغل ديگرم

شبل االسد به صید دلم حمله کرد و من
گر الغرم وگرنه شکار غضنفرم

ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر
من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم

بنما به من که منکر حسن رخ تو کیست
تا ديده اش به گزلک غیرت برآورم

بر من فتاد سايه خورشید سلطنت
و اکنون فراغت است ز خورشید خاورم

مقصود از اين معامله بازارتیزی است
نی جلوه می فروشم و نی عشوه می خرم

٣٣٠غزل    

تو ھمچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون ھمی سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست
بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

بر آستان مرادت گشاده ام در چشم
که يک نظر فکنی خود فکندی از نظرم

چه شکر گويمت ای خیل غم عفاک اهللا
که روز بی کسی آخر نمی روی ز سرم

غالم مردم چشمم که با سیاه دلی
ھزار قطره ببارد چو درد دل شمرم

به ھر نظر بت ما جلوه می کند لیکن
کس اين کرشمه نبیند که من ھمی نگرم

به خاک حافظ اگر يار بگذرد چون باد
ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم
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٣٣١غزل    

به تیغم گر کشد دستش نگیرم
وگر تیرم زند منت پذيرم

کمان ابرويت را گو بزن تیر
که پیش دست و بازويت بمیرم

غم گیتی گر از پايم درآرد
بجز ساغر که باشد دستگیرم

برآی ای آفتاب صبح امید
که در دست شب ھجران اسیرم

به فريادم رس ای پیر خرابات
به يک جرعه جوانم کن که پیرم

به گیسوی تو خوردم دوش سوگند
که من از پای تو سر بر نگیرم

بسوز اين خرقه تقوا تو حافظ
که گر آتش شوم در وی نگیرم

٣٣٢غزل    

مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم
که پیش چشم بیمارت بمیرم

نصاب حسن در حد کمال است
زکاتم ده که مسکین و فقیرم

چو طفالن تا کی ای زاھد فريبی
به سیب بوستان و شھد و شیرم

چنان پر شد فضای سینه از دوست
که فکر خويش گم شد از ضمیرم

قدح پر کن که من در دولت عشق
جوان بخت جھانم گر چه پیرم

قراری بسته ام با می فروشان
که روز غم بجز ساغر نگیرم

مبادا جز حساب مطرب و می
اگر نقشی کشد کلک دبیرم

در اين غوغا که کس کس را نپرسد
من از پیر مغان منت پذيرم

خوشا آن دم کز استغنای مستی
فراغت باشد از شاه و وزيرم
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من آن مرغم که ھر شام و سحرگاه

ز بام عرش می آيد صفیرم

چو حافظ گنج او در سینه دارم
اگر چه مدعی بیند حقیرم

٣٣٣غزل    

نماز شام غريبان چو گريه آغازم
به مويه ھای غريبانه قصه پردازم

به ياد يار و ديار آن چنان بگريم زار
که از جھان ره و رسم سفر براندازم

من از ديار حبیبم نه از بالد غريب
مھیمنا به رفیقان خود رسان بازم

خدای را مددی ای رفیق ره تا من
به کوی میکده ديگر علم برافرازم

خرد ز پیری من کی حساب برگیرد
که باز با صنمی طفل عشق می بازم

بجز صبا و شمالم نمی شناسد کس
عزيز من که بجز باد نیست دمسازم

ھوای منزل يار آب زندگانی ماست
صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم

سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی
شکايت از که کنم خانگیست غمازم

ز چنگ زھره شنیدم که صبحدم می گفت
غالم حافظ خوش لھجه خوش آوازم

٣٣۴غزل    

گر دست رسد در سر زلفین تو بازم
چون گوی چه سرھا که به چوگان تو بازم

زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست
در دست سر مويی از آن عمر درازم

پروانه راحت بده ای شمع که امشب
از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم

آن دم که به يک خنده دھم جان چو صراحی
مستان تو خواھم که گزارند نمازم

چون نیست نماز من آلوده نمازی
در میکده زان کم نشود سوز و گدازم
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در مسجد و میخانه خیالت اگر آيد
محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم

گر خلوت ما را شبی از رخ بفروزی
چون صبح بر آفاق جھان سر بفرازم

محمود بود عاقبت کار در اين راه
گر سر برود در سر سودای ايازم

حافظ غم دل با که بگويم که در اين دور
جز جام نشايد که بود محرم رازم

٣٣۵غزل    

در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حاصل خرقه و سجاده روان دربازم

حلقه توبه گر امروز چو زھاد زنم
خازن میکده فردا نکند در بازم

ور چو پروانه دھد دست فراغ بالی
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم

صحبت حور نخواھم که بود عین قصور
با خیال تو اگر با دگری پردازم

سر سودای تو در سینه بماندی پنھان
چشم تردامن اگر فاش نگردی رازم

مرغ سان از قفس خاک ھوايی گشتم
به ھوايی که مگر صید کند شھبازم

ھمچو چنگ ار به کناری ندھی کام دلم
از لب خويش چو نی يک نفسی بنوازم

ماجرای دل خون گشته نگويم با کس
زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم

گر به ھر موی سری بر تن حافظ باشد
ھمچو زلفت ھمه را در قدمت اندازم

٣٣۶غزل    

مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
طاير قدسم و از دام جھان برخیزم

به والی تو که گر بنده خويشم خوانی
از سر خواجگی کون و مکان برخیزم

يا رب از ابر ھدايت برسان بارانی
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پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم

بر سر تربت من با می و مطرب بنشین
تا به بويت ز لحد رقص کنان برخیزم

خیز و باال بنما ای بت شیرين حرکات
کز سر جان و جھان دست فشان برخیزم

گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش
تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم

روز مرگم نفسی مھلت ديدار بده
تا چو حافظ ز سر جان و جھان برخیزم

٣٣٧غزل    

چرا نه در پی عزم ديار خود باشم
چرا نه خاک سر کوی يار خود باشم

غم غريبی و غربت چو بر نمی تابم
به شھر خود روم و شھريار خود باشم

ز محرمان سراپرده وصال شوم
ز بندگان خداوندگار خود باشم

چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی
که روز واقعه پیش نگار خود باشم

ز دست بخت گران خواب و کار بی سامان
گرم بود گله ای رازدار خود باشم

ھمیشه پیشه من عاشقی و رندی بود
دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم

بود که لطف ازل رھنمون شود حافظ
وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم

٣٣٨غزل    

من دوستدار روی خوش و موی دلکشم
مدھوش چشم مست و می صاف بی غشم

گفتی ز سر عھد ازل يک سخن بگو
آن گه بگويمت که دو پیمانه درکشم

من آدم بھشتیم اما در اين سفر
حالی اسیر عشق جوانان مه وشم

در عاشقی گزير نباشد ز ساز و سوز
استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم
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شیراز معدن لب لعل است و کان حسن

من جوھری مفلسم ايرا مشوشم

از بس که چشم مست در اين شھر ديده ام
حقا که می نمی خورم اکنون و سرخوشم

شھريست پر کرشمه حوران ز شش جھت
چیزيم نیست ور نه خريدار ھر ششم

بخت ار مدد دھد که کشم رخت سوی دوست
گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم

حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست
آيینه ای ندارم از آن آه می کشم

٣٣٩غزل    

خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم
دل از پی نظر آيد به سوی روزن چشم

سزای تکیه گھت منظری نمی بینم
منم ز عالم و اين گوشه معین چشم

بیا که لعل و گھر در نثار مقدم تو
ز گنج خانه دل می کشم به روزن چشم

سحر سرشک روانم سر خرابی داشت
گرم نه خون جگر می گرفت دامن چشم

نخست روز که ديدم رخ تو دل می گفت
اگر رسد خللی خون من به گردن چشم

به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش
به راه باد نھادم چراغ روشن چشم

به مردمی که دل دردمند حافظ را
مزن به ناوک دلدوز مردم افکن چشم

٣۴٠غزل    

من که از آتش دل چون خم می در جوشم
مھر بر لب زده خون می خورم و خاموشم

قصد جان است طمع در لب جانان کردن
تو مرا بین که در اين کار به جان می کوشم

من کی آزاد شوم از غم دل چون ھر دم
ھندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم

حاش هللا که نیم معتقد طاعت خويش
اين قدر ھست که گه گه قدحی می نوشم
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ھست امیدم که علیرغم عدو روز جزا
فیض عفوش ننھد بار گنه بر دوشم

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت
من چرا ملک جھان را به جوی نفروشم

خرقه پوشی من از غايت دين داری نیست
پرده ای بر سر صد عیب نھان می پوشم

من که خواھم که ننوشم بجز از راوق خم
چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم

گر از اين دست زند مطرب مجلس ره عشق
شعر حافظ ببرد وقت سماع از ھوشم

٣۴١غزل    

گر من از سرزنش مدعیان انديشم
شیوه مستی و رندی نرود از پیشم

زھد رندان نوآموخته راھی بدھیست
من که بدنام جھانم چه صالح انديشم

شاه شوريده سران خوان من بی سامان را
زان که در کم خردی از ھمه عالم بیشم

بر جبین نقش کن از خون دل من خالی
تا بدانند که قربان تو کافرکیشم

اعتقادی بنما و بگذر بھر خدا
تا در اين خرقه ندانی که چه نادرويشم

شعر خونبار من ای باد بدان يار رسان
که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم

من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس
حافظ راز خود و عارف وقت خويشم

٣۴٢غزل    

حجاب چھره جان می شود غبار تنم
خوشا دمی که از آن چھره پرده برفکنم

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم
دريغ و درد که غافل ز کار خويشتنم

چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
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که در سراچه ترکیب تخته بند تنم

اگر ز خون دلم بوی شوق می آيد
عجب مدار که ھمدرد نافه ختنم

طراز پیرھن زرکشم مبین چون شمع
که سوزھاست نھانی درون پیرھنم

بیا و ھستی حافظ ز پیش او بردار
که با وجود تو کس نشنود ز من که منم

٣۴٣غزل    

چل سال بیش رفت که من الف می زنم
کز چاکران پیر مغان کمترين منم

ھرگز به يمن عاطفت پیر می فروش
ساغر تھی نشد ز می صاف روشنم

از جاه عشق و دولت رندان پاکباز
پیوسته صدر مصطبه ھا بود مسکنم

در شان من به دردکشی ظن بد مبر
کلوده گشت جامه ولی پاکدامنم

شھباز دست پادشھم اين چه حالت است
کز ياد برده اند ھوای نشیمنم

حیف است بلبلی چو من اکنون در اين قفس
با اين لسان عذب که خامش چو سوسنم

آب و ھوای فارس عجب سفله پرور است
کو ھمرھی که خیمه از اين خاک برکنم

حافظ به زير خرقه قدح تا به کی کشی
در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم

تورانشه خجسته که در من يزيد فضل
شد منت مواھب او طوق گردنم

٣۴۴غزل    

عمريست تا من در طلب ھر روز گامی می زنم
دست شفاعت ھر زمان در نیک نامی می زنم

بی ماه مھرافروز خود تا بگذرانم روز خود
دامی به راھی می نھم مرغی به دامی می زنم

اورنگ کو گلچھر کو نقش وفا و مھر کو
حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم
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تا بو که يابم آگھی از سايه سرو سھی

گلبانگ عشق از ھر طرف بر خوش خرامی می زنم

ھر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل
نقش خیالی می کشم فال دوامی می زنم

دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را
اين آه خون افشان که من ھر صبح و شامی می زنم

با آن که از وی غايبم و از می چو حافظ تايبم
در مجلس روحانیان گه گاه جامی می زنم

٣۴۵غزل    

بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم
زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم

آه کز طعنه بدخواه نديدم رويت
نیست چون آينه ام روی ز آھن چه کنم

برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر
کارفرمای قدر می کند اين من چه کنم

برق غیرت چو چنین می جھد از مکمن غیب
تو بفرما که من سوخته خرمن چه کنم

شاه ترکان چو پسنديد و به چاھم انداخت
دستگیر ار نشود لطف تھمتن چه کنم

مددی گر به چراغی نکند آتش طور
چاره تیره شب وادی ايمن چه کنم

حافظا خلد برين خانه موروث من است
اندر اين منزل ويرانه نشیمن چه کنم

٣۴۶غزل    

من نه آن رندم که ترک شاھد و ساغر کنم
محتسب داند که من اين کارھا کمتر کنم

من که عیب توبه کاران کرده باشم بارھا
توبه از می وقت گل ديوانه باشم گر کنم

عشق دردانه ست و من غواص و دريا میکده
سر فروبردم در آن جا تا کجا سر برکنم

الله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق
داوری دارم بسی يا رب که را داور کنم

بازکش يک دم عنان ای ترک شھرآشوب من
تا ز اشک و چھره راھت پرزر و گوھر کنم
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من که از ياقوت و لعل اشک دارم گنج ھا
کی نظر در فیض خورشید بلنداختر کنم

چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست
کجدلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم

عھد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار
عھد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم

من که دارم در گدايی گنج سلطانی به دست
کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم

گر چه گردآلود فقرم شرم باد از ھمتم
گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم

عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست
تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم

دوش لعلش عشوه ای می داد حافظ را ولی
من نه آنم کز وی اين افسانه ھا باور کنم

٣۴٧غزل    

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل ديوانه از آن شد که نصیحت شنود
مگرش ھم ز سر زلف تو زنجیر کنم

آن چه در مدت ھجر تو کشیدم ھیھات
در يکی نامه محال است که تحرير کنم

با سر زلف تو مجموع پريشانی خود
کو مجالی که سراسر ھمه تقرير کنم

آن زمان کرزوی ديدن جانم باشد
در نظر نقش رخ خوب تو تصوير کنم

گر بدانم که وصال تو بدين دست دھد
دين و دل را ھمه دربازم و توفیر کنم

دور شو از برم ای واعظ و بیھوده مگوی
من نه آنم که دگر گوش به تزوير کنم

نیست امید صالحی ز فساد حافظ
چون که تقدير چنین است چه تدبیر کنم

٣۴٨غزل    

ديده دريا کنم و صبر به صحرا فکنم
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و اندر اين کار دل خويش به دريا فکنم

از دل تنگ گنھکار برآرم آھی
کتش اندر گنه آدم و حوا فکنم

مايه خوشدلی آن جاست که دلدار آن جاست
می کنم جھد که خود را مگر آن جا فکنم

بگشا بند قبا ای مه خورشیدکاله
تا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم

خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست
عقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم

جرعه جام بر اين تخت روان افشانم
غلغل چنگ در اين گنبد مینا فکنم

حافظا تکیه بر ايام چو سھو است و خطا
من چرا عشرت امروز به فردا فکنم

٣۴٩غزل    

دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم
گفت کو زنجیر تا تدبیر اين مجنون کنم

قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم
دوستان از راست می رنجد نگارم چون کنم

نکته ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دار
عشوه ای فرمای تا من طبع را موزون کنم

زردرويی می کشم زان طبع نازک بی گناه
ساقیا جامی بده تا چھره را گلگون کنم

ای نسیم منزل لیلی خدا را تا به کی
ربع را برھم زنم اطالل را جیحون کنم

من که ره بردم به گنج حسن بی پايان دوست
صد گدای ھمچو خود را بعد از اين قارون کنم

ای مه صاحب قران از بنده حافظ ياد کن
تا دعای دولت آن حسن روزافزون کنم

٣۵٠غزل    

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
بھار توبه شکن می رسد چه چاره کنم

سخن درست بگويم نمی توانم ديد
که می خورند حريفان و من نظاره کنم
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چو غنچه با لب خندان به ياد مجلس شاه

پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم

به دور الله دماغ مرا عالج کنید
گر از میانه بزم طرب کناره کنم

ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت
حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم

گدای میکده ام لیک وقت مستی بین
که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم

مرا که نیست ره و رسم لقمه پرھیزی
چرا مالمت رند شرابخواره کنم

به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی
ز سنبل و سمنش ساز طوق و ياره کنم

ز باده خوردن پنھان ملول شد حافظ
به بانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم

٣۵١غزل    

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم
من الف عقل می زنم اين کار کی کنم

مطرب کجاست تا ھمه محصول زھد و علم
در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت
يک چند نیز خدمت معشوق و می کنم

کی بود در زمانه وفا جام می بیار
تا من حکايت جم و کاووس کی کنم

از نامه سیاه نترسم که روز حشر
با فیض لطف او صد از اين نامه طی کنم

کو پیک صبح تا گله ھای شب فراق
با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم

اين جان عاريت که به حافظ سپرد دوست
روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم

٣۵٢غزل    

روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم
در لباس فقر کار اھل دولت می کنم

تا کی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام
در کمینم و انتظار وقت فرصت می کنم
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واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاين سخن
در حضورش نیز می گويم نه غیبت می کنم

با صبا افتان و خیزان می روم تا کوی دوست
و از رفیقان ره استمداد ھمت می کنم

خاک کويت زحمت ما برنتابد بیش از اين
لطف ھا کردی بتا تخفیف زحمت می کنم

زلف دلبر دام راه و غمزه اش تیر بالست
ياد دار ای دل که چندينت نصیحت می کنم

ديده بدبین بپوشان ای کريم عیب پوش
زين دلیری ھا که من در کنج خلوت می کنم

حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی
بنگر اين شوخی که چون با خلق صنعت می کنم

٣۵٣غزل    

من ترک عشق شاھد و ساغر نمی کنم
صد بار توبه کردم و ديگر نمی کنم

باغ بھشت و سايه طوبی و قصر و حور
با خاک کوی دوست برابر نمی کنم

تلقین و درس اھل نظر يک اشارت است
گفتم کنايتی و مکرر نمی کنم

ھرگز نمی شود ز سر خود خبر مرا
تا در میان میکده سر بر نمی کنم

ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن
محتاج جنگ نیست برادر نمی کنم

اين تقواام تمام که با شاھدان شھر
ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم

حافظ جناب پیر مغان جای دولت است
من ترک خاک بوسی اين در نمی کنم

٣۵۴غزل    

به مژگان سیه کردی ھزاران رخنه در دينم
بیا کز چشم بیمارت ھزاران درد برچینم

اال ای ھمنشین دل که يارانت برفت از ياد
مرا روزی مباد آن دم که بی ياد تو بنشینم

جھان پیر است و بی بنیاد از اين فرھادکش فرياد
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که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرينم

ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل
بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم

جھان فانی و باقی فدای شاھد و ساقی
که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم

اگر بر جای من غیری گزيند دوست حاکم اوست
حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزينم

صباح الخیر زد بلبل کجايی ساقیا برخیز
که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم

شب رحلت ھم از بستر روم در قصر حورالعین
اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم

حديث آرزومندی که در اين نامه ثبت افتاد
ھمانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم

٣۵۵غزل    

حالیا مصلحت وقت در آن می بینم
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

جام می گیرم و از اھل ريا دور شوم
يعنی از اھل جھان پاکدلی بگزينم

جز صراحی و کتابم نبود يار و نديم
تا حريفان دغا را به جھان کم بینم

سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دھد دست که دامن ز جھان درچینم

بس که در خرقه آلوده زدم الف صالح
شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم

سینه تنگ من و بار غم او ھیھات
مرد اين بار گران نیست دل مسکینم

من اگر رند خراباتم و گر زاھد شھر
اين متاعم که ھمی بینی و کمتر زينم

بنده آصف عھدم دلم از راه مبر
که اگر دم زنم از چرخ بخواھد کینم

بر دلم گرد ستم ھاست خدايا مپسند
که مکدر شود آيینه مھرآيینم

٣۵۶غزل    
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گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم

ز جام وصل می نوشم ز باغ عیش گل چینم

شراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواھد برد
لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرينم

مگر ديوانه خواھم شد در اين سودا که شب تا روز
سخن با ماه می گويم پری در خواب می بینم

لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران
منم کز غايت حرمان نه با آنم نه با اينم

چو ھر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت
ز حال بنده ياد آور که خدمتگار ديرينم

نه ھر کو نقش نظمی زد کالمش دلپذير افتد
تذرو طرفه من گیرم که چاالک است شاھینم

اگر باور نمی داری رو از صورتگر چین پرس
که مانی نسخه می خواھد ز نوک کلک مشکینم

وفاداری و حق گويی نه کار ھر کسی باشد
غالم آصف ثانی جالل الحق و الدينم

رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ
که با جام و قدح ھر دم نديم ماه و پروينم

٣۵٧غزل    

در خرابات مغان نور خدا می بینم
اين عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
خانه می بینی و من خانه خدا می بینم

خواھم از زلف بتان نافه گشايی کردن
فکر دور است ھمانا که خطا می بینم

سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب
اين ھمه از نظر لطف شما می بینم

ھر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال
با که گويم که در اين پرده چه ھا می بینم

کس نديده ست ز مشک ختن و نافه چین
آن چه من ھر سحر از باد صبا می بینم

دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید
که من او را ز محبان شما می بینم

٣۵٨غزل    
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غم زمانه که ھیچش کران نمی بینم
دواش جز می چون ارغوان نمی بینم

به ترک خدمت پیر مغان نخواھم گفت
چرا که مصلحت خود در آن نمی بینم

ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر
چرا که طالع وقت آن چنان نمی بینم

نشان اھل خدا عاشقیست با خود دار
که در مشايخ شھر اين نشان نمی بینم

بدين دو ديده حیران من ھزار افسوس
که با دو آينه رويش عیان نمی بینم

قد تو تا بشد از جويبار ديده من
به جای سرو جز آب روان نمی بینم

در اين خمار کسم جرعه ای نمی بخشد
ببین که اھل دلی در میان نمی بینم

نشان موی میانش که دل در او بستم
ز من مپرس که خود در میان نمی بینم

من و سفینه حافظ که جز در اين دريا
بضاعت سخن درفشان نمی بینم

٣۵٩غزل    

خرم آن روز کز اين منزل ويران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم

گر چه دانم که به جايی نبرد راه غريب
من به بوی سر آن زلف پريشان بروم

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت
رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت
به ھواداری آن سرو خرامان بروم

در ره او چو قلم گر به سرم بايد رفت
با دل زخم کش و ديده گريان بروم

نذر کردم گر از اين غم به درآيم روزی
تا در میکده شادان و غزل خوان بروم

به ھواداری او ذره صفت رقص کنان
تا لب چشمه خورشید درخشان بروم

تازيان را غم احوال گران باران نیست
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پارسايان مددی تا خوش و آسان بروم

ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون
ھمره کوکبه آصف دوران بروم

٣۶٠غزل    

گر از اين منزل ويران به سوی خانه روم
دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم

زين سفر گر به سالمت به وطن بازرسم
نذر کردم که ھم از راه به میخانه روم

تا بگويم که چه کشفم شد از اين سیر و سلوک
به در صومعه با بربط و پیمانه روم

آشنايان ره عشق گرم خون بخورند
ناکسم گر به شکايت سوی بیگانه روم

بعد از اين دست من و زلف چو زنجیر نگار
چند و چند از پی کام دل ديوانه روم

گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز
سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم

خرم آن دم که چو حافظ به توالی وزير
سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم

٣۶١غزل    

آن که پامال جفا کرد چو خاک راھم
خاک می بوسم و عذر قدمش می خواھم

من نه آنم که ز جور تو بنالم حاشا
بنده معتقد و چاکر دولتخواھم

بسته ام در خم گیسوی تو امید دراز
آن مبادا که کند دست طلب کوتاھم

ذره خاکم و در کوی توام جای خوش است
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاھم

پیر میخانه سحر جام جھان بینم داد
و اندر آن آينه از حسن تو کرد آگاھم

صوفی صومعه عالم قدسم لیکن
حالیا دير مغان است حوالتگاھم

با من راه نشین خیز و سوی میکده آی
تا در آن حلقه ببینی که چه صاحب جاھم
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مست بگذشتی و از حافظت انديشه نبود

آه اگر دامن حسن تو بگیرد آھم

خوشم آمد که سحر خسرو خاور می گفت
با ھمه پادشھی بنده تورانشاھم

٣۶٢غزل    

ديدار شد میسر و بوس و کنار ھم
از بخت شکر دارم و از روزگار ھم

زاھد برو که طالع اگر طالع من است
جامم به دست باشد و زلف نگار ھم

ما عیب کس به مستی و رندی نمی کنیم
لعل بتان خوش است و می خوشگوار ھم

ای دل بشارتی دھمت محتسب نماند
و از می جھان پر است و بت میگسار ھم

خاطر به دست تفرقه دادن نه زيرکیست
مجموعه ای بخواه و صراحی بیار ھم

بر خاکیان عشق فشان جرعه لبش
تا خاک لعل گون شود و مشکبار ھم

آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین
خصم از میان برفت و سرشک از کنار ھم

چون کانات جمله به بوی تو زنده اند
ای آفتاب سايه ز ما برمدار ھم

چون آب روی الله و گل فیض حسن توست
ای ابر لطف بر من خاکی ببار ھم

حافظ اسیر زلف تو شد از خدا بترس
و از انتصاف آصف جم اقتدار ھم

برھان ملک و دين که ز دست وزارتش
ايام کان يمین شد و دريا يسار ھم

بر ياد رای انور او آسمان به صبح
جان می کند فدا و کواکب نثار ھم

گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست
وين برکشیده گنبد نیلی حصار ھم

عزم سبک عنان تو در جنبش آورد
اين پايدار مرکز عالی مدار ھم

تا از نتیجه فلک و طور دور اوست
تبديل ماه و سال و خزان و بھار ھم
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خالی مباد کاخ جاللش ز سروران
و از ساقیان سروقد گلعذار ھم

٣۶٣غزل    

دردم از يار است و درمان نیز ھم
دل فدای او شد و جان نیز ھم

اين که می گويند آن خوشتر ز حسن
يار ما اين دارد و آن نیز ھم

ياد باد آن کو به قصد خون ما
عھد را بشکست و پیمان نیز ھم

دوستان در پرده می گويم سخن
گفته خواھد شد به دستان نیز ھم

چون سر آمد دولت شب ھای وصل
بگذرد ايام ھجران نیز ھم

ھر دو عالم يک فروغ روی اوست
گفتمت پیدا و پنھان نیز ھم

اعتمادی نیست بر کار جھان
بلکه بر گردون گردان نیز ھم

عاشق از قاضی نترسد می بیار
بلکه از يرغوی ديوان نیز ھم

محتسب داند که حافظ عاشق است
و آصف ملک سلیمان نیز ھم

٣۶۴غزل    

ما بی غمان مست دل از دست داده ايم
ھمراز عشق و ھمنفس جام باده ايم

بر ما بسی کمان مالمت کشیده اند
تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ايم

ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای
ما آن شقايقیم که با داغ زاده ايم

پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد
گو باده صاف کن که به عذر ايستاده ايم

کار از تو می رود مددی ای دلیل راه
کانصاف می دھیم و ز راه اوفتاده ايم

چون الله می مبین و قدح در میان کار

Page 194

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez
اين داغ بین که بر دل خونین نھاده ايم

گفتی که حافظ اين ھمه رنگ و خیال چیست
نقش غلط مبین که ھمان لوح ساده ايم

٣۶۵غزل    

عمريست تا به راه غمت رو نھاده ايم
روی و ريای خلق به يک سو نھاده ايم

طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم
در راه جام و ساقی مه رو نھاده ايم

ھم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ايم
ھم دل بدان دو سنبل ھندو نھاده ايم

عمری گذشت تا به امید اشارتی
چشمی بدان دو گوشه ابرو نھاده ايم

ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته ايم
ما تخت سلطنت نه به بازو نھاده ايم

تا سحر چشم يار چه بازی کند که باز
بنیاد بر کرشمه جادو نھاده ايم

بی زلف سرکشش سر سودايی از مالل
ھمچون بنفشه بر سر زانو نھاده ايم

در گوشه امید چو نظارگان ماه
چشم طلب بر آن خم ابرو نھاده ايم

گفتی که حافظا دل سرگشته ات کجاست
در حلقه ھای آن خم گیسو نھاده ايم

٣۶۶غزل    

ما بدين در نه پی حشمت و جاه آمده ايم
از بد حادثه اين جا به پناه آمده ايم

ره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم
تا به اقلیم وجود اين ھمه راه آمده ايم

سبزه خط تو ديديم و ز بستان بھشت
به طلبکاری اين مھرگیاه آمده ايم

با چنین گنج که شد خازن او روح امین
به گدايی به در خانه شاه آمده ايم

لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست
که در اين بحر کرم غرق گناه آمده ايم

Page 195

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez
آبرو می رود ای ابر خطاپوش ببار

که به ديوان عمل نامه سیاه آمده ايم

حافظ اين خرقه پشمینه مینداز که ما
از پی قافله با آتش آه آمده ايم

٣۶٧غزل    

فتوی پیر مغان دارم و قولیست قديم
که حرام است می آن جا که نه يار است نديم

چاک خواھم زدن اين دلق ريايی چه کنم
روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم

تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من
سال ھا شد که منم بر در میخانه مقیم

مگرش خدمت ديرين من از ياد برفت
ای نسیم سحری ياد دھش عھد قديم

بعد صد سال اگر بر سر خاکم گذری
سر برآرد ز گلم رقص کنان عظم رمیم

دلبر از ما به صد امید ستد اول دل
ظاھرا عھد فرامش نکند خلق کريم

غنچه گو تنگ دل از کار فروبسته مباش
کز دم صبح مدد يابی و انفاس نسیم

فکر بھبود خود ای دل ز دری ديگر کن
درد عاشق نشود به به مداوای حکیم

گوھر معرفت آموز که با خود ببری
که نصیب دگران است نصاب زر و سیم

دام سخت است مگر يار شود لطف خدا
ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم

حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش
چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم

٣۶٨غزل    

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم
به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حرم وصل نداريم مگر
به گدايی ز در میکده زادی طلبیم

اشک آلوده ما گر چه روان است ولی
به رسالت سوی او پاک نھادی طلبیم
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لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام
اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم

نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد
مگر از مردمک ديده مدادی طلبیم

عشوه ای از لب شیرين تو دل خواست به جان
به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم

تا بود نسخه عطری دل سودازده را
از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم

چون غمت را نتوان يافت مگر در دل شاد
ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ
خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

٣۶٩غزل    

ما ز ياران چشم ياری داشتیم
خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم

تا درخت دوستی برگی دھد
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

گفت و گو آيین درويشی نبود
ور نه با تو ماجراھا داشتیم

شیوه چشمت فريب جنگ داشت
ما غلط کرديم و صلح انگاشتیم

گلبن حسنت نه خود شد دلفروز
ما دم ھمت بر او بگماشتیم

نکته ھا رفت و شکايت کس نکرد
جانب حرمت فرونگذاشتیم

گفت خود دادی به ما دل حافظا
ما محصل بر کسی نگماشتیم

٣٧٠غزل    

صالح از ما چه می جويی که مستان را صال گفتیم
به دور نرگس مستت سالمت را دعا گفتیم

در میخانه ام بگشا که ھیچ از خانقه نگشود
گرت باور بود ور نه سخن اين بود و ما گفتیم

من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده ام لیکن
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باليی کز حبیب آيد ھزارش مرحبا گفتیم

اگر بر من نبخشايی پشیمانی خوری آخر
به خاطر دار اين معنی که در خدمت کجا گفتیم

قدت گفتم که شمشاد است بس خجلت به بار آورد
که اين نسبت چرا کرديم و اين بھتان چرا گفتیم

جگر چون نافه ام خون گشت کم زينم نمی بايد
جزای آن که با زلفت سخن از چین خطا گفتیم

تو آتش گشتی ای حافظ ولی با يار درنگرفت
ز بدعھدی گل گويی حکايت با صبا گفتیم

٣٧١غزل    

ما درس سحر در ره میخانه نھاديم
محصول دعا در ره جانانه نھاديم

در خرمن صد زاھد عاقل زند آتش
اين داغ که ما بر دل ديوانه نھاديم

سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد
تا روی در اين منزل ويرانه نھاديم

در دل ندھم ره پس از اين مھر بتان را
مھر لب او بر در اين خانه نھاديم

در خرقه از اين بیش منافق نتوان بود
بنیاد از اين شیوه رندانه نھاديم

چون می رود اين کشتی سرگشته که آخر
جان در سر آن گوھر يک دانه نھاديم

المنه هللا که چو ما بی دل و دين بود
آن را که لقب عاقل و فرزانه نھاديم

قانع به خیالی ز تو بوديم چو حافظ
يا رب چه گداھمت و بیگانه نھاديم

٣٧٢غزل    

بگذار تا ز شارع میخانه بگذريم
کز بھر جرعه ای ھمه محتاج اين دريم

روز نخست چون دم رندی زديم و عشق
شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپريم

جايی که تخت و مسند جم می رود به باد
گر غم خوريم خوش نبود به که می خوريم
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تا بو که دست در کمر او توان زدن

در خون دل نشسته چو ياقوت احمريم

واعظ مکن نصیحت شوريدگان که ما
با خاک کوی دوست به فردوس ننگريم

چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا
ما نیز ھم به شعبده دستی برآوريم

از جرعه تو خاک زمین در و لعل يافت
بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتريم

حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست
با خاک آستانه اين در به سر بريم

٣٧٣غزل    

خیز تا خرقه صوفی به خرابات بريم
شطح و طامات به بازار خرافات بريم

سوی رندان قلندر به ره آورد سفر
دلق بسطامی و سجاده طامات بريم

تا ھمه خلوتیان جام صبوحی گیرند
چنگ صبحی به در پیر مناجات بريم

با تو آن عھد که در وادی ايمن بستیم
ھمچو موسی ارنی گوی به میقات بريم

کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم
علم عشق تو بر بام سماوات بريم

خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا
ھمه بر فرق سر از بھر مباھات بريم

ور نھد در ره ما خار مالمت زاھد
از گلستانش به زندان مکافات بريم

شرممان باد ز پشمینه آلوده خويش
گر بدين فضل و ھنر نام کرامات بريم

قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند
بس خجالت که از اين حاصل اوقات بريم

فتنه می بارد از اين سقف مقرنس برخیز
تا به میخانه پناه از ھمه آفات بريم

در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی
ره بپرسیم مگر پی به مھمات بريم

حافظ آب رخ خود بر در ھر سفله مريز
حاجت آن به که بر قاضی حاجات بريم
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٣٧۴غزل    

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازيم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازيم

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ريزد
من و ساقی به ھم تازيم و بنیادش براندازيم

شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ريزيم
نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازيم

چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش
که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازيم

صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز
بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازيم

يکی از عقل می الفد يکی طامات می بافد
بیا کاين داوری ھا را به پیش داور اندازيم

بھشت عدن اگر خواھی بیا با ما به میخانه
که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازيم

سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز
بیا حافظ که تا خود را به ملکی ديگر اندازيم

٣٧۵غزل    

صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم
وين نقش زرق را خط بطالن به سر کشیم

نذر و فتوح صومعه در وجه می نھیم
دلق ريا به آب خرابات برکشیم

فردا اگر نه روضه رضوان به ما دھند
غلمان ز روضه حور ز جنت به درکشیم

بیرون جھیم سرخوش و از بزم صوفیان
غارت کنیم باده و شاھد به بر کشیم

عشرت کنیم ور نه به حسرت کشندمان
روزی که رخت جان به جھانی دگر کشیم

سر خدا که در تتق غیب منزويست
مستانه اش نقاب ز رخسار برکشیم

کو جلوه ای ز ابروی او تا چو ماه نو
گوی سپھر در خم چوگان زر کشیم

حافظ نه حد ماست چنین الف ھا زدن
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پای از گلیم خويش چرا بیشتر کشیم

٣٧۶غزل    

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
سخن اھل دل است اين و به جان بنیوشیم

نیست در کس کرم و وقت طرب می گذرد
چاره آن است که سجاده به می بفروشیم

خوش ھوايیست فرح بخش خدايا بفرست
نازنینی که به رويش می گلگون نوشیم

ارغنون ساز فلک رھزن اھل ھنر است
چون از اين غصه ننالیم و چرا نخروشیم

گل به جوش آمد و از می نزديمش آبی
الجرم ز آتش حرمان و ھوس می جوشیم

می کشیم از قدح الله شرابی موھوم
چشم بد دور که بی مطرب و می مدھوشیم

حافظ اين حال عجب با که توان گفت که ما
بلبالنیم که در موسم گل خاموشیم

٣٧٧غزل    

ما شبی دست برآريم و دعايی بکنیم
غم ھجران تو را چاره ز جايی بکنیم

دل بیمار شد از دست رفیقان مددی
تا طبیبش به سر آريم و دوايی بکنیم

آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت
بازش آريد خدا را که صفايی بکنیم

خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست
تا در آن آب و ھوا نشو و نمايی بکنیم

مدد از خاطر رندان طلب ای دل ور نه
کار صعب است مبادا که خطايی بکنیم

سايه طاير کم حوصله کاری نکند
طلب از سايه میمون ھمايی بکنیم

دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست
تا به قول و غزلش ساز نوايی بکنیم

٣٧٨غزل    
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ما نگويیم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درويش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم
سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم

شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد
التفاتش به می صاف مروق نکنیم

خوش برانیم جھان در نظر راھروان
فکر اسب سیه و زين مغرق نکنیم

آسمان کشتی ارباب ھنر می شکند
تکیه آن به که بر اين بحر معلق نکنیم

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

حافظ ار خصم خطا گفت نگیريم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

٣٧٩غزل    

سرم خوش است و به بانگ بلند می گويم
که من نسیم حیات از پیاله می جويم

عبوس زھد به وجه خمار ننشیند
مريد خرقه دردی کشان خوش خويم

شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست
کشید در خم چوگان خويش چون گويم

گرم نه پیر مغان در به روی بگشايد
کدام در بزنم چاره از کجا جويم

مکن در اين چمنم سرزنش به خودرويی
چنان که پرورشم می دھند می رويم

تو خانقاه و خرابات در میانه مبین
خدا گواه که ھر جا که ھست با اويم

غبار راه طلب کیمیای بھروزيست
غالم دولت آن خاک عنبرين بويم

ز شوق نرگس مست بلندبااليی
چو الله با قدح افتاده بر لب جويم

بیار می که به فتوی حافظ از دل پاک
غبار زرق به فیض قدح فروشويم
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٣٨٠غزل    

بارھا گفته ام و بار دگر می گويم
که من دلشده اين ره نه به خود می پويم

در پس آينه طوطی صفتم داشته اند
آن چه استاد ازل گفت بگو می گويم

من اگر خارم و گر گل چمن آرايی ھست
که از آن دست که او می کشدم می رويم

دوستان عیب من بی دل حیران مکنید
گوھری دارم و صاحب نظری می جويم

گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است
مکنم عیب کز او رنگ ريا می شويم

خنده و گريه عشاق ز جايی دگر است
می سرايم به شب و وقت سحر می مويم

حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی
گو مکن عیب که من مشک ختن می بويم

٣٨١غزل    

گر چه ما بندگان پادشھیم
پادشاھان ملک صبحگھیم

گنج در آستین و کیسه تھی
جام گیتی نما و خاک رھیم

ھوشیار حضور و مست غرور
بحر توحید و غرقه گنھیم

شاھد بخت چون کرشمه کند
ماش آيینه رخ چو مھیم

شاه بیدار بخت را ھر شب
ما نگھبان افسر و کلھیم

گو غنیمت شمار صحبت ما
که تو در خواب و ما به ديده گھیم

شاه منصور واقف است که ما
روی ھمت به ھر کجا که نھیم

دشمنان را ز خون کفن سازيم
دوستان را قبای فتح دھیم

رنگ تزوير پیش ما نبود
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شیر سرخیم و افعی سیھیم

وام حافظ بگو که بازدھند
کرده ای اعتراف و ما گوھیم

٣٨٢غزل    

فاتحه ای چو آمدی بر سر خسته ای بخوان
لب بگشا که می دھد لعل لبت به مرده جان

آن که به پرسش آمد و فاتحه خواند و می رود
گو نفسی که روح را می کنم از پی اش روان

ای که طبیب خسته ای روی زبان من ببین
کاين دم و دود سینه ام بار دل است بر زبان

گر چه تب استخوان من کرد ز مھر گرم و رفت
ھمچو تبم نمی رود آتش مھر از استخوان

حال دلم ز خال تو ھست در آتشش وطن
چشمم از آن دو چشم تو خسته شده ست و ناتوان

بازنشان حرارتم ز آب دو ديده و ببین
نبض مرا که می دھد ھیچ ز زندگی نشان

آن که مدام شیشه ام از پی عیش داده است
شیشه ام از چه می برد پیش طبیب ھر زمان

حافظ از آب زندگی شعر تو داد شربتم
ترک طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوان

٣٨٣غزل    

چندان که گفتم غم با طبیبان
درمان نکردند مسکین غريبان

آن گل که ھر دم در دست باديست
گو شرم بادش از عندلیبان

يا رب امان ده تا بازبیند
چشم محبان روی حبیبان

درج محبت بر مھر خود نیست
يا رب مبادا کام رقیبان

ای منعم آخر بر خوان جودت
تا چند باشیم از بی نصیبان

حافظ نگشتی شیدای گیتی
گر می شنیدی پند اديبان
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٣٨۴غزل    

می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان
ھجران بالی ما شد يا رب بال بگردان

مه جلوه می نمايد بر سبز خنگ گردون
تا او به سر درآيد بر رخش پا بگردان

مر غول را برافشان يعنی به رغم سنبل
گرد چمن بخوری ھمچون صبا بگردان

يغمای عقل و دين را بیرون خرام سرمست
در سر کاله بشکن در بر قبا بگردان

ای نور چشم مستان در عین انتظارم
چنگ حزين و جامی بنواز يا بگردان

دوران ھمی نويسد بر عارضش خطی خوش
يا رب نوشته بد از يار ما بگردان

حافظ ز خوبرويان بختت جز اين قدر نیست
گر نیستت رضايی حکم قضا بگردان

٣٨۵غزل    

يا رب آن آھوی مشکین به ختن بازرسان
وان سھی سرو خرامان به چمن بازرسان

دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
يعنی آن جان ز تن رفته به تن بازرسان

ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند
يار مه روی مرا نیز به من بازرسان

ديده ھا در طلب لعل يمانی خون شد
يا رب آن کوکب رخشان به يمن بازرسان

برو ای طاير میمون ھمايون آثار
پیش عنقا سخن زاغ و زغن بازرسان

سخن اين است که ما بی تو نخواھیم حیات
بشنو ای پیک خبرگیر و سخن بازرسان

آن که بودی وطنش ديده حافظ يا رب
به مرادش ز غريبی به وطن بازرسان

٣٨۶غزل    

خدا را کم نشین با خرقه پوشان
رخ از رندان بی سامان مپوشان
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در اين خرقه بسی آلودگی ھست
خوشا وقت قبای می فروشان

در اين صوفی وشان دردی نديدم
که صافی باد عیش دردنوشان

تو نازک طبعی و طاقت نیاری
گرانی ھای مشتی دلق پوشان

چو مستم کرده ای مستور منشین
چو نوشم داده ای زھرم منوشان

بیا و از غبن اين سالوسیان بین
صراحی خون دل و بربط خروشان

ز دلگرمی حافظ بر حذر باش
که دارد سینه ای چون ديگ جوشان

٣٨٧غزل    

شاه شمشادقدان خسرو شیرين دھنان
که به مژگان شکند قلب ھمه صف شکنان

مست بگذشت و نظر بر من درويش انداخت
گفت ای چشم و چراغ ھمه شیرين سخنان

تا کی از سیم و زرت کیسه تھی خواھد بود
بنده من شو و برخور ز ھمه سیمتنان

کمتر از ذره نه ای پست مشو مھر بورز
تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

بر جھان تکیه مکن ور قدحی می داری
شادی زھره جبینان خور و نازک بدنان

پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد
گفت پرھیز کن از صحبت پیمان شکنان

دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل
مرد يزدان شو و فارغ گذر از اھرمنان

با صبا در چمن الله سحر می گفتم
که شھیدان که اند اين ھمه خونین کفنان

گفت حافظ من و تو محرم اين راز نه ايم
از می لعل حکايت کن و شیرين دھنان

٣٨٨غزل    

بھار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن
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به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن

رسید باد صبا غنچه در ھواداری
ز خود برون شد و بر خود دريد پیراھن

طريق صدق بیاموز از آب صافی دل
به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن

ز دستبرد صبا گرد گل کالله نگر
شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن

عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد
به عینه دل و دين می برد به وجه حسن

صفیر بلبل شوريده و نفیر ھزار
برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن

حديث صحبت خوبان و جام باده بگو
به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن

٣٨٩غزل    

چو گل ھر دم به بويت جامه در تن
کنم چاک از گريبان تا به دامن

تنت را ديد گل گويی که در باغ
چو مستان جامه را بدريد بر تن

من از دست غمت مشکل برم جان
ولی دل را تو آسان بردی از من

به قول دشمنان برگشتی از دوست
نگردد ھیچ کس دوست دشمن

تنت در جامه چون در جام باده
دلت در سینه چون در سیم آھن

ببار ای شمع اشک از چشم خونین
که شد سوز دلت بر خلق روشن

مکن کز سینه ام آه جگرسوز
برآيد ھمچو دود از راه روزن

دلم را مشکن و در پا مینداز
که دارد در سر زلف تو مسکن

چو دل در زلف تو بسته ست حافظ
بدين سان کار او در پا میفکن

٣٩٠غزل    
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افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن
مقدمش يا رب مبارک باد بر سرو و سمن

خوش به جای خويشتن بود اين نشست خسروی
تا نشیند ھر کسی اکنون به جای خويشتن

خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت
کاسم اعظم کرد از او کوتاه دست اھرمن

تا ابد معمور باد اين خانه کز خاک درش
ھر نفس با بوی رحمان می وزد باد يمن

شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او
در ھمه شھنامه ھا شد داستان انجمن

خنگ چوگانی چرخت رام شد در زير زين
شھسوارا چون به میدان آمدی گويی بزن

جويبار ملک را آب روان شمشیر توست
تو درخت عدل بنشان بیخ بدخواھان بکن

بعد از اين نشکفت اگر با نکھت خلق خوشت
خیزد از صحرای ايذج نافه مشک ختن

گوشه گیران انتظار جلوه خوش می کنند
برشکن طرف کاله و برقع از رخ برفکن

مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش
ساقیا می ده به قول مستشار متمن

ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار
تا از آن جام زرافشان جرعه ای بخشد به من

٣٩١غزل    

خوشتر از فکر می و جام چه خواھد بودن
تا ببینم که سرانجام چه خواھد بودن

غم دل چند توان خورد که ايام نماند
گو نه دل باش و نه ايام چه خواھد بودن

مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او
رحم آن کس که نھد دام چه خواھد بودن

باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش
اعتبار سخن عام چه خواھد بودن

دست رنج تو ھمان به که شود صرف به کام
دانی آخر که به ناکام چه خواھد بودن

پیر میخانه ھمی خواند معمايی دوش
از خط جام که فرجام چه خواھد بودن
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بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل
تا جزای من بدنام چه خواھد بودن

٣٩٢غزل    

دانی که چیست دولت ديدار يار ديدن
در کوی او گدايی بر خسروی گزيدن

از جان طمع بريدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بريدن

خواھم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ
وان جا به نیک نامی پیراھنی دريدن

گه چون نسیم با گل راز نھفته گفتن
گه سر عشقبازی از بلبالن شنیدن

بوسیدن لب يار اول ز دست مگذار
کخر ملول گردی از دست و لب گزيدن

فرصت شمار صحبت کز اين دوراھه منزل
چون بگذريم ديگر نتوان به ھم رسیدن

گويی برفت حافظ از ياد شاه يحیی
يا رب به يادش آور درويش پروريدن

٣٩٣غزل    

منم که شھره شھرم به عشق ورزيدن
منم که ديده نیالودم به بد ديدن

وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
که در طريقت ما کافريست رنجیدن

به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات
بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن

مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن

به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه
کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن

عنان به میکده خواھیم تافت زين مجلس
که وعظ بی عمالن واجب است نشنیدن

ز خط يار بیاموز مھر با رخ خوب
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که گرد عارض خوبان خوش است گرديدن

مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ
که دست زھدفروشان خطاست بوسیدن

٣٩۴غزل    

ای روی ماه منظر تو نوبھار حسن
خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن

در چشم پرخمار تو پنھان فسون سحر
در زلف بی قرار تو پیدا قرار حسن

ماھی نتافت ھمچو تو از برج نیکويی
سروی نخاست چون قدت از جويبار حسن

خرم شد از مالحت تو عھد دلبری
فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن

از دام زلف و دانه خال تو در جھان
يک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن

دايم به لطف دايه طبع از میان جان
می پرورد به ناز تو را در کنار حسن

گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است
کب حیات می خورد از جويبار حسن

حافظ طمع بريد که بیند نظیر تو
ديار نیست جز رخت اندر ديار حسن

٣٩۵غزل    

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
يعنی که رخ بپوش و جھانی خراب کن

بفشان عرق ز چھره و اطراف باغ را
چون شیشه ھای ديده ما پرگالب کن

ايام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد
ساقی به دور باده گلگون شتاب کن

بگشا به شیوه نرگس پرخواب مست را
و از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن

بوی بنفشه بشنو و زلف نگار گیر
بنگر به رنگ الله و عزم شراب کن

زان جا که رسم و عادت عاشق کشی توست
با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن
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ھمچون حباب ديده به روی قدح گشای
وين خانه را قیاس اساس از حباب کن

حافظ وصال می طلبد از ره دعا
يا رب دعای خسته دالن مستجاب کن

٣٩۶غزل    

صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
ما را ز جام باده گلگون خراب کن

خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن

روزی که چرخ از گل ما کوزه ھا کند
زنھار کاسه سر ما پرشراب کن

ما مرد زھد و توبه و طامات نیستیم
با ما به جام باده صافی خطاب کن

کار صواب باده پرستیست حافظا
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن

٣٩٧غزل    

ز در درآ و شبستان ما منور کن
ھوای مجلس روحانیان معطر کن

اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز
پیاله ای بدھش گو دماغ را تر کن

به چشم و ابروی جانان سپرده ام دل و جان
بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن

ستاره شب ھجران نمی فشاند نور
به بام قصر برآ و چراغ مه برکن

بگو به خازن جنت که خاک اين مجلس
به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن

از اين مزوجه و خرقه نیک در تنگم
به يک کرشمه صوفی وشم قلندر کن

چو شاھدان چمن زيردست حسن تواند
کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن

فضول نفس حکايت بسی کند ساقی
تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن
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حجاب ديده ادراک شد شعاع جمال
بیا و خرگه خورشید را منور کن

طمع به قند وصال تو حد ما نبود
حوالتم به لب لعل ھمچو شکر کن

لب پیاله ببوس آنگھی به مستان ده
بدين دقیقه دماغ معاشران تر کن

پس از مالزمت عیش و عشق مه رويان
ز کارھا که کنی شعر حافظ از بر کن

٣٩٨غزل    

ای نور چشم من سخنی ھست گوش کن
چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن

در راه عشق وسوسه اھرمن بسیست
پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن

برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند
ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن

تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت
ھمت در اين عمل طلب از می فروش کن

پیران سخن ز تجربه گويند گفتمت
ھان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن

بر ھوشمند سلسله ننھاد دست عشق
خواھی که زلف يار کشی ترک ھوش کن

با دوستان مضايقه در عمر و مال نیست
صد جان فدای يار نصیحت نیوش کن

ساقی که جامت از می صافی تھی مباد
چشم عنايتی به من دردنوش کن

سرمست در قبای زرافشان چو بگذری
يک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن

٣٩٩غزل    

کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن
به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن

به باد ده سر و دستار عالمی يعنی
کاله گوشه به آيین سروری بشکن

به زلف گوی که آيین دلبری بگذار
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به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن

برون خرام و ببر گوی خوبی از ھمه کس
سزای حور بده رونق پری بشکن

به آھوان نظر شیر آفتاب بگیر
به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن

چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد
تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن

چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ
تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن

۴٠٠غزل    

باالبلند عشوه گر نقش باز من
کوتاه کرد قصه زھد دراز من

ديدی دال که آخر پیری و زھد و علم
با من چه کرد ديده معشوقه باز من

می ترسم از خرابی ايمان که می برد
محراب ابروی تو حضور نماز من

گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق
غماز بود اشک و عیان کرد راز من

مست است يار و ياد حريفان نمی کند
ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من

يا رب کی آن صبا بوزد کز نسیم آن
گردد شمامه کرمش کارساز من

نقشی بر آب می زنم از گريه حالیا
تا کی شود قرين حقیقت مجاز من

بر خود چو شمع خنده زنان گريه می کنم
تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من

زاھد چو از نماز تو کاری نمی رود
ھم مستی شبانه و راز و نیاز من

حافظ ز گريه سوخت بگو حالش ای صبا
با شاه دوست پرور دشمن گداز من

۴٠١غزل    

چون شوم خاک رھش دامن بیفشاند ز من
ور بگويم دل بگردان رو بگرداند ز من
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روی رنگین را به ھر کس می نمايد ھمچو گل

ور بگويم بازپوشان بازپوشاند ز من

چشم خود را گفتم آخر يک نظر سیرش ببین
گفت می خواھی مگر تا جوی خون راند ز من

او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود
کام بستانم از او يا داد بستاند ز من

گر چو فرھادم به تلخی جان برآيد باک نیست
بس حکايت ھای شیرين باز می ماند ز من

گر چو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود
ور برنجم خاطر نازک برنجاند ز من

دوستان جان داده ام بھر دھانش بنگريد
کو به چیزی مختصر چون باز می ماند ز من

صبر کن حافظ که گر زين دست باشد درس غم
عشق در ھر گوشه ای افسانه ای خواند ز من

۴٠٢غزل    

نکته ای دلکش بگويم خال آن مه رو ببین
عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین

عیب دل کردم که وحشی وضع و ھرجايی مباش
گفت چشم شیرگیر و غنج آن آھو ببین

حلقه زلفش تماشاخانه باد صباست
جان صد صاحب دل آن جا بسته يک مو ببین

عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند
ای مالمتگو خدا را رو مبین آن رو ببین

زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نھاد
با ھواداران ره رو حیله ھندو ببین

اين که من در جست و جوی او ز خود فارغ شدم
کس نديده ست و نبیند مثلش از ھر سو ببین

حافظ ار در گوشه محراب می نالد رواست
ای نصیحتگو خدا را آن خم ابرو ببین

از مراد شاه منصور ای فلک سر برمتاب
تیزی شمشیر بنگر قوت بازو ببین

۴٠٣غزل    

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین
خالف مذھب آنان جمال اينان بین
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به زير دلق ملمع کمندھا دارند
درازدستی اين کوته آستینان بین

به خرمن دو جھان سر فرو نمی آرند
دماغ و کبر گدايان و خوشه چینان بین

بھای نیم کرشمه ھزار جان طلبند
نیاز اھل دل و ناز نازنینان بین

حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت
وفای صحبت ياران و ھمنشینان بین

اسیر عشق شدن چاره خالص من است
ضمیر عاقبت انديش پیش بینان بین

کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست
صفای ھمت پاکان و پاکدينان بین

۴٠۴غزل    

می فکن بر صف رندان نظری بھتر از اين
بر در میکده می کن گذری بھتر از اين

در حق من لبت اين لطف که می فرمايد
سخت خوب است ولیکن قدری بھتر از اين

آن که فکرش گره از کار جھان بگشايد
گو در اين کار بفرما نظری بھتر از اين

ناصحم گفت که جز غم چه ھنر دارد عشق
برو ای خواجه عاقل ھنری بھتر از اين

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندھم
مادر دھر ندارد پسری بھتر از اين

من چو گويم که قدح نوش و لب ساقی بوس
بشنو از من که نگويد دگری بھتر از اين

کلک حافظ شکرين میوه نباتیست به چین
که در اين باغ نبینی ثمری بھتر از اين

۴٠۵غزل    

به جان پیر خرابات و حق صحبت او
که نیست در سر من جز ھوای خدمت او

بھشت اگر چه نه جای گناھکاران است
بیار باده که مستظھرم به ھمت او

چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد
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که زد به خرمن ما آتش محبت او

بر آستانه میخانه گر سری بینی
مزن به پای که معلوم نیست نیت او

بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب
نويد داد که عام است فیض رحمت او

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
که نیست معصیت و زھد بی مشیت او

نمی کند دل من میل زھد و توبه ولی
به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او

مدام خرقه حافظ به باده در گرو است
مگر ز خاک خرابات بود فطرت او

۴٠۶غزل    

گفتا برون شدی به تماشای ماه نو
از ماه ابروان منت شرم باد رو

عمريست تا دلت ز اسیران زلف ماست
غافل ز حفظ جانب ياران خود مشو

مفروش عطر عقل به ھندوی زلف ما
کان جا ھزار نافه مشکین به نیم جو

تخم وفا و مھر در اين کھنه کشته زار
آن گه عیان شود که بود موسم درو

ساقی بیار باده که رمزی بگويمت
از سر اختران کھن سیر و ماه نو

شکل ھالل ھر سر مه می دھد نشان
از افسر سیامک و ترک کاله زو

حافظ جناب پیر مغان مامن وفاست
درس حديث عشق بر او خوان و ز او شنو

۴٠٧غزل    

مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو
يادم از کشته خويش آمد و ھنگام درو

گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید
گفت با اين ھمه از سابقه نومید مشو

گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک
از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو
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تکیه بر اختر شب دزد مکن کاين عیار

تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو

گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش
دور خوبی گذران است نصیحت بشنو

چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن
بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو

آسمان گو مفروش اين عظمت کاندر عشق
خرمن مه به جوی خوشه پروين به دو جو

آتش زھد و ريا خرمن دين خواھد سوخت
حافظ اين خرقه پشمینه بینداز و برو

۴٠٨غزل    

ای آفتاب آينه دار جمال تو
مشک سیاه مجمره گردان خال تو

صحن سرای ديده بشستم ولی چه سود
کاين گوشه نیست درخور خیل خیال تو

در اوج ناز و نعمتی ای پادشاه حسن
يا رب مباد تا به قیامت زوال تو

مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز
طغرانويس ابروی مشکین مثال تو

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای
کشفته گفت باد صبا شرح حال تو

برخاست بوی گل ز در آشتی درآی
ای نوبھار ما رخ فرخنده فال تو

تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود
کو عشوه ای ز ابروی ھمچون ھالل تو

تا پیش بخت بازروم تھنیت کنان
کو مژده ای ز مقدم عید وصال تو

اين نقطه سیاه که آمد مدار نور
عکسیست در حديقه بینش ز خال تو

در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم
شرح نیازمندی خود يا مالل تو

حافظ در اين کمند سر سرکشان بسیست
سودای کج مپز که نباشد مجال تو

۴٠٩غزل    
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ای خونبھای نافه چین خاک راه تو
خورشید سايه پرور طرف کاله تو

نرگس کرشمه می برد از حد برون خرام
ای من فدای شیوه چشم سیاه تو

خونم بخور که ھیچ ملک با چنان جمال
از دل نیايدش که نويسد گناه تو

آرام و خواب خلق جھان را سبب تويی
زان شد کنار ديده و دل تکیه گاه تو

با ھر ستاره ای سر و کار است ھر شبم
از حسرت فروغ رخ ھمچو ماه تو

ياران ھمنشین ھمه از ھم جدا شدند
مايیم و آستانه دولت پناه تو

حافظ طمع مبر ز عنايت که عاقبت
آتش زند به خرمن غم دود آه تو

۴١٠غزل    

ای قبای پادشاھی راست بر باالی تو
زينت تاج و نگین از گوھر واالی تو

آفتاب فتح را ھر دم طلوعی می دھد
از کاله خسروی رخسار مه سیمای تو

جلوه گاه طاير اقبال باشد ھر کجا
سايه اندازد ھمای چتر گردون سای تو

از رسوم شرع و حکمت با ھزاران اختالف
نکته ای ھرگز نشد فوت از دل دانای تو

آب حیوانش ز منقار بالغت می چکد
طوطی خوش لھجه يعنی کلک شکرخای تو

گر چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است
روشنايی بخش چشم اوست خاک پای تو

آن چه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار
جرعه ای بود از زالل جام جان افزای تو

عرض حاجت در حريم حضرتت محتاج نیست
راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو

خسروا پیرانه سر حافظ جوانی می کند
بر امید عفو جان بخش گنه فرسای تو
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۴١١غزل    

تاب بنفشه می دھد طره مشک سای تو
پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو

ای گل خوش نسیم من بلبل خويش را مسوز
کز سر صدق می کند شب ھمه شب دعای تو

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو

دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو

خرقه زھد و جام می گر چه نه درخور ھمند
اين ھمه نقش می زنم از جھت رضای تو

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر
کاين سر پرھوس شود خاک در سرای تو

شاھنشین چشم من تکیه گه خیال توست
جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

خوش چمنیست عارضت خاصه که در بھار حسن
حافظ خوش کالم شد مرغ سخنسرای تو

۴١٢غزل    

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو
جھان بس فتنه خواھد ديد از آن چشم و از آن ابرو

غالم چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی
نگارين گلشنش روی است و مشکین سايبان ابرو

ھاللی شد تنم زين غم که با طغرای ابرويش
که باشد مه که بنمايد ز طاق آسمان ابرو

رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین ھر دم
ھزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو

روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاريست
که بر طرف سمن زارش ھمی گردد چمان ابرو

دگر حور و پری را کس نگويد با چنین حسنی
که اين را اين چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو

تو کافردل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم
که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو

اگر چه مرغ زيرک بود حافظ در ھواداری
به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو
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۴١٣غزل    

خط عذار يار که بگرفت ماه از او
خوش حلقه ايست لیک به در نیست راه از او

ابروی دوست گوشه محراب دولت است
آن جا بمال چھره و حاجت بخواه از او

ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاک دار
کیینه ايست جام جھان بین که آه از او

کردار اھل صومعه ام کرد می پرست
اين دود بین که نامه من شد سیاه از او

سلطان غم ھر آن چه تواند بگو بکن
من برده ام به باده فروشان پناه از او

ساقی چراغ می به ره آفتاب دار
گو برفروز مشعله صبحگاه از او

آبی به روزنامه اعمال ما فشان
باشد توان سترد حروف گناه از او

حافظ که ساز مطرب عشاق ساز کرد
خالی مباد عرصه اين بزمگاه از او

آيا در اين خیال که دارد گدای شھر
روزی بود که ياد کند پادشاه از او

۴١۴غزل    

گلبن عیش می دمد ساقی گلعذار کو
باد بھار می وزد باده خوشگوار کو

ھر گل نو ز گلرخی ياد ھمی کند ولی
گوش سخن شنو کجا ديده اعتبار کو

مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست
ای دم صبح خوش نفس نافه زلف يار کو

حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا
دست زدم به خون دل بھر خدا نگار کو

شمع سحرگھی اگر الف ز عارض تو زد
خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو

گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو
مردم از اين ھوس ولی قدرت و اختیار کو

حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است
از غم روزگار دون طبع سخن گزار کو
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۴١۵غزل    

ای پیک راستان خبر يار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور
با يار آشنا سخن آشنا بگو

برھم چو می زد آن سر زلفین مشکبار
با ما سر چه داشت ز بھر خدا بگو

ھر کس که گفت خاک در دوست توتیاست
گو اين سخن معاينه در چشم ما بگو

آن کس که منع ما ز خرابات می کند
گو در حضور پیر من اين ماجرا بگو

گر ديگرت بر آن در دولت گذر بود
بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو

ھر چند ما بديم تو ما را بدان مگیر
شاھانه ماجرای گناه گدا بگو

بر اين فقیر نامه آن محتشم بخوان
با اين گدا حکايت آن پادشا بگو

جان ھا ز دام زلف چو بر خاک می فشاند
بر آن غريب ما چه گذشت ای صبا بگو

جان پرور است قصه ارباب معرفت
رمزی برو بپرس حديثی بیا بگو

حافظ گرت به مجلس او راه می دھند
می نوش و ترک زرق ز بھر خدا بگو

۴١۶غزل    

خنک نسیم معنبر شمامه ای دلخواه
که در ھوای تو برخاست بامداد پگاه

دلیل راه شو ای طاير خجسته لقا
که ديده آب شد از شوق خاک آن درگاه

به ياد شخص نزارم که غرق خون دل است
ھالل را ز کنار افق کنید نگاه

منم که بی تو نفس می کشم زھی خجلت
مگر تو عفو کنی ور نه چیست عذر گناه

ز دوستان تو آموخت در طريقت مھر
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سپیده دم که صبا چاک زد شعار سیاه

به عشق روی تو روزی که از جھان بروم
ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه

مده به خاطر نازک ماللت از من زود
که حافظ تو خود اين لحظه گفت بسم اهللا

۴١٧غزل    

عیشم مدام است از لعل دلخواه
کارم به کام است الحمدهللا

ای بخت سرکش تنگش به بر کش
گه جام زر کش گه لعل دلخواه

ما را به رندی افسانه کردند
پیران جاھل شیخان گمراه

از دست زاھد کرديم توبه
و از فعل عابد استغفراهللا

جانا چه گويم شرح فراقت
چشمی و صد نم جانی و صد آه

کافر مبیناد اين غم که ديده ست
از قامتت سرو از عارضت ماه

شوق لبت برد از ياد حافظ
درس شبانه ورد سحرگاه

۴١٨غزل    

گر تیغ بارد در کوی آن ماه
گردن نھاديم الحکم هللا

آيین تقوا ما نیز دانیم
لیکن چه چاره با بخت گمراه

ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم
يا جام باده يا قصه کوتاه

من رند و عاشق در موسم گل
آن گاه توبه استغفراهللا

مھر تو عکسی بر ما نیفکند
آيینه رويا آه از دلت آه

الصبر مر و العمر فان
يا لیت شعری حتام القاه
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حافظ چه نالی گر وصل خواھی
خون بايدت خورد در گاه و بی گاه

۴١٩غزل    

وصال او ز عمر جاودان به
خداوندا مرا آن ده که آن به

به شمشیرم زد و با کس نگفتم
که راز دوست از دشمن نھان به

به داغ بندگی مردن بر اين در
به جان او که از ملک جھان به

خدا را از طبیب من بپرسید
که آخر کی شود اين ناتوان به

گلی کان پايمال سرو ما گشت
بود خاکش ز خون ارغوان به

به خلدم دعوت ای زاھد مفرما
که اين سیب زنخ زان بوستان به

دال دايم گدای کوی او باش
به حکم آن که دولت جاودان به

جوانا سر متاب از پند پیران
که رای پیر از بخت جوان به

شبی می گفت چشم کس نديده ست
ز مرواريد گوشم در جھان به

اگر چه زنده رود آب حیات است
ولی شیراز ما از اصفھان به

سخن اندر دھان دوست شکر
ولیکن گفته حافظ از آن به

۴٢٠غزل    

ناگھان پرده برانداخته ای يعنی چه
مست از خانه برون تاخته ای يعنی چه

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
اين چنین با ھمه درساخته ای يعنی چه

شاه خوبانی و منظور گدايان شده ای
قدر اين مرتبه نشناخته ای يعنی چه

نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی
بازم از پای درانداخته ای يعنی چه
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سخنت رمز دھان گفت و کمر سر میان
و از میان تیغ به ما آخته ای يعنی چه

ھر کس از مھره مھر تو به نقشی مشغول
عاقبت با ھمه کج باخته ای يعنی چه

حافظا در دل تنگت چو فرود آمد يار
خانه از غیر نپرداخته ای يعنی چه

۴٢١غزل    

در سرای مغان رفته بود و آب زده
نشسته پیر و صاليی به شیخ و شاب زده

سبوکشان ھمه در بندگیش بسته کمر
ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده

شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده
عذار مغبچگان راه آفتاب زده

عروس بخت در آن حجله با ھزاران ناز
شکسته کسمه و بر برگ گل گالب زده

گرفته ساغر عشرت فرشته رحمت
ز جرعه بر رخ حور و پری گالب زده

ز شور و عربده شاھدان شیرين کار
شکر شکسته سمن ريخته رباب زده

سالم کردم و با من به روی خندان گفت
که ای خمارکش مفلس شراب زده

که اين کند که تو کردی به ضعف ھمت و رای
ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده

وصال دولت بیدار ترسمت ندھند
که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده

بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم
ھزار صف ز دعاھای مستجاب زده

فلک جنیبه کش شاه نصره الدين است
بیا ببین ملکش دست در رکاب زده

خرد که ملھم غیب است بھر کسب شرف
ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده

۴٢٢غزل    

ای که با سلسله زلف دراز آمده ای
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فرصتت باد که ديوانه نواز آمده ای

ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت
چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای

پیش باالی تو میرم چه به صلح و چه به جنگ
چون به ھر حال برازنده ناز آمده ای

آب و آتش به ھم آمیخته ای از لب لعل
چشم بد دور که بس شعبده بازآمده ای

آفرين بر دل نرم تو که از بھر ثواب
کشته غمزه خود را به نماز آمده ای

زھد من با تو چه سنجد که به يغمای دلم
مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای

گفت حافظ دگرت خرقه شراب آلوده ست
مگر از مذھب اين طايفه بازآمده ای

۴٢٣غزل    

دوش رفتم به در میکده خواب آلوده
خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده

آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش
گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده

شست و شويی کن و آن گه به خرابات خرام
تا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده

به ھوای لب شیرين پسران چند کنی
جوھر روح به ياقوت مذاب آلوده

به طھارت گذران منزل پیری و مکن
خلعت شیب چو تشريف شباب آلوده

پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی
که صفايی ندھد آب تراب آلوده

گفتم ای جان جھان دفتر گل عیبی نیست
که شود فصل بھار از می ناب آلوده

آشنايان ره عشق در اين بحر عمیق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

گفت حافظ لغز و نکته به ياران مفروش
آه از اين لطف به انواع عتاب آلوده

۴٢۴غزل    

Page 225

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez
از من جدا مشو که توام نور ديده ای
آرام جان و مونس قلب رمیده ای

از دامن تو دست ندارند عاشقان
پیراھن صبوری ايشان دريده ای

از چشم بخت خويش مبادت گزند از آنک
در دلبری به غايت خوبی رسیده ای

منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان
معذور دارمت که تو او را نديده ای

آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا
بیش از گلیم خويش مگر پا کشیده ای

۴٢۵غزل    

دامن کشان ھمی شد در شرب زرکشیده
صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دريده

از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی
چون قطره ھای شبنم بر برگ گل چکیده

لفظی فصیح شیرين قدی بلند چابک
رويی لطیف زيبا چشمی خوش کشیده

ياقوت جان فزايش از آب لطف زاده
شمشاد خوش خرامش در ناز پروريده

آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب
وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده

آن آھوی سیه چشم از دام ما برون شد
ياران چه چاره سازم با اين دل رمیده

زنھار تا توانی اھل نظر میازار
دنیا وفا ندارد ای نور ھر دو ديده

تا کی کشم عتیبت از چشم دلفريبت
روزی کرشمه ای کن ای يار برگزيده

گر خاطر شريفت رنجیده شد ز حافظ
بازآ که توبه کرديم از گفته و شنیده

بس شکر بازگويم در بندگی خواجه
گر اوفتد به دستم آن میوه رسیده

۴٢۶غزل    

از خون دل نوشتم نزديک دوست نامه
انی رايت دھرا من ھجرک القیامه
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دارم من از فراقش در ديده صد عالمت
لیست دموع عینی ھذا لنا العالمه

ھر چند کزمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه

پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بعدھا عذاب فی قربھا السالمه

گفتم مالمت آيد گر گرد دوست گردم
و اهللا ما راينا حبا بال مالمه

حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرين
حتی يذوق منه کاسا من الکرامه

۴٢٧غزل    

چراغ روی تو را شمع گشت پروانه
مرا ز حال تو با حال خويش پروا نه

خرد که قید مجانین عشق می فرمود
به بوی سنبل زلف تو گشت ديوانه

به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد
ھزار جان گرامی فدای جانانه

من رمیده ز غیرت ز پا فتادم دوش
نگار خويش چو ديدم به دست بیگانه

چه نقشه ھا که برانگیختیم و سود نداشت
فسون ما بر او گشته است افسانه

بر آتش رخ زيبای او به جای سپند
به غیر خال سیاھش که ديد به دانه

به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی
ز شمع روی تواش چون رسید پروانه

مرا به دور لب دوست ھست پیمانی
که بر زبان نبرم جز حديث پیمانه

حديث مدرسه و خانقه مگوی که باز
فتاد در سر حافظ ھوای میخانه

۴٢٨غزل    

سحرگاھان که مخمور شبانه
گرفتم باده با چنگ و چغانه

نھادم عقل را ره توشه از می
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ز شھر ھستیش کردم روانه

نگار می فروشم عشوه ای داد
که ايمن گشتم از مکر زمانه

ز ساقی کمان ابرو شنیدم
که ای تیر مالمت را نشانه

نبندی زان میان طرفی کمروار
اگر خود را ببینی در میانه

برو اين دام بر مرغی دگر نه
که عنقا را بلند است آشیانه

که بندد طرف وصل از حسن شاھی
که با خود عشق بازد جاودانه

نديم و مطرب و ساقی ھمه اوست
خیال آب و گل در ره بھانه

بده کشتی می تا خوش برانیم
از اين دريای ناپیداکرانه

وجود ما معمايیست حافظ
که تحقیقش فسون است و فسانه

۴٢٩غزل    

ساقی بیا که شد قدح الله پر ز می
طامات تا به چند و خرافات تا به کی

بگذر ز کبر و ناز که ديده ست روزگار
چین قبای قیصر و طرف کاله کی

ھشیار شو که مرغ چمن مست گشت ھان
بیدار شو که خواب عدم در پی است ھی

خوش نازکانه می چمی ای شاخ نوبھار
کشفتگی مبادت از آشوب باد دی

بر مھر چرخ و شیوه او اعتماد نیست
ای وای بر کسی که شد ايمن ز مکر وی

فردا شراب کوثر و حور از برای ماست
و امروز نیز ساقی مه روی و جام می

باد صبا ز عھد صبی ياد می دھد
جان دارويی که غم ببرد درده ای صبی

حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد
فراش باد ھر ورقش را به زير پی
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درده به ياد حاتم طی جام يک منی

تا نامه سیاه بخیالن کنیم طی

زان می که داد حسن و لطافت به ارغوان
بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خوی

مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان
استاده است سرو و کمر بسته است نی

حافظ حديث سحرفريب خوشت رسید
تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری

۴٣٠غزل    

به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می
 الکیYعالج کی کنمت آخرالدوا

ذخیره ای بنه از رنگ و بوی فصل بھار
که می رسند ز پی رھزنان بھمن و دی

چو گل نقاب برافکند و مرغ زد ھوھو
منه ز دست پیاله چه می کنی ھی ھی

شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد
ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی

خزينه داری میراث خوارگان کفر است
به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نی

زمانه ھیچ نبخشد که بازنستاند
مجو ز سفله مروت که شیه ال شی

نوشته اند بر ايوان جنه الماوی
که ھر که عشوه دنیی خريد وای به وی

سخا نماند سخن طی کنم شراب کجاست
بده به شادی روح و روان حاتم طی

بخیل بوی خدا نشنود بیا حافظ
پیاله گیر و کرم ورز و الضمان علی

۴٣١غزل    

لبش می بوسم و در می کشم می
به آب زندگانی برده ام پی

نه رازش می توانم گفت با کس
نه کس را می توانم ديد با وی

لبش می بوسد و خون می خورد جام
رخش می بیند و گل می کند خوی
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بده جام می و از جم مکن ياد
که می داند که جم کی بود و کی کی

بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب
رگش بخراش تا بخروشم از وی

گل از خلوت به باغ آورد مسند
بساط زھد ھمچون غنچه کن طی

چو چشمش مست را مخمور مگذار
به ياد لعلش ای ساقی بده می

نجويد جان از آن قالب جدايی
که باشد خون جامش در رگ و پی

زبانت درکش ای حافظ زمانی
حديث بی زبانان بشنو از نی

۴٣٢غزل    

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

وصف رخ چو ماھش در پرده راست نايد
مطرب بزن نوايی ساقی بده شرابی

شد حلقه قامت من تا بعد از اين رقیبت
زين در دگر نراند ما را به ھیچ بابی

در انتظار رويت ما و امیدواری
در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی

مخمور آن دو چشمم آيا کجاست جامی
بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی

حافظ چه می نھی دل تو در خیال خوبان
کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی

۴٣٣غزل    

ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی
لطف کردی سايه ای بر آفتاب انداختی

تا چه خواھد کرد با ما آب و رنگ عارضت
حالیا نیرنگ نقشی خوش بر آب انداختی

گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش
جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی

ھر کسی با شمع رخسارت به وجھی عشق باخت
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زان میان پروانه را در اضطراب انداختی

گنج عشق خود نھادی در دل ويران ما
سايه دولت بر اين کنج خراب انداختی

زينھار از آب آن عارض که شیران را از آن
تشنه لب کردی و گردان را در آب انداختی

خواب بیداران ببستی وان گه از نقش خیال
تھمتی بر شب روان خیل خواب انداختی

پرده از رخ برفکندی يک نظر در جلوه گاه
و از حیا حور و پری را در حجاب انداختی

باده نوش از جام عالم بین که بر اورنگ جم
شاھد مقصود را از رخ نقاب انداختی

از فريب نرگس مخمور و لعل می پرست
حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی

و از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف
چون کمند خسرو مالک رقاب انداختی

داور دارا شکوه ای آن که تاج آفتاب
از سر تعظیم بر خاک جناب انداختی

نصره الدين شاه يحیی آن که خصم ملک را
از دم شمشیر چون آتش در آب انداختی

۴٣۴غزل    

ای دل مباش يک دم خالی ز عشق و مستی
وان گه برو که رستی از نیستی و ھستی

گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو
ھر قبله ای که بینی بھتر ز خودپرستی

با ضعف و ناتوانی ھمچون نسیم خوش باش
بیماری اندر اين ره بھتر ز تندرستی

در مذھب طريقت خامی نشان کفر است
آری طريق دولت چاالکی است و چستی

تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی
يک نکته ات بگويم خود را مبین که رستی

در آستان جانان از آسمان مینديش
کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی

خار ار چه جان بکاھد گل عذر آن بخواھد
سھل است تلخی می در جنب ذوق مستی
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صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرھیز
ای کوته آستینان تا کی درازدستی

۴٣۵غزل    

با مدعی مگويید اسرار عشق و مستی
تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

عاشق شو ار نه روزی کار جھان سر آيد
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه ھستی

دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم
با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی

سلطان من خدا را زلفت شکست ما را
تا کی کند سیاھی چندين درازدستی

در گوشه سالمت مستور چون توان بود
تا نرگس تو با ما گويد رموز مستی

آن روز ديده بودم اين فتنه ھا که برخاست
کز سرکشی زمانی با ما نمی نشستی

عشقت به دست طوفان خواھد سپرد حافظ
چون برق از اين کشاکش پنداشتی که جستی

۴٣۶غزل    

آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی
گردون ورق ھستی ما درننوشتی

ھر چند که ھجران ثمر وصل برآرد
دھقان جھان کاش که اين تخم نکشتی

آمرزش نقد است کسی را که در اين جا
ياريست چو حوری و سرايی چو بھشتی

در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد
چون بالش زر نیست بسازيم به خشتی

مفروش به باغ ارم و نخوت شداد
يک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی

تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا
حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی

آلودگی خرقه خرابی جھان است
کو راھروی اھل دلی پاک سرشتی

از دست چرا ھشت سر زلف تو حافظ
تقدير چنین بود چه کردی که نھشتی
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۴٣٧غزل    

ای قصه بھشت ز کويت حکايتی
شرح جمال حور ز رويت روايتی

انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه ای
آب خضر ز نوش لبانت کنايتی

ھر پاره از دل من و از غصه قصه ای
ھر سطری از خصال تو و از رحمت آيتی

کی عطرسای مجلس روحانیان شدی
گل را اگر نه بوی تو کردی رعايتی

در آرزوی خاک در يار سوختیم
ياد آور ای صبا که نکردی حمايتی

ای دل به ھرزه دانش و عمرت به باد رفت
صد مايه داشتی و نکردی کفايتی

بوی دل کباب من آفاق را گرفت
اين آتش درون بکند ھم سرايتی

در آتش ار خیال رخش دست می دھد
ساقی بیا که نیست ز دوزخ شکايتی

دانی مراد حافظ از اين درد و غصه چیست
از تو کرشمه ای و ز خسرو عنايتی

۴٣٨غزل    

سبت سلمی بصدغیھا فادی
و روحی کل يوم لی ينادی

نگارا بر من بی دل ببخشای
و واصلنی علی رغم االعادی

حبیبا در غم سودای عشقت
توکلنا علی رب العباد

امن انکرتنی عن عشق سلمی
تزاول آن روی نھکو بوادی

که ھمچون مت به بوتن دل و ای ره
غريق العشق فی بحر الوداد

به پی ماچان غرامت بسپريمن
غرت يک وی روشتی از امادی

غم اين دل بواتت خورد ناچار
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و غر نه او بنی آنچت نشادی

دل حافظ شد اندر چین زلفت
بلیل مظلم و اهللا ھادی

۴٣٩غزل    

ديدم به خواب دوش که ماھی برآمدی
کز عکس روی او شب ھجران سر آمدی

تعبیر رفت يار سفرکرده می رسد
ای کاج ھر چه زودتر از در درآمدی

ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال من
کز در مدام با قدح و ساغر آمدی

خوش بودی ار به خواب بديدی ديار خويش
تا ياد صحبتش سوی ما رھبر آمدی

فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست
آب خضر نصیبه اسکندر آمدی

آن عھد ياد باد که از بام و در مرا
ھر دم پیام يار و خط دلبر آمدی

کی يافتی رقیب تو چندين مجال ظلم
مظلومی ار شبی به در داور آمدی

خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق
دريادلی بجوی دلیری سرآمدی

آن کو تو را به سنگ دلی کرد رھنمون
ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی

گر ديگری به شیوه حافظ زدی رقم
مقبول طبع شاه ھنرپرور آمدی

۴۴٠غزل    

سحر با باد می گفتم حديث آرزومندی
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است
بدين راه و روش می رو که با دلدار پیوندی

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گويد باز
ورای حد تقرير است شرح آرزومندی

اال ای يوسف مصری که کردت سلطنت مغرور
پدر را بازپرس آخر کجا شد مھر فرزندی
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جھان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست

ز مھر او چه می پرسی در او ھمت چه می بندی

ھمايی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی
دريغ آن سايه ھمت که بر نااھل افکندی

در اين بازار اگر سوديست با درويش خرسند است
خدايا منعمم گردان به درويشی و خرسندی

به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند
سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

۴۴١غزل    

چه بودی ار دل آن ماه مھربان بودی
که حال ما نه چنین بودی ار چنان بودی

بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست
گرم به ھر سر مويی ھزار جان بودی

برات خوشدلی ما چه کم شدی يا رب
گرش نشان امان از بد زمان بودی

گرم زمانه سرافراز داشتی و عزيز
سرير عزتم آن خاک آستان بودی

ز پرده کاش برون آمدی چو قطره اشک
که بر دو ديده ما حکم او روان بودی

اگر نه دايره عشق راه بربستی
چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی

۴۴٢غزل    

به جان او که گرم دسترس به جان بودی
کمینه پیشکش بندگانش آن بودی

بگفتمی که بھا چیست خاک پايش را
اگر حیات گران مايه جاودان بودی

به بندگی قدش سرو معترف گشتی
گرش چو سوسن آزاده ده زبان بودی

به خواب نیز نمی بینمش چه جای وصال
چو اين نبود و نديديم باری آن بودی

اگر دلم نشدی پايبند طره او
کی اش قرار در اين تیره خاکدان بودی

به رخ چو مھر فلک بی نظیر آفاق است
به دل دريغ که يک ذره مھربان بودی
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درآمدی ز درم کاشکی چو لمعه نور
که بر دو ديده ما حکم او روان بودی

ز پرده ناله حافظ برون کی افتادی
اگر نه ھمدم مرغان صبح خوان بودی

۴۴٣غزل    

چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری
خورد ز غیرت روی تو ھر گلی خاری

ز کفر زلف تو ھر حلقه ای و آشوبی
ز سحر چشم تو ھر گوشه ای و بیماری

مرو چو بخت من ای چشم مست يار به خواب
که در پی است ز ھر سويت آه بیداری

نثار خاک رھت نقد جان من ھر چند
که نیست نقد روان را بر تو مقداری

دال ھمیشه مزن الف زلف دلبندان
چو تیره رای شوی کی گشايدت کاری

سرم برفت و زمانی به سر نرفت اين کار
دلم گرفت و نبودت غم گرفتاری

چو نقطه گفتمش اندر میان دايره آی
به خنده گفت که ای حافظ اين چه پرگاری

۴۴۴غزل    

شھريست پرظريفان و از ھر طرف نگاری
ياران صالی عشق است گر می کنید کاری

چشم فلک نبیند زين طرفه تر جوانی
در دست کس نیفتد زين خوبتر نگاری

ھرگز که ديده باشد جسمی ز جان مرکب
بر دامنش مبادا زين خاکیان غباری

چون من شکسته ای را از پیش خود چه رانی
کم غايت توقع بوسیست يا کناری

می بی غش است درياب وقتی خوش است بشتاب
سال دگر که دارد امید نوبھاری

در بوستان حريفان مانند الله و گل
ھر يک گرفته جامی بر ياد روی ياری

چون اين گره گشايم وين راز چون نمايم
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دردی و سخت دردی کاری و صعب کاری

ھر تار موی حافظ در دست زلف شوخی
مشکل توان نشستن در اين چنین دياری

۴۴۵غزل    

تو را که ھر چه مراد است در جھان داری
چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری

بخواه جان و دل از بنده و روان بستان
که حکم بر سر آزادگان روان داری

میان نداری و دارم عجب که ھر ساعت
میان مجمع خوبان کنی میانداری

بیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنک
سوادی از خط مشکین بر ارغوان داری

بنوش می که سبکروحی و لطیف مدام
علی الخصوص در آن دم که سر گران داری

مکن عتاب از اين بیش و جور بر دل ما
مکن ھر آن چه توانی که جای آن داری

به اختیارت اگر صد ھزار تیر جفاست
به قصد جان من خسته در کمان داری

بکش جفای رقیبان مدام و جور حسود
که سھل باشد اگر يار مھربان داری

به وصل دوست گرت دست می دھد يک دم
برو که ھر چه مراد است در جھان داری

چو گل به دامن از اين باغ می بری حافظ
چه غم ز ناله و فرياد باغبان داری

۴۴۶غزل    

صبا تو نکھت آن زلف مشک بو داری
به يادگار بمانی که بوی او داری

دلم که گوھر اسرار حسن و عشق در اوست
توان به دست تو دادن گرش نکو داری

در آن شمايل مطبوع ھیچ نتوان گفت
جز اين قدر که رقیبان تندخو داری

نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد
که گوش و ھوش به مرغان ھرزه گو داری
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به جرعه تو سرم مست گشت نوشت باد
خود از کدام خم است اين که در سبو داری

به سرکشی خود ای سرو جويبار مناز
که گر بدو رسی از شرم سر فروداری

دم از ممالک خوبی چو آفتاب زدن
تو را رسد که غالمان ماه رو داری

قبای حسن فروشی تو را برازد و بس
که ھمچو گل ھمه آيین رنگ و بو داری

ز کنج صومعه حافظ مجوی گوھر عشق
قدم برون نه اگر میل جست و جو داری

۴۴٧غزل    

بیا با ما مورز اين کینه داری
که حق صحبت ديرينه داری

نصیحت گوش کن کاين در بسی به
از آن گوھر که در گنجینه داری

ولیکن کی نمايی رخ به رندان
تو کز خورشید و مه آيینه داری

بد رندان مگو ای شیخ و ھش دار
که با حکم خدايی کینه داری

نمی ترسی ز آه آتشینم
تو دانی خرقه پشمینه داری

به فرياد خمار مفلسان رس
خدا را گر می دوشینه داری

نديدم خوشتر از شعر تو حافظ
به قرآنی که اندر سینه داری

۴۴٨غزل    

ای که در کوی خرابات مقامی داری
جم وقت خودی ار دست به جامی داری

ای که با زلف و رخ يار گذاری شب و روز
فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری

ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند
گر از آن يار سفرکرده پیامی داری

خال سرسبز تو خوش دانه عیشیست ولی
بر کنار چمنش وه که چه دامی داری
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بوی جان از لب خندان قدح می شنوم
بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری

چون به ھنگام وفا ھیچ ثباتیت نبود
می کنم شکر که بر جور دوامی داری

نام نیک ار طلبد از تو غريبی چه شود
تويی امروز در اين شھر که نامی داری

بس دعای سحرت مونس جان خواھد بود
تو که چون حافظ شبخیز غالمی داری

۴۴٩غزل    

ای که مھجوری عشاق روا می داری
عاشقان را ز بر خويش جدا می داری

تشنه باديه را ھم به زاللی درياب
به امیدی که در اين ره به خدا می داری

دل ببردی و بحل کردمت ای جان لیکن
به از اين دار نگاھش که مرا می داری

ساغر ما که حريفان دگر می نوشند
ما تحمل نکنیم ار تو روا می داری

ای مگس حضرت سیمرغ نه جوالنگه توست
عرض خود می بری و زحمت ما می داری

تو به تقصیر خود افتادی از اين در محروم
از که می نالی و فرياد چرا می داری

حافظ از پادشھان پايه به خدمت طلبند
سعی نابرده چه امید عطا می داری

۴۵٠غزل    

روزگاريست که ما را نگران می داری
مخلصان را نه به وضع دگران می داری

گوشه چشم رضايی به منت باز نشد
اين چنین عزت صاحب نظران می داری

ساعد آن به که بپوشی تو چو از بھر نگار
دست در خون دل پرھنران می داری

نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ
ھمه را نعره زنان جامه دران می داری

ای که در دلق ملمع طلبی نقد حضور
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چشم سری عجب از بی خبران می داری

چون تويی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ
سر چرا بر من دلخسته گران می داری

گوھر جام جم از کان جھانی دگر است
تو تمنا ز گل کوزه گران می داری

پدر تجربه ای دل تويی آخر ز چه روی
طمع مھر و وفا زين پسران می داری

کیسه سیم و زرت پاک ببايد پرداخت
اين طمع ھا که تو از سیمبران می داری

گر چه رندی و خرابی گنه ماست ولی
عاشقی گفت که تو بنده بر آن می داری

مگذران روز سالمت به مالمت حافظ
چه توقع ز جھان گذران می داری

۴۵١غزل    

خوش کرد ياوری فلکت روز داوری
تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری

آن کس که اوفتاد خدايش گرفت دست
گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری

در کوی عشق شوکت شاھی نمی خرند
اقرار بندگی کن و اظھار چاکری

ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی
تا يک دم از دلم غم دنیا به دربری

در شاھراه جاه و بزرگی خطر بسیست
آن به کز اين گريوه سبکبار بگذری

سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج
درويش و امن خاطر و کنج قلندری

يک حرف صوفیانه بگويم اجازت است
ای نور ديده صلح به از جنگ و داوری

نیل مراد بر حسب فکر و ھمت است
از شاه نذر خیر و ز توفیق ياوری

حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی
کاين خاک بھتر از عمل کیمیاگری

۴۵٢غزل    
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طفیل ھستی عشقند آدمی و پری

ارادتی بنما تا سعادتی ببری

بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
که بنده را نخرد کس به عیب بی ھنری

می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند
به عذر نیم شبی کوش و گريه سحری

تو خود چه لعبتی ای شھسوار شیرين کار
که در برابر چشمی و غايب از نظری

ھزار جان مقدس بسوخت زين غیرت
که ھر صباح و مسا شمع مجلس دگری

ز من به حضرت آصف که می برد پیغام
که ياد گیر دو مصرع ز من به نظم دری

بیا که وضع جھان را چنان که من ديدم
گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری

کاله سروريت کج مباد بر سر حسن
که زيب بخت و سزاوار ملک و تاج سری

به بوی زلف و رخت می روند و می آيند
صبا به غالیه سايی و گل به جلوه گری

چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی
که جام جم نکند سود وقت بی بصری

دعای گوشه نشینان بال بگرداند
چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری

بیا و سلطنت از ما بخر به مايه حسن
و از اين معامله غافل مشو که حیف خوری

طريق عشق طريقی عجب خطرناک است
نعوذباهللا اگر ره به مقصدی نبری

به يمن ھمت حافظ امید ھست که باز
اری اسامر لیالی لیله القمر

۴۵٣غزل    

ای که دايم به خويش مغروری
گر تو را عشق نیست معذوری

گرد ديوانگان عشق مگرد
که به عقل عقیله مشھوری

مستی عشق نیست در سر تو
رو که تو مست آب انگوری
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روی زرد است و آه دردآلود
عاشقان را دوای رنجوری

بگذر از نام و ننگ خود حافظ
ساغر می طلب که مخموری

۴۵۴غزل    

ز کوی يار می آيد نسیم باد نوروزی
از اين باد ار مدد خواھی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را غلط ھا داد سودای زراندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

چو امکان خلود ای دل در اين فیروزه ايوان نیست
مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بھروزی

طريق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن
کاله سروری آن است کز اين ترک بردوزی

سخن در پرده می گويم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

ندانم نوحه قمری به طرف جويباران چیست
مگر او نیز ھمچون من غمی دارد شبانروزی

می ای دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش
خدايا ھیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی

جدا شد يار شیرينت کنون تنھا نشین ای شمع
که حکم آسمان اين است اگر سازی و گر سوزی

به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم
بیا ساقی که جاھل را ھنیتر می رسد روزی

می اندر مجلس آصف به نوروز جاللی نوش
که بخشد جرعه جامت جھان را ساز نوروزی

نه حافظ می کند تنھا دعای خواجه تورانشاه
ز مدح آصفی خواھد جھان عیدی و نوروزی

جنابش پارسايان راست محراب دل و ديده
جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی
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۴۵۵غزل    

عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالھوسی
ای پسر جام می ام ده که به پیری برسی

چه شکرھاست در اين شھر که قانع شده اند
شاھبازان طريقت به مقام مگسی

دوش در خیل غالمان درش می رفتم
گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی

با دل خون شده چون نافه خوشش بايد بود
ھر که مشھور جھان گشت به مشکین نفسی

لمع البرق من الطور و آنست به
فلعلی لک آت بشھاب قبس

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
وه که بس بی خبر از غلغل چندين جرسی

بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن
حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی

تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم
جان نھاديم بر آتش ز پی خوش نفسی

چند پويد به ھوای تو ز ھر سو حافظ
يسر اهللا طريقا بک يا ملتمسی

۴۵۶غزل    

نوبھار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

من نگويم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زيرک و عاقل باشی

چنگ در پرده ھمین می دھدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی

در چمن ھر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار ھمه غافل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز در اين قصه مشکل باشی

گر چه راھیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاھد مطبوع شمايل باشی

Page 243

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


divan hafez

۴۵٧غزل    

ھزار جھد بکردم که يار من باشی
مرادبخش دل بی قرار من باشی

چراغ ديده شب زنده دار من گردی
انیس خاطر امیدوار من باشی

چو خسروان مالحت به بندگان نازند
تو در میانه خداوندگار من باشی

از آن عقیق که خونین دلم ز عشوه او
اگر کنم گله ای غمگسار من باشی

در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند
گرت ز دست برآيد نگار من باشی

شبی به کلبه احزان عاشقان آيی
دمی انیس دل سوکوار من باشی

شود غزاله خورشید صید الغر من
گر آھويی چو تو يک دم شکار من باشی

سه بوسه کز دو لبت کرده ای وظیفه من
اگر ادا نکنی قرض دار من باشی

من اين مراد ببینم به خود که نیم شبی
به جای اشک روان در کنار من باشی

من ار چه حافظ شھرم جوی نمی ارزم
مگر تو از کرم خويش يار من باشی

۴۵٨غزل    

ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی
بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی

در مقامی که صدارت به فقیران بخشند
چشم دارم که به جاه از ھمه افزون باشی

در ره منزل لیلی که خطرھاست در آن
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

نقطه عشق نمودم به تو ھان سھو مکن
ور نه چون بنگری از دايره بیرون باشی

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی

تاج شاھی طلبی گوھر ذاتی بنمای
ور خود از تخمه جمشید و فريدون باشی
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ساغری نوش کن و جرعه بر افالک فشان
چند و چند از غم ايام جگرخون باشی

حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر اين است
ھیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی

۴۵٩غزل    

زين خوش رقم که بر گل رخسار می کشی
خط بر صحیفه گل و گلزار می کشی

اشک حرم نشین نھانخانه مرا
زان سوی ھفت پرده به بازار می کشی

کاھل روی چو باد صبا را به بوی زلف
ھر دم به قید سلسله در کار می کشی

ھر دم به ياد آن لب میگون و چشم مست
از خلوتم به خانه خمار می کشی

گفتی سر تو بسته فتراک ما شود
سھل است اگر تو زحمت اين بار می کشی

با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم
وه زين کمان که بر من بیمار می کشی

بازآ که چشم بد ز رخت دفع می کند
ای تازه گل که دامن از اين خار می کشی

حافظ دگر چه می طلبی از نعیم دھر
می می خوری و طره دلدار می کشی

۴۶٠غزل    

سلیمی منذ حلت بالعراق
االقی من نواھا ما االقی

اال ای ساروان منزل دوست
الی رکبانکم طال اشتیاقی

خرد در زنده رود انداز و می نوش
به گلبانگ جوانان عراقی

ربیع العمر فی مرعی حماکم
حماک اهللا يا عھد التالقی

بیا ساقی بده رطل گرانم
سقاک اهللا من کاس دھاق

جوانی باز می آرد به يادم
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سماع چنگ و دست افشان ساقی

می باقی بده تا مست و خوشدل
به ياران برفشانم عمر باقی

درونم خون شد از ناديدن دوست
اال تعسا اليام الفراق

دموعی بعدکم ال تحقروھا
فکم بحر عمیق من سواقی

دمی با نیکخواھان متفق باش
غنیمت دان امور اتفاقی

بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو
به شعر فارسی صوت عراقی

عروسی بس خوشی ای دختر رز
ولی گه گه سزاوار طالقی

مسیحای مجرد را برازد
که با خورشید سازد ھم وثاقی

وصال دوستان روزی ما نیست
بخوان حافظ غزل ھای فراقی

۴۶١غزل    

کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی
بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی

بسا که گفته ام از شوق با دو ديده خود
ايا منازل سلمی فاين سلماک

عجیب واقعه ای و غريب حادثه ای
انا اصطبرت قتیال و قاتلی شاکی

که را رسد که کند عیب دامن پاکت
که ھمچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی

ز خاک پای تو داد آب روی الله و گل
چو کلک صنع رقم زد به آبی و خاکی

صبا عبیرفشان گشت ساقیا برخیز
و ھات شمسه کرم مطیب زاکی

دع التکاسل تغنم فقد جری مثل
که زاد راھروان چستی است و چاالکی

اثر نماند ز من بی شمايلت آری
اری مثر محیای من محیاک
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ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند
که ھمچو صنع خدايی ورای ادراکی

۴۶٢غزل    

يا مبسما يحاکی درجا من الاللی
يا رب چه درخور آمد گردش خط ھاللی

حالی خیال وصلت خوش می دھد فريبم
تا خود چه نقش بازد اين صورت خیالی

می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
نومید کی توان بود از لطف اليزالی

ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
تا در به در بگردم قالش و الابالی

از چار چیز مگذر گر عاقلی و زيرک
امن و شراب بی غش معشوق و جای خالی

چون نیست نقش دوران در ھیچ حال ثابت
حافظ مکن شکايت تا می خوريم حالی

صافیست جام خاطر در دور آصف عھد
قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزالل

الملک قد تباھی من جده و جده
يا رب که جاودان باد اين قدر و اين معالی

مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت
برھان ملک و ملت بونصر بوالمعالی

۴۶٣غزل    

سالم اهللا ما کر اللیالی
و جاوبت المثانی و المثالی

علی وادی االراک و من علیھا
و دار باللوی فوق الرمال

دعاگوی غريبان جھانم
و ادعو بالتواتر و التوالی

به ھر منزل که رو آرد خدا را
نگه دارش به لطف اليزالی

منال ای دل که در زنجیر زلفش
ھمه جمعیت است آشفته حالی

ز خطت صد جمال ديگر افزود
که عمرت باد صد سال جاللی
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تو می بايد که باشی ور نه سھل است
زيان مايه جاھی و مالی

بر آن نقاش قدرت آفرين باد
که گرد مه کشد خط ھاللی

فحبک راحتی فی کل حین
و ذکرک مونسی فی کل حال

سويدای دل من تا قیامت
مباد از شوق و سودای تو خالی

کجا يابم وصال چون تو شاھی
من بدنام رند الابالی

خدا داند که حافظ را غرض چیست
و علم اهللا حسبی من سالی

۴۶۴غزل    

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
خوش باش زان که نبود اين ھر دو را زوالی

در وھم می نگنجد کاندر تصور عقل
آيد به ھیچ معنی زين خوبتر مثالی

شد حظ عمر حاصل گر زان که با تو ما را
ھرگز به عمر روزی روزی شود وصالی

آن دم که با تو باشم يک سال ھست روزی
وان دم که بی تو باشم يک لحظه ھست سالی

چون من خیال رويت جانا به خواب بینم
کز خواب می نبیند چشمم بجز خیالی

رحم آر بر دل من کز مھر روی خوبت
شد شخص ناتوانم باريک چون ھاللی

حافظ مکن شکايت گر وصل دوست خواھی
زين بیشتر ببايد بر ھجرت احتمالی

۴۶۵غزل    

رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی
آمد به گوش ناگھم آواز بلبلی

مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتال
و اندر چمن فکنده ز فرياد غلغلی

می گشتم اندر آن چمن و باغ دم به دم
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می کردم اندر آن گل و بلبل تاملی

گل يار حسن گشته و بلبل قرين عشق
آن را تفضلی نه و اين را تبدلی

چون کرد در دلم اثر آواز عندلیب
گشتم چنان که ھیچ نماندم تحملی

بس گل شکفته می شود اين باغ را ولی
کس بی بالی خار نچیده ست از او گلی

حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ
دارد ھزار عیب و ندارد تفضلی

۴۶۶غزل    

اين خرقه که من دارم در رھن شراب اولی
وين دفتر بی معنی غرق می ناب اولی

چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم
در کنج خراباتی افتاده خراب اولی

چون مصلحت انديشی دور است ز درويشی
ھم سینه پر از آتش ھم ديده پرآب اولی

من حالت زاھد را با خلق نخواھم گفت
اين قصه اگر گويم با چنگ و رباب اولی

تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زين دست
در سر ھوس ساقی در دست شراب اولی

از ھمچو تو دلداری دل برنکنم آری
چون تاب کشم باری زان زلف به تاب اولی

چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی
رندی و ھوسناکی در عھد شباب اولی

۴۶٧غزل    

زان می عشق کز او پخته شود ھر خامی
گر چه ماه رمضان است بیاور جامی

روزھا رفت که دست من مسکین نگرفت
زلف شمشادقدی ساعد سیم اندامی

روزه ھر چند که مھمان عزيز است ای دل
صحبتش موھبتی دان و شدن انعامی

مرغ زيرک به در خانقه اکنون نپرد
که نھاده ست به ھر مجلس وعظی دامی
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گله از زاھد بدخو نکنم رسم اين است

که چو صبحی بدمد در پی اش افتد شامی

يار من چون بخرامد به تماشای چمن
برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی

آن حريفی که شب و روز می صاف کشد
بود آيا که کند ياد ز دردآشامی

حافظا گر ندھد داد دلت آصف عھد
کام دشوار به دست آوری از خودکامی

۴۶٨غزل    

که برد به نزد شاھان ز من گدا پیامی
که به کوی می فروشان دو ھزار جم به جامی

شده ام خراب و بدنام و ھنوز امیدوارم
که به ھمت عزيزان برسم به نیک نامی

تو که کیمیافروشی نظری به قلب ما کن
که بضاعتی نداريم و فکنده ايم دامی

عجب از وفای جانان که عنايتی نفرمود
نه به نامه پیامی نه به خامه سالمی

اگر اين شراب خام است اگر آن حريف پخته
به ھزار بار بھتر ز ھزار پخته خامی

ز رھم میفکن ای شیخ به دانه ھای تسبیح
که چو مرغ زيرک افتد نفتد به ھیچ دامی

سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش
که چو بنده کمتر افتد به مبارکی غالمی

به کجا برم شکايت به که گويم اين حکايت
که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی

بگشای تیر مژگان و بريز خون حافظ
که چنان کشنده ای را نکند کس انتقامی

۴۶٩غزل    

انت رواح رند الحمی و زاد غرامی
فدای خاک در دوست باد جان گرامی

پیام دوست شنیدن سعادت است و سالمت
من المبلغ عنی الی سعاد سالمی

بیا به شام غريبان و آب ديده من بین
به سان باده صافی در آبگینه شامی
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اذا تغرد عن ذی االراک طار خیر
فال تفرد عن روضھا انین حمامی

بسی نماند که روز فراق يار سر آيد
رايت من ھضبات الحمی قباب خیام

خوشا دمی که درآيی و گويمت به سالمت
قدمت خیر قدوم نزلت خیر مقام

بعدت منک و قد صرت ذابا کھالل
اگر چه روی چو ماھت نديده ام به تمامی

و ان دعیت بخلد و صرت ناقض عھد
فما تطیب نفسی و ما استطاب منامی

امید ھست که زودت به بخت نیک ببینم
تو شاد گشته به فرماندھی و من به غالمی

چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظ
که گاه لطف سبق می برد ز نظم نظامی

۴٧٠غزل    

سینه ماالمال درد است ای دريغا مرھمی
دل ز تنھايی به جان آمد خدا را ھمدمی

چشم آسايش که دارد از سپھر تیزرو
ساقیا جامی به من ده تا بیاسايم دمی

زيرکی را گفتم اين احوال بین خنديد و گفت
صعب روزی بوالعجب کاری پريشان عالمی

سوختم در چاه صبر از بھر آن شمع چگل
شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی

در طريق عشقبازی امن و آسايش بالست
ريش باد آن دل که با درد تو خواھد مرھمی

اھل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست
ره روی بايد جھان سوزی نه خامی بی غمی

آدمی در عالم خاکی نمی آيد به دست
عالمی ديگر ببايد ساخت و از نو آدمی

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دھیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آيد ھمی

گريه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق
کاندر اين دريا نمايد ھفت دريا شبنمی
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۴٧١غزل    

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی
کجاست پیک صبا گر ھمی کند کرمی

قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق
چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمی

بیا که خرقه من گر چه رھن میکده ھاست
ز مال وقف نبینی به نام من درمی

حديث چون و چرا درد سر دھد ای دل
پیاله گیر و بیاسا ز عمر خويش دمی

طبیب راه نشین درد عشق نشناسد
برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی

دلم گرفت ز سالوس و طبل زير گلیم
به آن که بر در میخانه برکشم علمی

بیا که وقت شناسان دو کون بفروشند
به يک پیاله می صاف و صحبت صنمی

دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است
اگر معاشر مايی بنوش نیش غمی

نمی کنم گله ای لیک ابر رحمت دوست
به کشته زار جگرتشنگان نداد نمی

چرا به يک نی قندش نمی خرند آن کس
که کرد صد شکرافشانی از نی قلمی

سزای قدر تو شاھا به دست حافظ نیست
جز از دعای شبی و نیاز صبحدمی

۴٧٢غزل    

احمد اهللا علی معدله السلطان
احمد شیخ اويس حسن ايلخانی

خان بن خان و شھنشاه شھنشاه نژاد
آن که می زيبد اگر جان جھانش خوانی

ديده ناديده به اقبال تو ايمان آورد
مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی

ماه اگر بی تو برآيد به دو نیمش بزنند
دولت احمدی و معجزه سبحانی

جلوه بخت تو دل می برد از شاه و گدا
چشم بد دور که ھم جانی و ھم جانانی
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برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست
بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی

گر چه دوريم به ياد تو قدح می گیريم
بعد منزل نبود در سفر روحانی

از گل پارسیم غنچه عیشی نشکفت
حبذا دجله بغداد و می ريحانی

سر عاشق که نه خاک در معشوق بود
کی خالصش بود از محنت سرگردانی

ای نسیم سحری خاک در يار بیار
که کند حافظ از او ديده دل نورانی

۴٧٣غزل    

وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی
حاصل از حیات ای جان اين دم است تا دانی

کام بخشی گردون عمر در عوض دارد
جھد کن که از دولت داد عیش بستانی

باغبان چو من زين جا بگذرم حرامت باد
گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی

زاھد پشیمان را ذوق باده خواھد کشت
عاقال مکن کاری کورد پشیمانی

محتسب نمی داند اين قدر که صوفی را
جنس خانگی باشد ھمچو لعل رمانی

با دعای شبخیزان ای شکردھان مستیز
در پناه يک اسم است خاتم سلیمانی

پند عاشقان بشنو و از در طرب بازآ
کاين ھمه نمی ارزد شغل عالم فانی

يوسف عزيزم رفت ای برادران رحمی
کز غمش عجب بینم حال پیر کنعانی

پیش زاھد از رندی دم مزن که نتوان گفت
با طبیب نامحرم حال درد پنھانی

می روی و مژگانت خون خلق می ريزد
تیز می روی جانا ترسمت فرومانی

دل ز ناوک چشمت گوش داشتم لیکن
ابروی کماندارت می برد به پیشانی

جمع کن به احسانی حافظ پريشان را
ای شکنج گیسويت مجمع پريشانی
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گر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دل
حال خود بخواھم گفت پیش آصف ثانی

۴٧۴غزل    

ھواخواه توام جانا و می دانم که می دانی
که ھم ناديده می بینی و ھم ننوشته می خوانی

مالمتگو چه دريابد میان عاشق و معشوق
نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنھانی

بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور
که از ھر رقعه دلقش ھزاران بت بیفشانی

گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است
خدا را يک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی

ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد
که در حسن تو لطفی ديد بیش از حد انسانی

چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است
مباد اين جمع را يا رب غم از باد پريشانی

دريغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت
ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی

ملول از ھمرھان بودن طريق کاردانی نیست
بکش دشواری منزل به ياد عھد آسانی

خیال چنبر زلفش فريبت می دھد حافظ
نگر تا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی

۴٧۵غزل    

گفتند خاليق که تويی يوسف ثانی
چون نیک بديدم به حقیقت به از آنی

شیرينتر از آنی به شکرخنده که گويم
ای خسرو خوبان که تو شیرين زمانی

تشبیه دھانت نتوان کرد به غنچه
ھرگز نبود غنچه بدين تنگ دھانی

صد بار بگفتی که دھم زان دھنت کام
چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی

گويی بدھم کامت و جانت بستانم
ترسم ندھی کامم و جانم بستانی

چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند
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بیمار که ديده ست بدين سخت کمانی

چون اشک بیندازيش از ديده مردم
آن را که دمی از نظر خويش برانی

۴٧۶غزل    

نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی
گذر به کوی فالن کن در آن زمان که تو دانی

تو پیک خلوت رازی و ديده بر سر راھت
به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی

بگو که جان عزيزم ز دست رفت خدا را
ز لعل روح فزايش ببخش آن که تو دانی

من اين حروف نوشتم چنان که غیر ندانست
تو ھم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

خیال تیغ تو با ما حديث تشنه و آب است
اسیر خويش گرفتی بکش چنان که تو دانی

امید در کمر زرکشت چگونه ببندم
دقیقه ايست نگارا در آن میان که تو دانی

يکیست ترکی و تازی در اين معامله حافظ
حديث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی

۴٧٧غزل    

دو يار زيرک و از باده کھن دومنی
فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

من اين مقام به دنیا و آخرت ندھم
اگر چه در پی ام افتند ھر دم انجمنی

ھر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد
فروخت يوسف مصری به کمترين ثمنی

بیا که رونق اين کارخانه کم نشود
به زھد ھمچو تويی يا به فسق ھمچو منی

ز تندباد حوادث نمی توان ديدن
در اين چمن که گلی بوده است يا سمنی

ببین در آينه جام نقش بندی غیب
که کس به ياد ندارد چنین عجب زمنی

از اين سموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی ھست و رنگ نسترنی
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به صبر کوش تو ای دل که حق رھا نکند
چنین عزيز نگینی به دست اھرمنی

مزاج دھر تبه شد در اين بال حافظ
کجاست فکر حکیمی و رای برھمنی

۴٧٨غزل    

نوش کن جام شراب يک منی
تا بدان بیخ غم از دل برکنی

دل گشاده دار چون جام شراب
سر گرفته چند چون خم دنی

چون ز جام بیخودی رطلی کشی
کم زنی از خويشتن الف منی

سنگسان شو در قدم نی ھمچو آب
جمله رنگ آمیزی و تردامنی

دل به می دربند تا مردانه وار
گردن سالوس و تقوا بشکنی

خیز و جھدی کن چو حافظ تا مگر
خويشتن در پای معشوق افکنی

۴٧٩غزل    

صبح است و ژاله می چکد از ابر بھمنی
برگ صبوح ساز و بده جام يک منی

در بحر مايی و منی افتاده ام بیار
می تا خالص بخشدم از مايی و منی

خون پیاله خور که حالل است خون او
در کار يار باش که کاريست کردنی

ساقی به دست باش که غم در کمین ماست
مطرب نگاه دار ھمین ره که می زنی

می ده که سر به گوش من آورد چنگ و گفت
خوش بگذران و بشنو از اين پیر منحنی

ساقی به بی نیازی رندان که می بده
تا بشنوی ز صوت مغنی ھوالغنی

۴٨٠غزل    

ای که در کشتن ما ھیچ مدارا نکنی
سود و سرمايه بسوزی و محابا نکنی
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دردمندان بال زھر ھالھل دارند
قصد اين قوم خطا باشد ھان تا نکنی

رنج ما را که توان برد به يک گوشه چشم
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی

ديده ما چو به امید تو درياست چرا
به تفرج گذری بر لب دريا نکنی

نقل ھر جور که از خلق کريمت کردند
قول صاحب غرضان است تو آن ھا نکنی

بر تو گر جلوه کند شاھد ما ای زاھد
از خدا جز می و معشوق تمنا نکنی

حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر
که دعايی ز سر صدق جز آن جا نکنی

۴٨١غزل    

بشنو اين نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خون خوری گر طلب روزی ننھاده کنی

آخراالمر گل کوزه گران خواھی شد
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

گر از آن آدمیانی که بھشتت ھوس است
عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی ھمه آماده کنی

اجرھا باشدت ای خسرو شیرين دھنان
گر نگاھی سوی فرھاد دل افتاده کنی

خاطرت کی رقم فیض پذيرد ھیھات
مگر از نقش پراگنده ورق ساده کنی

کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ
ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی

ای صبا بندگی خواجه جالل الدين کن
که جھان پرسمن و سوسن آزاده کنی

۴٨٢غزل    

ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی
اسباب جمع داری و کاری نمی کنی

چوگان حکم در کف و گويی نمی زنی
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باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی

اين خون که موج می زند اندر جگر تو را
در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی

مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا
بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی

ترسم کز اين چمن نبری آستین گل
کز گلشنش تحمل خاری نمی کنی

در آستین جان تو صد نافه مدرج است
وان را فدای طره ياری نمی کنی

ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک
و انديشه از بالی خماری نمی کنی

حافظ برو که بندگی پادشاه وقت
گر جمله می کنند تو باری نمی کنی

۴٨٣غزل    

سحرگه ره روی در سرزمینی
ھمی گفت اين معما با قرينی

که ای صوفی شراب آن گه شود صاف
که در شیشه برآرد اربعینی

خدا زان خرقه بیزار است صد بار
که صد بت باشدش در آستینی

مروت گر چه نامی بی نشان است
نیازی عرضه کن بر نازنینی

ثوابت باشد ای دارای خرمن
اگر رحمی کنی بر خوشه چینی

نمی بینم نشاط عیش در کس
نه درمان دلی نه درد دينی

درون ھا تیره شد باشد که از غیب
چراغی برکند خلوت نشینی

گر انگشت سلیمانی نباشد
چه خاصیت دھد نقش نگینی

اگر چه رسم خوبان تندخويیست
چه باشد گر بسازد با غمینی

ره میخانه بنما تا بپرسم
مال خويش را از پیش بینی
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نه حافظ را حضور درس خلوت
نه دانشمند را علم الیقینی

۴٨۴غزل    

تو مگر بر لب آبی به ھوس بنشینی
ور نه ھر فتنه که بینی ھمه از خود بینی

به خدايی که تويی بنده بگزيده او
که بر اين چاکر ديرينه کسی نگزينی

گر امانت به سالمت ببرم باکی نیست
بی دلی سھل بود گر نبود بی دينی

ادب و شرم تو را خسرو مه رويان کرد
آفرين بر تو که شايسته صد چندينی

عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار
ظاھرا مصلحت وقت در آن می بینی

صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم
عاشقان را نبود چاره بجز مسکینی

باد صبحی به ھوايت ز گلستان برخاست
که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرينی

شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست
گر بر اين منظر بینش نفسی بنشینی

سخنی بی غرض از بنده مخلص بشنو
ای که منظور بزرگان حقیقت بینی

نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نھاد
بھتر آن است که با مردم بد ننشینی

سیل اين اشک روان صبر و دل حافظ برد
بلغ الطاقه يا مقله عینی بینی

تو بدين نازکی و سرکشی ای شمع چگل
اليق بندگی خواجه جالل الدينی

۴٨۵غزل    

ساقیا سايه ابر است و بھار و لب جوی
من نگويم چه کن ار اھل دلی خود تو بگوی

بوی يک رنگی از اين نقش نمی آيد خیز
دلق آلوده صوفی به می ناب بشوی

سفله طبع است جھان بر کرمش تکیه مکن
ای جھان ديده ثبات قدم از سفله مجوی
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دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر
از در عیش درآ و به ره عیب مپوی

شکر آن را که دگربار رسیدی به بھار
بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی

روی جانان طلبی آينه را قابل ساز
ور نه ھرگز گل و نسرين ندمد ز آھن و روی

گوش بگشای که بلبل به فغان می گويد
خواجه تقصیر مفرما گل توفیق ببوی

گفتی از حافظ ما بوی ريا می آيد
آفرين بر نفست باد که خوش بردی بوی

۴٨۶غزل    

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پھلوی
می خواند دوش درس مقامات معنوی

يعنی بیا که آتش موسی نمود گل
تا از درخت نکته توحید بشنوی

مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی
تا خواجه می خورد به غزل ھای پھلوی

جمشید جز حکايت جام از جھان نبرد
زنھار دل مبند بر اسباب دنیوی

اين قصه عجب شنو از بخت واژگون
ما را بکشت يار به انفاس عیسوی

خوش وقت بوريا و گدايی و خواب امن
کاين عیش نیست درخور اورنگ خسروی

چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد
مخموريت مباد که خوش مست می روی

دھقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
کای نور چشم من بجز از کشته ندروی

ساقی مگر وظیفه حافظ زياده داد
کشفته گشت طره دستار مولوی

۴٨٧غزل    

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی
تا راھرو نباشی کی راھبر شوی

در مکتب حقايق پیش اديب عشق
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ھان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

خواب و خورت ز مرتبه خويش دور کرد
آن گه رسی به خويش که بی خواب و خور شوی

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوی

يک دم غريق بحر خدا شو گمان مبر
کز آب ھفت بحر به يک موی تر شوی

از پای تا سرت ھمه نور خدا شود
در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوی

وجه خدا اگر شودت منظر نظر
زين پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

بنیاد ھستی تو چو زير و زبر شود
در دل مدار ھیچ که زير و زبر شوی

گر در سرت ھوای وصال است حافظا
بايد که خاک درگه اھل ھنر شوی

۴٨٨غزل    

سحرم ھاتف میخانه به دولتخواھی
گفت بازآی که ديرينه اين درگاھی

ھمچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جھان
پرتو جام جھان بین دھدت آگاھی

بر در میکده رندان قلندر باشند
که ستانند و دھند افسر شاھنشاھی

خشت زير سر و بر تارک ھفت اختر پای
دست قدرت نگر و منصب صاحب جاھی

سر ما و در میخانه که طرف بامش
به فلک بر شد و ديوار بدين کوتاھی

قطع اين مرحله بی ھمرھی خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراھی

اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل
کمترين ملک تو از ماه بود تا ماھی

تو دم فقر ندانی زدن از دست مده
مسند خواجگی و مجلس تورانشاھی
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حافظ خام طمع شرمی از اين قصه بدار

عملت چیست که فردوس برين می خواھی

۴٨٩غزل    

ای در رخ تو پیدا انوار پادشاھی
در فکرت تو پنھان صد حکمت الھی

کلک تو بارک اهللا بر ملک و دين گشاده
صد چشمه آب حیوان از قطره سیاھی

بر اھرمن نتابد انوار اسم اعظم
ملک آن توست و خاتم فرمای ھر چه خواھی

در حکمت سلیمان ھر کس که شک نمايد
بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماھی

باز ار چه گاه گاھی بر سر نھد کالھی
مرغان قاف دانند آيین پادشاھی

تیغی که آسمانش از فیض خود دھد آب
تنھا جھان بگیرد بی منت سپاھی

کلک تو خوش نويسد در شان يار و اغیار
تعويذ جان فزايی افسون عمر کاھی

ای عنصر تو مخلوق از کیمیای عزت
و ای دولت تو ايمن از وصمت تباھی

ساقی بیار آبی از چشمه خرابات
تا خرقه ھا بشويیم از عجب خانقاھی

عمريست پادشاھا کز می تھیست جامم
اينک ز بنده دعوی و از محتسب گواھی

گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد
ياقوت سرخ رو را بخشند رنگ کاھی

دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان
گر حال بنده پرسی از باد صبحگاھی

جايی که برق عصیان بر آدم صفی زد
ما را چگونه زيبد دعوی بی گناھی

حافظ چو پادشاھت گه گاه می برد نام
رنجش ز بخت منما بازآ به عذرخواھی

۴٩٠غزل    

در ھمه دير مغان نیست چو من شیدايی
خرقه جايی گرو باده و دفتر جايی
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دل که آيینه شاھیست غباری دارد
از خدا می طلبم صحبت روشن رايی

کرده ام توبه به دست صنم باده فروش
که دگر می نخورم بی رخ بزم آرايی

نرگس ار الف زد از شیوه چشم تو مرنج
نروند اھل نظر از پی نابینايی

شرح اين قصه مگر شمع برآرد به زبان
ور نه پروانه ندارد به سخن پروايی

جوی ھا بسته ام از ديده به دامان که مگر
در کنارم بنشانند سھی بااليی

کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست
گشت ھر گوشه چشم از غم دل دريايی

سخن غیر مگو با من معشوقه پرست
کز وی و جام می ام نیست به کس پروايی

اين حديثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت
بر در میکده ای با دف و نی ترسايی

گر مسلمانی از اين است که حافظ دارد
آه اگر از پی امروز بود فردايی

۴٩١غزل    

به چشم کرده ام ابروی ماه سیمايی
خیال سبزخطی نقش بسته ام جايی

امید ھست که منشور عشقبازی من
از آن کمانچه ابرو رسد به طغرايی

سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت
در آرزوی سر و چشم مجلس آرايی

مکدر است دل آتش به خرقه خواھم زد
بیا ببین که که را می کند تماشايی

به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید
که می رويم به داغ بلندبااليی

زمام دل به کسی داده ام من درويش
که نیستش به کس از تاج و تخت پروايی

در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند
عجب مدار سری اوفتاده در پايی

مرا که از رخ او ماه در شبستان است
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کجا بود به فروغ ستاره پروايی

فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب
که حیف باشد از او غیر او تمنايی

درر ز شوق برآرند ماھیان به نثار
اگر سفینه حافظ رسد به دريايی

۴٩٢غزل    

سالمی چو بوی خوش آشنايی
بدان مردم ديده روشنايی

درودی چو نور دل پارسايان
بدان شمع خلوتگه پارسايی

نمی بینم از ھمدمان ھیچ بر جای
دلم خون شد از غصه ساقی کجايی

ز کوی مغان رخ مگردان که آن جا
فروشند مفتاح مشکل گشايی

عروس جھان گر چه در حد حسن است
ز حد می برد شیوه بی وفايی

دل خسته من گرش ھمتی ھست
نخواھد ز سنگین دالن مومیايی

می صوفی افکن کجا می فروشند
که در تابم از دست زھد ريايی

رفیقان چنان عھد صحبت شکستند
که گويی نبوده ست خود آشنايی

مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع
بسی پادشايی کنم در گدايی

بیاموزمت کیمیای سعادت
ز ھمصحبت بد جدايی جدايی

مکن حافظ از جور دوران شکايت
چه دانی تو ای بنده کار خدايی

۴٩٣غزل    

ای پادشه خوبان داد از غم تنھايی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآيی

دايم گل اين بستان شاداب نمی ماند
درياب ضعیفان را در وقت توانايی
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ديشب گله زلفش با باد ھمی کردم
گفتا غلطی بگذر زين فکرت سودايی

صد باد صبا اين جا با سلسله می رقصند
اين است حريف ای دل تا باد نپیمايی

مشتاقی و مھجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواھد شد پاياب شکیبايی

يا رب به که شايد گفت اين نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاھد ھرجايی

ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارايی

ای درد توام درمان در بستر ناکامی
و ای ياد توام مونس در گوشه تنھايی

در دايره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو انديشی حکم آن چه تو فرمايی

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
کفر است در اين مذھب خودبینی و خودرايی

زين دايره مینا خونین جگرم می ده
تا حل کنم اين مشکل در ساغر مینايی

حافظ شب ھجران شد بوی خوش وصل آمد
شاديت مبارک باد ای عاشق شیدايی

۴٩۴غزل    

ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآيی
ھر جا که روی زود پشیمان به درآيی

ھش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش
آدم صفت از روضه رضوان به درآيی

شايد که به آبی فلکت دست نگیرد
گر تشنه لب از چشمه حیوان به درآيی

جان می دھم از حسرت ديدار تو چون صبح
باشد که چو خورشید درخشان به درآيی

چندان چو صبا بر تو گمارم دم ھمت
کز غنچه چو گل خرم و خندان به درآيی

در تیره شب ھجر تو جانم به لب آمد
وقت است که ھمچون مه تابان به درآيی

بر رھگذرت بسته ام از ديده دو صد جوی
تا بو که تو چون سرو خرامان به درآيی
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حافظ مکن انديشه که آن يوسف مه رو
بازآيد و از کلبه احزان به درآيی

۴٩۵غزل    

می خواه و گل افشان کن از دھر چه می جويی
اين گفت سحرگه گل بلبل تو چه می گويی

مسند به گلستان بر تا شاھد و ساقی را
لب گیری و رخ بوسی می نوشی و گل بويی

شمشاد خرامان کن و آھنگ گلستان کن
تا سرو بیاموزد از قد تو دلجويی

تا غنچه خندانت دولت به که خواھد داد
ای شاخ گل رعنا از بھر که می رويی

امروز که بازارت پرجوش خريدار است
درياب و بنه گنجی از مايه نیکويی

چون شمع نکورويی در رھگذر باد است
طرف ھنری بربند از شمع نکورويی

آن طره که ھر جعدش صد نافه چین ارزد
خوش بودی اگر بودی بويیش ز خوش خويی

ھر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد
بلبل به نواسازی حافظ به غزل گويی
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