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اشاره

که او را لسان الغیب خوانند. از  حافظ در زبان پارسی در غزل سرایی بی همتاست، در حدی 
که در آن غزل های درجۀ ۲ و درجۀ ۳ نیز یافت  این شــاعر بزرگ 4۹5 غزل برجا مانده اســت 
می شود، اما ۱4۳ پارچۀ آن از دید نگارنده بی نظیرند و خواجه شمس الدین محمد به خاطر 

همین دسته از غزلیاتش به شهرت جهانی رسیده است.
گزیده ای از غزلیات حافظ به وسیلۀ دکتر محمدجعفر یاحقی به نشر رسیده  قبل بر این، 
اســت، ولــی در این جا، تنها ذوق و ســلیقۀ نگارنــده در انتخاب غزلیــات دخیل بوده و بس. 
کار این حقیر تا چه پیمانه  که  خوانندگان عزیز نیک داورند تا به داوری بنشینند و بسنجند 

قرین صواب بوده است.
عبدالحفیظ منصور

۱۲ حمل/ فروردین ۱۴۰۱
مشهد
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گزیدۀ غزلیات حافظ / 13

گزیدۀ غزلیات حافظ

   لز  

ــا1
ْ

ناِول و   
ً
َکأَســا ِدْر 

َ
ا الّســایق  ــا  َ ّیُ

َ
ا یــا  ال 

َ
یل افتاد مشکل هاا که عشــق آســان منود اّول و

کآخر صبا زان ُطّره بگشــاید ز تاِب َجعِد مشکینش چه خون افتاد در دل هابــه بــوِی نافه ای 

که َبربندیــد َمِمل3 هامرا در منزِل جانان چه امِن عیش چون هر َدم یاد مــی دارد  َجــَرس2 فر

رت پیِر ُمغان5 گوید
َ

که ســاِلک6 یب خبر َنبَود ز راه و رســِم منزل هابه ِمی سّجاده4 رنگنی کن گ
گردایب چننی هایل7 یک و بمِی موج و  کجــا داننــد حــاِل مــا ســبک باراِن ســاحل هاشِب تار

کشــید آخر کارم ز خودکامی به بدنامی  و ســازند مفل هامهــه  کز ِکی ماَنــد آن رازی  هنــان 

حضوری گر مهی خواهی از او غایب مشو حافظ
ها8

ْ
ل مْهِ

َ
ْنیــا و ا

ُ
ــوٰی َدِع الّد َق َمــْن َتْ

ْ
َمــٰی مــا َتل

گردش آور و به من برسان. گردن چارپایان می بندند.۱. ای ساقی، جام را به  که بر  ۲. جرس: زنگی 

که بر شتری بندند. کجاوه  4. سجاده: جای نماز.۳. محمل: 

۶. سالک: سفرکننده، مسافر.5. مغان: روحانی زردشتی.

گذار و رد کن.۷. هایل: ترساننده، مخوف. ۸. چون به دیدار آن که دوست داری رسیدی، دنیا را وا
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   لز  

کجــا خــراب  مــِن  و  کجــا  کار  بکجــاصــاِح  تــا  کجاســت  کــز  ره  تفــاوِت  ببــنی 
ســالوس2 ِخرِقــٔه  و  بگرفــت  صومعــه1  ز  کجــادمل  نــاب  شــراِب  و  ُمغــان  دیــِر3  کجاســت 

کجــاچه نســبت اســت به رنــدی4 َصــاح و تقوا را ربــاب  نغمــٔه  کجــا،  وعــظ  مســاِع5 

یابــد در چــه  دمشنــان  دِل  دوســت  وِی  ر کجــاز  آفتــاب  مشــِع  کجــا،  مــرده  چــراِغ 

ِک آســتاِن مشاســت ُکحــِل6 بینِش ما خا کجــاچــو  جنــاب  یــن  از بفرمــا،  می؟،  و ر کجــا 

که چاه در راه اســت ــدان 
َ

کجــامبــنی به ســیِب َزن وی ای دل بدیــن شــتاب  کجــا مهــی  ر

وزگاِر وصــال کــه یــاد خوشــش بــاد، ر کجــابشــد،  کجــا رفــت و آن ِعتــاب  کرمشــه  خــود آن 

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوســت

کجا؟ کدام و خواب  قرار چیســت؟ صبوری 

۲. سالوس: ریا.۱. صومعه: عبادتگاه ترسایان.

4. رند: اسطورۀ ضد زاهد، شخص بی ریا و بی تکلف.۳. دیر: عبادتگاه ترسایان.

کحل: سرمه.5. سماع: شنوایی و شنیدن.  .۶
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گــر آن ُتــرک شــیرازی بــه دســت آرد دل مــا را َیــش1 خبشــم مسرقند و خبــارا راا بــه خــال ِهندو

که در جنت نواهی یافت رابده سایق می بایق  ــا3  ُمّصَ شــت 
َ

لگ
ُ

گ و  آبــاد2  رکــن  کنــار آب 

ین کار شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ُترکان خوان یغما5 رافغان کاین لولیاِن4 شوِخ شیر

یبا را؟ز عشــق نامتــام مــا مجــال یار ُمســَتغین اســت وی ز به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت ر

ون که یوسف داشت دانسمت وزافز ون آرد زلیخا رامن از آن حسن ر که عشــق از پردٔه عصمت6 بــر

می گــو یــن، دعــا  گــر نفر گــر دشــنام فرمــایی و  یبــد، لــب لعل شــکرخا7 راا جــواب تلــخ می ز

رانصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند دانــا  پیــر  پنــد  ســعادمتند  جوانــان 

کمتر جو گو و راز َدهر  که کس نگشود و نگشاید به حمکت این معما راحدیث از مطرب8 و ِمی 

غزل گفی و ُدر سفی، بیا و خوش خبوان حافظ

یــا را کــه بــر نظــم تــو افشــاند فلــک ِعقــد ثر

۲. رکناباد: نهری در شیراز.۱. خال هندو: خال سیاه.

گلگشت مصلی: از تفریح گاه های شهر شیراز. گردد.۳.  کوچه ها  که در  گدایی  4. لولی: 

کنند و صالی عام دهند. کریمان پهن  که  کنایه از خوانی است  5. خوان یغما: 
کدامنی. ۷. شکرخا: مراد شیرین گفتار است.۶. عصمت: پا

۸. مطرب: آوازخوان.
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   لز  

را رعنــا  غــزال  آن  بگــو  لطــف  بــه  راصبــا  مــا  داده ای  تــو  بیابــان  و  کــوه  بــه  ســر  کــه 

چــرا بــاد  دراز  عمــرش  کــه  وش  راشــکرفر شــکرخا  طوطــی  نکنــد  ــدی1 
ُ

َتَفّق

گل؟ ور ُحســنت اجــازت مگــر نــداد ای  راغــر شــیدا  َعنَدلیــب2  نکــین  پرســی  کــه 

کــرد صیــد اهــل نظر رابــه ُخلــق و لطــف تــوان  دانــا  مــرغ  نگیرنــد  دام  و  بنــد  بــه 

نیســت آشــنایی  رنــگ  ســبب  چــه  از  رانــدامن  ســیما  مــاه   چشــِم  ســَیه   قــداِن  َســهی3  

پیمــایی بــاده  و  نشــیین  حبیــب  بــا  راچــو  بادپیمــا4  ّبــان  ُمِ دار  یــاد  بــه 

گفــت در مجال تــو عیب راجــز ایــن َقــَدر نتــوان  یبــا  ز وی  ر نیســت  وفــا  و  ِمهــر  وضــع  کــه 

حافــظ گفتــٔه  بــه  گــر  عجــب  نــه  آمســان  در 

را مســیحا  آورد  رقــص  بــه  ُزهــره  ود  ســر

۲. عندلیب: بلبل.۱. تفّقد: دلجویی.

کار بی ثمر و بیهوده است.۳. سهی: راست. کنایه از  4. بادپیما: 
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را خــدا  صاحــب دالن  دســمت  ز  ود  مــی ر آشــکارادل  شــد  خواهــد  پهنــان  راز  کــه  دردا 

برخیــز ُشــرِطه1  بــاد  ای  راکشی شکســتگانمی  آشــنا  دیــدار  بیــم  بــاز  کــه  باشــد 

گردون، افســانه اســت و افســون وزه ِمهــر  یــاراده ر مشــار  فرصــت  یــاران  جــای  بــه  نیکــی 

گل  و ُمل2 خوش خواند دوش بلبل الُســکارا3در حلقــٔه  ــا  اّیُ یــا  ــوا  َهّبُ ُبــوح  الّصُ هــاَت 

ســامت شــکرانٔه  کرامــت  صاحــب  راای  یب نــوا  ویــش  در کــن  ــدی 
ُ

َتَفّق وزی  ر

گیــی تفســیر این دو حرف اســت مــداراآســایش دو  دمشنــان  بــا  وت  مــر دوســتان  بــا 

ندادنــد گــذر  را  مــا  نیک نامــی  کــوی  رادر  قضــا  کــن  تغییــر  منی پســندی  تــو  گــر 

اخَلباِئَثــش4 خواند یف امّ ُ کــه صــو الُعــذارا5آن تلــخ َوش  ــُة 
َ
ِقبل ِمــن  حــی 

َ
ا و  نــا 

َ
ل شــهی 

َ
ا

کوش و مســی راهنگام تنگ دســی در عیش  گــدا  ُکَنــد  ون  قــار کیمیــای هســی  کایــن 

که چون مشع از غیرتت بســوزد کــف او موم اســت ســنگ خارا6ســرکش مشــو  کــه در  دلبــر 

بنگــر اســت  مــی  جــام  ســکندر،  دارا7آیینــٔه  ُملــک  احــوال  دارد  عرضــه  تــو  بــر  تــا 

عمرنــد خبشــندگان  پاریس گــو،  راخوبــان  پارســا  رنــدان  بشــارت  بــده  ســایق 

حافــظ بــه خــود نپوشــید ایــن خرقــٔه ِمیْ آلود

را مــا  دار  معــذور  ک دامــن  پا شــیخ  ای 

۲. مل: شراب.۱. شرطه: موافق.

۳. ای ســاقی مــی صبــوح بیاور و ای مســتان از پای فتــاده و از خود بی خبر! از خواب برخیزید و خمار دوشــین را با بادۀ 
سحرگاهی بزدایید.

گرفته شده است: »الخمر اّم الخبائث«. 4. اّم الخبائث: مادر همۀ خبائث است و از این حدیث 
5. برای ما دل انگیزتر و شیرین تر است از بوسۀ دوشیزگان.

۷. دارا: داریوش.۶. سنگ خارا: سنگ سخت.
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را جــام  صافیســت  آینــه  کــه  بیــا  یف  راصــو لعل فــام1  مــی  صفــای  بنگــری  تــا 

پــرس مســت  رنــدان  ز  پــرده  ون  در راراز  عایل مقــام  زاهــد  نیســت  حــال  کایــن 

بازچــنی دام  نشــود  َکــس  شــکار  راَعنقــا2  دام  اســت،  بــه دســت  بــاد  کآجنــا مهیشــه 

و بــر و  درکــش  قــدح3  یــک دو  دور،  بــزم  رادر  دوام  وصــال  مــدار  طمــع  یعــین 

گی ز عیــش راای دل شــباب رفــت و چنیــدی  نــام  و  ننــگ  هنــری  مکــن  پیرانه ســر 

کــه چــون آخبــور منانــد کــوش  رادر عیــش نقــد  داُرالَســام4  وضــٔه  ر هبشــْت،  آدْم 

رامــا را بــر آســتان تــو بــس حــق خدمــت اســت غــام  ــم  َتَرّحُ بــه  بــنی  باز خواجــه  ای 

و یــد جــام مــی اســت ای صبــا بــر حافــظ مر

را جــام  شــیخ  برســان  بندگــی  بنــده  وز 

۲. عنقا: پرندۀ افسانوی.۱. لعل فام: لعل گونه.

کاسۀ بزرگ. 4. دارالسالم: باامن.۳. قدح: 
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را جــام  َدرِده  و  برخیــز  راســاقیا  ایــام  غــم  کــن  ســر  بــر  ک  خــا

َبــر ز  تــا  ِنــه  کفــم  بــر  مــی  راســاغر  ق فــام2  زَر
َ
ا دلــق1  ایــن  َبرِکشــم 

عاقــان نــزد  بدنامی ســت  چــه  راگــر  نــام  و  ننــگ  منی خواهــمی  مــا 

ور غــر بــاد  ایــن  از  چنــد  َدرِده  رابــاده  نافرجــام  نفــس  ســر  بــر  ک  خــا

مــن نــاالن  ســینٔه  آه  رادود  خــام  افســردگان  ایــن  ســوخت 

خــود شــیدای  دل  راز  رامــرم  عــام  و  خــاص  ز  منی بیــم  کــس 

رابــا دالرامــی مــرا خاطــر خــوش اســت آرام  ُبــرد  بــاره  یــک  دمل  کــز 

مچــن انــدر  و  ســر بــه  دیگــر  راننگــرد  ســمی اندام3  و  ســر آن  دیــد  هرکــه 

وز و شب کن حافظ به سخی ر صبر 

را کام  بیــایب  وزی  ر عاقبــت 

کهنه، لباس درویشان. کبود.۱. دلق: لباس  ۲. ارزق: 

۳. سیم اندام: سپیداندام.
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یقــت2 بعد از ایــن تدبیر مادوش از مســجد ســوی میخانــه1 آمــد پیــر ما چیســت یاران طر

می چون؟ وی ســوی قبله چون آر یدان ر مــامــا مر پیــر  دارد  ــار3  َخّ خانــٔه  ســوی  وی  ر

می یقــت مــا بــه هم منزل شــو کایــن چننی رفته ســت در عهــد ازل تقدیر مادر خرابــات4 طر

گر داند که دل در بند زلفش چون خوش است مــاعقل ا زجنیــر  یپ  از  گردنــد  دیوانــه  عاقــان 

کرد کشــف  وی خوبــت آیــی از لطــف بــر ما  زان زمان جز لطف و خویب نیست در تفسیر مار

شــی؟ درگیــرد  هیــچ  آیــا  ســنگینت  دل  مــابــا  شــبگیر  ســینٔه  ســوز  و  ک  آتشــنا آه 

خــوش حافــظ  بگــذرد  گــردون  ز  مــا  آه  تیــر 

کــن از تیــر مــا کــن بــر جــان خــود پرهیــز  رحــم 

۲. طریقت: روش، راه.۱. میخانه: شراب خانه.

4. خرابات: شراب خانه.۳. خّمار: می زده، شراب زده.
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مــا جــاِم  وز  برافــر بــاده1  نــور  بــه  کاِم مــاســایق  کاِر جهــان شــد بــه  کــه  مطــرب بگــو 

دیــده امی یــار  رخ  عکــس  پیالــه  در  مــامــا  مــداِم  شــرِب2  لــذِت  ز  یب خبــر  ای 

کــه دلــش زنــده شــد به عشــق مــاهرگــز منیــرد آن  دوام  عــامل  یــدٔه  جر بــر  اســت  ثبــت 

قــدان َســهی  نــاِز  و  کرمشــه  بــود  مــاچنــدان  خــرام  صنوبــر  و  ســر جلــوه  بــه  کآیــد 

بگــذری احبــاب3  گلشــن  بــه  گــر  ا بــاد  مــاای  پیــام  جانــان  َبــِر  ده  عرضــه  زهنــار 

می بــری چــه  عمــدا4  بــه  یــاد  ز  مــا  نــام  مــاگــو  نــام  ز  نیــاری  یــاد  کــه  آن  آیــد  خــود 

مــامســی به چشِم شــاهِد دلبنِد ما خوش است زمــام  مســی  بــه  ســپرده اند  و  ر زآن 

بازخواســت وز  ر نبــرد  صرفــه ای5  کــه  مــاترســم  حــرام  آب  ز  شــیخ،  ِل  حــا نــاِن 

مهی فشــان اشــکی  دانــٔه  دیــده  ز  حافــظ 

مــا دام  قصــِد  کنــد  وصــل  مــرِغ  کــه  باشــد 

۲. شرب: نوشیدن.۱. باده: شراب.

4. عمد: قصد، به اختیار.۳. احباب: دوستان.

5. صرفه: سود.
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َکَشــد بنــد نقابــت؟ ِکــه  آبــت؟ای شــاهد قــدیس،  و  دانــه  دهــد  کــه  هبشــی،  مــرغ  وی 

که شــد، منــزل آســایش و خوابت؟خــوامب بشــد از دیــده در ایــن فکــر جگرســوز کآغــوش 

نباشــد کــه  ترســم  و  منی پــریس  ویــش  ثوابــتدر وای  پــر و  زش  آمــر اندیشــٔه 

خــاری چشــم  آن  زد  عشــاق  دل  پیداست از این شیوه که مست است شرابتراه 

کــه زدی بــر دمل از غمــزه1، خطــا رفــت صوابــتتیــری  رای  کنــد  اندیشــه  چــه  بــاز  تــا 

نشــنیدی کــردم  کــه  یــاد  فر و  نالــه  ِجنابــتهــر  اســت  بلنــد  کــه  نــگارا  پیداســت 

بادیــه، هــش دار ایــن  از  ســرابتدور اســت ســر آب  بــه  یبــد  نفر بیابــان  غــول2  تــا 

دل ای  وی  َر آیــنی  چــه  بــه  پیــری  ره  در  شــبابتتــا  ایــام  شــد  صــرف  غلــط  بــه  بــاری 

انــی منزلگــه  کــه  وز  افــر دل  قصــِر  خرابــتای  ایــام  آفــت  َمُکنــاد  رب  یــا 

یزد گر کــه از خواجــه  حافــظ نــه غامیســت 

ِعتابــت ز  خــرامب  کــه  بــازآ  و  کــن  صلحــی 

۲. غول: جاندار تخیلی.۱.  غمزه: اشارۀ چشم.
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کمــان انداخت وی شــوِخ تــو در  که ابــر انداخــتَخــی  ناتــوان  زاِر  مــِن  جــاِن  قصــد  بــه 

بــود الفــت  کــه رنــگ  زمانــه طــرح مبــت، نــه ایــن زمــان انداخــتنبــود نقــش دو عــامل، 

کرد ویش  که نرگس بــه خودفر کرمشه1  یِب چشــِم تو صد فتنــه در جهان انداختبه یــک  فر

وی به مچن کــرده2 می ر وی تــو، آتــش در ارغــوان انداخــتشــراب خورده و ِخوی  کــه آِب ر

بگذشــمت مســت  دوش  مچــن  بزمــگاِه  گمــان انداخــتبــه  چــو از دهــاِن تــوام غنچــه در 

مــی زد گــره  خــود  مفتــول4  ه3  ُطــّرِ انداخــتبنفشــه  تــو در میــان  زلــِف  صبــا حکایــِت 

کــردم نســبتش  تــو  وی  ر بــه  کــه  آن  شــرِم  ک در دهان انداختز  مسن به دســِت صبا، خا

ین پیش انداخــتمن از ورع، ِمی و مطرب ندیدمی ز آن  و  ایــن  در  مغبچــگامن5  هــوای 

می می شــو خرقــه  لعــل،  ِمــی  آِب  بــه  انداخــتکنــون  منی تــوان  خــود،  از  ازل  نصیبــٔه 

گشــایش حافــظ در ایــن خــرایب بــود؟ کــه خبشــِش ازلــش، در مــی مغــان انداخــتمگــر 

که دور زمان کنون شــود،  کاِم من ا جهــان به 

انداخــت جهــان  خواجــٔه  بندگــِی  بــه  مــرا 

کرشمه: ناز و غمزه. ۲. خوی کرده: عرق کرده.۱. 

کل. کا 4. مفتول: تابیده شده.۳. طّره: زلف، 

که در عبادتگاه زردشتیان خدمت می کند. 5. مغ بچه: نوجوانی 
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کجاســت؟ یــار  ــِه 
َ

آرامگ ســحر  نســمی  کجاســت؟ای  منــزِل آن َمــِه عاشــق ُکِش عیــار1 

پیــش در  ِامیــن  وادِی  َره  و  اســت  تــار  کجاســت؟شــِب  کجــا؟ موعــد دیــدار  آتــش طــور2 

دارد خــرایب  نقــش  جهــان  بــه  آمــد  کــه  کجاســت؟هــر  که هشــیار  در خرابــات بگوییــد 

که اشــارت داند َکس اســت اهل بشــارت  کجاســت؟آن  نکته هــا هســت بی مرم اســرار 

اســت کار  هــزاران  تــو  بــا  مــرا  مــوِی  ســِر  کجاســت؟هــر  یب کار  مامت گــر  و  کجایــمی  مــا 

ِشــَکَنش در  ِشــَکن  گیســوِی  ز  پرســید  کاین دل غم زده، سرگشته گرفتار، کجاست؟بــاز 

کــو؟ وی دلدار کجاست؟عقــل دیوانــه شــد آن سلســله مشــکنی  گرفت ابر دل ز ما گوشه 

یل کجاســت؟ســایق و مطــرب و مــی مجلــه مهیاســت و عیــش، یب یــار مهیــا نشــود یــار 

َمَرنــج دهــر3  مچــِن  در  خــزان،  بــاِد  از  حافــظ 

کجاســت؟ گِل یب خــار  فکــِر معقــول بفرمــا، 

۲. طور: منظور همان طور سیناست.۱. عیار: دوره گرد، ولگرد.

۳. دهر: زمانه.
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وزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست می ز ُخخانه به جوش آمد و می باید خواستر

بگذشــت جــان  گــران  وشــاِن  زهدفر کــردن رندان پیداســتتوبــٔه  وقــِت رنــدی و طــرب 

کــه چننی بــاده خوَرد؟ این چه عیب است بدین یب خردی، وین چه خطاست؟چــه مامــت بــود آن را 

َنُبــَود یــایی  ر و  وی  ر او  در  کــه  نــویش  یاســتبــاده  وی و ر که در او ر ویش،  هبتــر از زهدفــر
نفــاق1 یفــان  حر و  یایــمی  ر رنــدان  نــه  گواستمــا  که او عامِل ِســّر اســت، بدین حال  آن 

نکنــمی بــد  کــس  بــه  و  می  بگــزار ایــزد  واســتفــرض  وا نیســت، نگویمی ر گوینــد ر وان چــه 

می؟ گــر من و تو چند قــدح باده خور زان2 اســت، نه از خون مشاســتچه شــود  باده از خون َر

این چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بود

کجاســت ور ُبــَود نیز چه شــد؟ مردم یب عیب 

۲. رزان: درخت انگور.۱. نفاق: دورویی.
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که خطاست سخن شناس نه ای جان من، خطا این جاستچو بشنوی سخن اهل دل مگو 

منی آیــد و  فــر عقــی  و  دنــی  بــه  که در ســر ماســتســرم  تبــارک اهلل1 از ایــن فتنه ها 

کیســت نــدامن  دل  خســته  مــن  ون  انــدر کــه من خوشــم و او در فغان و در غوغاســتدر 

مطــرب ای  کجــایی  شــد  ون  بــر پــرده  ز  کار ما به نواســتدمل  که از این پرده  بنــال، هــان 

نبــود التفــات  هرگــز  جهــان  کار  بــه  آراســتمــرا  تــو در نظــر مــن چنــنی خوشــش  رخ 

مــن دل  می پــزد  کــه  خیــایل  ز  کجاســتنفتــه ام  شــراخبانه  دارم  صدشــبه  خــار 

دمل خــون  ز  شــد  آلــوده  صومعــه  کــه  گــرم به باده بشــویید حق به دســت مشاســتچنــنی 

می دارنــد یــز  عز مغــامن  دیــِر  بــه  آن  در دل ماســتاز  منیــرد مهیشــه  کــه  آتــی  کــه 

کــه در پــرده مــی زد آن مطــرب کــه رفــت عمــر و هنــوزم ِدمــاغ ُپــر ز هواســتچــه ســاز بــود 

دادنــد ون  انــدر در  تــو دیشــب  نــدای عشــق 

فضــای ســینه حافــظ هنــوز پــر ز صداســت

۱. تبارک اهلل: بزرگ است خدا.
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یــق مهــره ماســت هــر طر در  تــو  وِی  ر ماســتخیــاِل  گــه  آ جــاِن  پیونــِد  تــو  مــوی  نســمی 

کننــد عشــق  منــع  کــه  مدعیــاین  رغــم  ماســتبــه  موجــه  حجــت1  تــو  چهــرٔه  مجــاِل 

می گویــد چــه  تــو  زنــدان  ســیب  کــه  هــزار یوســف مصــری فتــاده در َچــِه ماســتببــنی 

نرســد مــا  دســت  تــو  دراز  زلــف  بــه  گــر  کوتــه ماســتا یشــان و دســت  گنــاه خبــت پر

ِک درگِه ماســتبــه حاجــِب2 دِر خلــوت ســراِی خــاص بگــو گوشــه نشــیناِن خــا ُفــان ز 

گر چه مجوب اســت ماســتبــه صــورت از نظر مــا ا مرفــِه  خاطــِر  نظــِر  در  مهیشــه 

بگشــای زنــد  دری  حافــظ  ســایل  بــه  گــر  ا

وی چون مه ماست که سال هاست که مشتاق ر

۲. حاجب: دربان.۱. حجت: برهان، دلیل.
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گشــت بلبل مســت گل َحرا1 و  صاِی2 ســرخویش، ای صوفیان باده پرســتشــکفته شــد 

کــه در ممکــی چــو ســنگ منود ببنی که جام ُزجاجی3 چه ُطرفه اش بشکستاســاس توبــه 
اســتغنا4 بــارگاه  در  کــه  بــاده  چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مستبیــار 
ورت است َرحیل5 واق و طاِق معیشت، چه سربلند و چه پستاز این ِرباط دودر، چون ضر ِر

یب رنــج منی شــود  میســر  عیــش  الســت6مقــام  عهــد  بســته اند  بــا  حکــم  بــه  بــی 

که هستبه هست و نیست مرجنان ضمیر و خوش می باش کمال  که نیسی اســت سراجنام هر 

پرتــایب تیــر  کــه  ره  از  و  مــر َپــر  و  بــال  ک نشســتبــه  یل بــه خــا گرفــت زمــاین، و هــوا 

گویــد ِکلــِک تــو حافــظ چــه شــکر آن  زبــان 

گفتــٔه ســخنت می برند دســت به دســت کــه 

خ. ۲. صال: آوازدادن، دعوت دادن.۱. حمرا: سر

4. استغنا: بی نیازی.۳. زجاج: شیشه.

کردن. کوچ  ۶. الست: ازل.5. رحیل: 
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ک و غزل خوان و ُصراحی1 در دستزلف آشفته و ِخوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چا

کنان نــمی شــب دوش بــه بالــنی مــن آمد بنشســتنرگســش عربده جوی و لبش افســوس 
یــن2 حز آواز  بــه  آورد  مــن  گــوش  فــرا  ینٔه من خوابت هست؟ســر  گفت ای عاشــق دیر

دهنــد شــبگیر  بــادٔه  چنــنی  کــه  را  پرســتعاشــی  بــاده  نشــود  گــر  بــود،  عشــق  کافــر 

مگیــر خــرده  ُدردکشــان3  بــر  و  زاهــد  ای  و  وز الســتبــر کــه ندادنــد جــز ایــن حتفــه به مــا ر

نوشــیدمی مــا  پیمانــه  بــه  خیــت  ر او  چــه  بــادٔه مســتآن  وگــر  اســت  َخــر هبشــت  از  گــر  ا

نــگار گیــر  گــره  زلــِف  و  مــی  جــاِم  خنــده 

که چون توبه حافظ بشکســت ای بســا توبه 

گلوگاه تنگ. ۲. حزین: اندوهگین.۱. صراحی: ظرف شیشه ای با شکم متوسط و 

که تِه شراب نوشد. ۳. ُدردکش: آن 
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ببســت مــو  تــار  یکــی  بــه  دل  هــزار  ببســتزلفــت  ســو  چــار  از  چاره گــر  هــزار  راه 

ببســتتــا عاشــقان بــه بــوی نســیمش دهنــد جــان و  ز آر َدِر  و   1 نافــه اّیُ بگشــود 

نــو مــاه  چــو  نــگارم  کــه  شــدم  آن  از  ببســتشــیدا  و  ر و  کــرد  جلوه گــری  و  منــود  و  ابــر

خیت این نقش ها نگر، که چه خوش در کدو ببستســایق بــه چند رنگ، مــی انــدر پیاله ر

که خــون ُخم کــرد ُصراحی  ببســتیــا رب چــه غمــزه  گلــو  انــدر  ُقلُقلــش  نعره هــای  بــا 

کــه در پــردٔه مساع بــر اهــل وجــد و حــال، دِر هــای و هــو ببســتمطــرب چــه پــرده ســاخت 

ید و وصل خواست ز حافظ! هر آن که عشق َنور

ببســت وضــو  یب  دل  کعبــٔه  طــوِف  احــراِم 

که بوی خوش می دهد. ۱. نافه: مراد نافۀ آهوی ختن است 



گزیدۀ غزلیات حافظ / 31

    لز  

وِی دلگشــای تو بســت بســتخــدا چــو صــورِت ابر تــو  کرمشه هــای  انــدر  مــن  کاِر  گشــاِد 

نشــاند راه  ک  خــا بــه  را  مچــن  و  ســر و  بســتمــرا  تــو  قبــای  نرگــس  َقَصــِب  تــا  زمانــه 

بگشــود گــره  صــد  غنچــه  دل  و  مــا  کار  تــو بســتز  انــدر یپ هــوای  گل چــو دل  نســمی 

کــرد رایض  چــرخ  دوران  تــو  بنــِد  بــه  رشته در رضای تو بستمــرا  که سر یل چه ســود  و

گــره مفکــن مــن  دِل مســکنِی  بــر  نافــه  گشــای تو بســتچــو  گــره  کــه عهــد بــا ســِر زلــِف 

کــه دل امیــد در وفــای تــو بســتتــو خــود وصــاِل دگــر بــودی ای نســمی وصــال خطــا نگــر، 

گفــمت ز شــهر خواهــم رفــت ز دســِت جــوِر تــو 

و که پای تو بست به خنده گفت که حافظ بر
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یــده را به متاشــا چه حاجت اســت ز
ُ

گ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت استخلــوت 

بــا خــدا را هســت  تــو  کــه  بــه حاجــی  که ما را چه حاجت اســتجانــا  کآِخــر دمــی بپرس 

بســوختمی را  خــدا  ُحســن  پادشــاِه  گــدا را چه حاجت اســتای  که  کــن  آِخــر ســؤال 

نیســت ســؤال  زبــان  و  حاجتــمی  می1، متنــا چــه حاجــت اســتاربــاِب  کــر در حضــرت 

گرت قصِد خون ماست چون رخت از آن توست، به یغما چه حاجت استمتاج قصه نیســت 

دوســت منیــِر  ضمیــِر2  مناســت  جهــان  اظهار احتیاج، خود آن جا چه حاجت اســتجــاِم 

بردمــی ح3 
ّ

َمــا منــِت  بــاِر  کــه  شــد  یا چه حاجت استآن  گوهر چو دســت داد به در

نیســت کار  تــو  بــا  مــرا  کــه  و  بــر احبــاب حاضرند، به اعدا چه حاجت اســتای مدعــی 

یــار خبــش  وح  ر لــِب  چــو  گــدا  عاشــِق  می داندت وظیفه، تقاضا چه حاجت اســتای 

کــه هنر خود عیان شــود کن  حافــظ! تو خــمت 

کا4 چــه حاجت اســت بــا مدعــی نــزاع و ُمــا

که بدون مقصدی بدهد و ببخشد. کریم: آن  ۲. ضمیر: درون دل.۱. 

کشتی بان. کا: سخن گفتن.۳. مالح:  4. محا
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یادســت کاِر خود ای واعظ این چه فر و به  افتادســت؟بر چــه  را  تــو  ره،  از  دل  فتــاد  مــرا 

هیــچ از  اســت  یــده  آفر خــدا  کــه  او  یــده نگشادســتمیــان  کــه هیــچ آفر دقیقه ایســت 

نــای چــون  لبــش  مــرا  نرســاند  تــا  کام  گــوش مــن بادســتبــه  نصیحــِت مهــه عــامل بــه 

کوی تــو از هشــت ُخلد مستغنیســت آزادســتگــدای  عــامل  دو  هــر  از  تــو  عشــِق  اســیِر 

یل و کــرد  خــراب  عشــقم  مســی  چــه  گــر  آبادســتا خــراب  زان  مــن  هســِی  اســاِس 

یــار کــه  یــار  جــور  و  بیــداد  ز  منــال  کرد و ایــن از آن دادســتدال  تــو را نصیــب مهــنی 

حافــظ مــدم  فســون  و  خمــوان  ِفســانه  و  بــر

کــز ایــن فســانه و افســون مــرا بــی یادســت
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َمل ســخت سســت بنیادســت
َ
که قصِر ا بادســتبیــا  بــر  عمــر  بنیــاِد  کــه  بــاده  بیــار 

کبــود چــرِخ  یــِر  ز کــه  آمن  مهــِت  آزادســتغــاِم  پذیــرد  تعلــق  رنــِگ  چــه  هــر  ز 

میت که به میخانه دوش مست و خراب دادســتچه گو مژده هــا  چــه  غیــم  عــامَلِ  وِش  ســر

نشــنی ِســدره  شــاهباِز  بلندنظــر  ای  آبادســتکــه  منــت  ُکنــِج  ایــن  نــه  تــو  نشــیمن 

صفیــر می زننــد  عــرش  کنگــرٔه  ز  را  کــه در ایــن دامگــه چــه افتادســتتــو  ندامنــت 

آر عمــل  در  و  گیــر  یــاد  کنمــت  یادســتنصیحــی  یقــمت  طر پیــِر  ز  حدیــث،  ایــن  کــه 

یــاد از  َمَبــر  مــن  پنــِد  و  خمــور  جهــان  وی یادســتغــِم  ز رهــر ایــن لطیفــٔه عشــقم  کــه 

گــره بگشــای نگشادســترضــا بــه داده بــده، وز جبــنی  اختیــار  َدِر  تــو  و  مــن  بــر  کــه 

هنــاد سســت  جهــاِن  از  عهــد  درســِی  هزاردامادســتجمــو  وس  عــر عجــوز1،  ایــن  کــه 

گل تبســِم  در  نیســت  وفــا  و  عهــد  یادســتنشــان  فر جــای  کــه  دل  یب  بلبــل  بنــال 

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ؟

خدادادســت ســخن  لطــِف  و  خاطــر  قبــوِل 

۱. عجوز: پیرزن.



گزیدۀ غزلیات حافظ / 35

    لز  

اســت بــاز  میکــده  دِر  کــه  هلِل1  ــُة  مِلّنَ
َ
اســتا نیــاز  وی  ر او  در  بــر  مــرا  کــه  و  ر زان 

وشــند ز مســی وان می که در آن جاست حقیقت، نه جماز استُخم هــا2 مهــه در جــوش و خر

تکبــر و  اســت  ور  غــر و  مســی  مهــه  وی  نیــاز اســتاز  و  وز مــا مهــه بیچارگــی و عجــز 

نگویــمی و  نگفتــمی  غیــر  َبــِر  کــه  اســترازی  راز  مــرم  او  کــه  بگویــمی  دوســت  بــا 

جانــان َخــم  انــدر  َخــم  زلــِف  ِشــَکِن  کــه ایــن قصــه دراز اســتشــرِح  کــرد  کوتــه نتــوان 

لیــی ٔه  ُطــّرِ َخــِم  و  جمنــون  دِل  اســتبــاِر  ایــاز  پــاِی  کــِف  و  ممــود  رخســارٔه 

عــامل مهــه  از  بــاز  چــو  دیــده  اســتبردوختــه ام  بــاز  تــو  یبــاِی  ز ُرِخ  بــر  مــن  دیــدٔه  تــا 

بیایــد کــه  کــس  آن  هــر  تــو  کــوی  کعبــٔه  اســتدر  منــاز  عــنِی  در  تــو  وی  ابــر قبلــٔه  از 

مســکنی حافــِظ  دِل  ســوِز  جملســیان،  ای 

اســت گــداز  و  در ســوز  کــه  بپرســید  ز مشــع 

ُة هلِل: منت خدای راست. کندوی شراب.۱. َالِمّنَ ۲. خم: 
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ل اســت
َ
که خــایل از ِخل اســتدر ایــن زمانــه رفیــی  غــزل  ســفینٔه1  و  نــاب  مــِی  ُصراحــِی 

گذرگاِه عافیت تنگ اســت کــه  و،  یــده2 ر اســتجر یب بــدل  یــز  عز عمــِر  کــه  گیــر،  پیالــه 

اســتنــه مــن ز یب عمــی در جهــان ملــومل و بــس عمــل  یب  علــِم  ز  هــم  ُعلمــا  لــِت  ما

پرآشــوب رهگــذار  ایــن  در  کار جهــان یب ثبــات و یب مل اســتبــه چشــِم عقــل  جهــان و 

خمــوان قصــه  و  چهــره ای  مــه  ٔه  ُطــّرِ کــه ســعد و حنــس ز تاثیــر زهــره و زحل اســتبگیــر 

تــو داشــت وِی  ر بــه وصــِل  فــراوان  امیــد  اســتدمل  امــل  رهــزن  عمــر  َرِه  بــه  اجــل  یل  و

هشــیارش یافــت  نواهنــد  دور  هیــچ  بــه 

کــه حافــظ ما مســت بــادٔه ازل اســت چنــنی 

۲. جریده: تنها و فرد.۱. سفینه: دیوان، دفتر.
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گوشــٔه میخانــه خانقــاِه1 مــن اســت کــه  دعــاِی پیــِر مغــان ورِد صبحــگاِه مــن اســتمــم 

ک ــَرم ترانــٔه چنــگ َصبــوح نیســت چــه بــا
َ

نــواِی مــن بــه ســحر آِه عذرخــواِه مــن اســتگ

حبمــداهلل فارغــم  گــدا  و  پادشــاه  ِک دِر دوســت، پادشــاه من اســتز  گــداِی خا

گــواِه مــن اســتغرض ز مســجد و میخانه ام وصال مشاســت جــز ایــن خیــال نــدارم خــدا 

ین ور  َبرَکــَم  خیمــه  اجــل  تیــغ  بــه  رمیــدن از دِر دولــت نــه رســم و راِه من اســتمگــر 

وی ایــن آســتان هنــادم ر بــر  کــه  فــراِز مســنِد2 خورشــید تکیــه گاِه مــن اســتاز آن زمــان 

حافــظ مــا  اختیــاِر  نبــود  چــه  گــر  ا گنــاه 

گناِه من اســت گــو  یــِق ادب بــاش،  تــو در طر

۲. مسند: تخت، تکیه گاه.۱. خانقاه: عبادتگاه صوفیان.
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کفــر و دیــن اســت کارســتاِن او یــک مشــه ایــن اســتَخــِم زلــِف تــو داِم  ز 

حدیــِث غمــزه ات ســحِر مبنی اســتمجالــت ُمعِجــِز ُحســن اســت لیکــن

کی تــوان برد؟ کمــنی اســتز چشــِم شــوِخ تو جان  کمــان انــدر  کــه دامی بــا 

بــاد یــن  ین استبــر آن چشــِم ســیه صــد آفر ُکی ِسحرآفر که در عاشــق 

که چرِخ هشــتمش، هفمت زمنی استعجب ِعلمیســت ِعلم هیئت عشق

که بدگو رفت و جان برد؟ کــرام الکاتبــنی1 اســتتــو پنداری  حســابش بــا 

امیــن زلفــش  کیــِد2  ز  حافــظ  مشــو 

کنون دربنِد دین اســت کــه دل بــرد و 

که اعمال انسان را نویسند. کرام الکاتبین: دو فرشته  کید: مکر، حیله.۱.   .۲
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اوســت مبــِت  ســراپردٔه  اوســتدل  طلعــت1  داِر  آیینــه  دیــده 
کــون2 بــه دو  کــه ســر درنیــاورم  اوســتمــن  منــِت  بــاِر  یــِر  ز گــردمن 

یــار قامــِت  و  مــا  و  طــویب  و  کــس بــه قــدِر مهِت اوســتتــو  فکــِر هــر 

عجــب چــه  دامــم  آلــوده  مــن  اوســتگــر  عصمــِت  گــواِه  عــامل  مهــه 

کــه صبــا کــه باشــم در آن حــرم  اوســتمــن  ُحرمــِت  مِی  حــر داِر  پــرده 

چشــم منظــِر  مبــاد  خیالــش  زان که این گوشه جاِی خلوِت اوستیب 

آرای مچــن  شــد  کــه  نــو  گِل  ز اثــر رنــگ و بــوِی صحبــِت اوســتهــر 

گذشــت و نوبِت ماســت اوســتدوِر جمنــون  نوبــِت  وز،  ر پنــج  کــی  هــر 

طــرب گنــِج  و  عاشــی  اوســتُملَکــِت  مهــِت  مُیــِن3  ز  دارم  چــه  هــر 

ک؟ گــر فــدا شــدمی چــه با غــرض انــدر میــان ســامِت اوســتمــن و دل 

را حافــظ  کــه  مبــنی  ظاهــر  فقــِر 

اوســت مبــِت  گنجینــٔه  ســینه 

کون: هستی، وجود.۱. طلعت: وجه، دیدار.  .۲

۳. ُیمن: برکت.
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دوســت جنــاِب  از  عاطفــی  اّمیــِد  اوســتدارم  عفــو  بــه  امیــدم  و  جنایــی  کــردم 

او کــه  مــن  جــرِم  ســِر  ز  ُبگــذرد  کــه  یوش اســت ولیکن فرشــته خوستدامن  گر چه پر

که برگذشــت کس  کــه هــر  یســتمی  گر وان گفت کاین چه جوست؟چنــدان  در اشِک ما چو دید ر

نشــان او  از  نبیــم  و  دهــان  آن  اســت  که آن چه موستهیــچ  موی است آن میان و ندامن 

کــه چون نرفت از دیده ام که َدم به َدمش کار ُشست و شوستدارم عجــب ز نقــِش خیالش 

را مهی کشــد تــو دل  زلــِف  گــوی  و  گفــت  وی گفت و گوست؟یب  با زلف دلَکش تو که را ر

شــنیده ام بــویی  تــو  زلــِف  ز  تــا  یســت  بوســتعمر هنــوز  مــن  دِل  مشــاِم1  در  بــوی  زان 

یل و تــو،  یشــاِن  پر حــاِل  اســت  بــد  حافــظ 

نکوســت یشــانَیت  پر یــار  زلــِف  بــوِی  بــر 

۱. مشام: بویایی.
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کشــور دوســت فَتــَدت به 
ُ
گــذری ا گــر  ُمَعنَبــر2 دوســتصبــا ا گیســوی  بیــار َنفِحــه ای1 از 

کــه بــه شــکرانه جــان برافشــامن گــر بــه ســوِی مــن آری پیامــی از بــِر دوســتبــه جــاِن او  ا

کــه در آن حضرتــت نباشــد بــار گــر چنــان  دوســتو  دِر  از  غبــاری  بیــاور  دیــده  بــراِی 

ههیــات او  وصــِل  متنــاِی  و  گــدا  مگــر بــه خــواب ببیــم خیــاِل منظــِر دوســتمــِن 

اســت زان  لــر بیــد  مهچــو  مَی  ِصنوَبــر ز حســرِت قــد و بــاالی چــون صنوبــِر دوســتدل 

را مــا  منی خــرد  چیــزی  بــه  دوســت  چــه  گــر  دوســتا ســِر  از  مــویی  وشــمی  نفر عاملــی  بــه 

آزاد دلــش  غــم  بنــِد  از  شــود  ار  باشــد  چــه 

کر دوست چو هست حافِظ مسکنی غام و چا

گین.۱. نفحه: دم، نفس. ۲. معنبر: عطرآ
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گــر چــه عــرض هنــر پیــِش یــار یب ادبیســت بیســتا زبــان خــوش، ولیکــن دهــان ُپر از عر

ُحســن کرمشــٔه  در  دیــو  و  رخ  هنفتــه  بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیستپــری 

آری چنیــد  کــس  خــار  یب  گِل  مچــن  ایــن  بیســتدر  َ بولَ شــراِر  بــا  مصطفــوی  چــراِغ 

ور شد که چرخ از چه ســفله پر سببیســتســبب مپرس  یب  هبانــه  را  او  خبــی  کام  کــه 
ربــاط1 و  خانقــاه  طــاِق  نــرم  جــو  نــمی  که َمصَطبه2 ایوان و پای ُخم َطَنبیســت3بــه  مرا 

مگــر ماســت  چشــِم  نــوِر  ز  َر دختــر  ِعنبیســتمجــاِل  پــردٔه  و  زجاجــی  نقــاِب  در  کــه 

خواجــه ای  مــن  داشــمت  ادب  و  عقــل  کــه مســِت خــرامب، صاح یب ادبیســتهــزار  کنــون 
کــه چــو حافــظ هــزارم اســتظهار4 بیــار مــی 

شبیســت نــمی  نیــاِز  و  ســحری  یــٔه  گر بــه 

کاروان سرا. ۲. مصطبه: سکو، تخت، میکده.۱. رباط: 

4. استظهار: اعتماد، دلگرمی.۳. طنب: طناب.
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گو ســبِب انتظار چیست؟خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و هبار چیست؟ کجاســت،  ســایق 

که دســت دهــد مغتــم مشار کار چیســتهــر وقــِت خــوش  که اجناِم  کس را وقوف1 نیســت 

وزگار چیســت؟پیونــِد عمــر بســته بــه موییســت هــوش دار غمخــواِر خویش باش، غم ر
ارم2 وضــٔه  ر و  زندگــی  آِب  جز َطرِف جویبار و مِی خوشــگوار چیســت؟معــیِن 

که دهــمی اختیار چیســت؟مســتور3 و مســت هر دو چو از یــک قبیله اند مــا دل بــه عشــؤه 

خــوش فلــک،  دانــد  چــه  پــرده  وِن  در چیســت؟راز  دار  پــرده  بــا  تــو  نــزاِع  مدعــی  ای 

ــَرش اعتبــار نیســت
َ

گ چیســت؟ســهو و خطــاِی بنــده  زگار  آُمــر رحــِت  و  عفــو  معــیِن 

کوثــر و حافــظ پیالــه خواســت زاهــد شــراِب 

چیســت کــردگار  خواســتٔه  میانــه  در  تــا 

۲. ارم: آرام.۱. وقوف: اطالع، بصیرت.

۳. مستور: پوشیده.
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یســت یار ســِر  َمَنــت  بــا  گــر  ا بلبــل  یســتبنــال  زار مــا  کاِر  و  می  زار مــا دو عاشــق  کــه 

ٔه دوســت کــه نســیمی وزد ز ُطــّرِ یســت1در آن زمــنی  تاتار نافه هــای  زدِن  دم  جــاِی  چــه 

ق ر ز جامــٔه  کنــمی  رنگــنی  کــه  بــاده  یســتبیــار  می و نام هشیار ور کــه مســِت جــاِم غــر

کاِر هــر خامیســت یســتخیــاِل زلــِف تــو خپــن نــه  عّیار یــِق  طر رفــن  سلســله  یــِر  ز کــه 

خیــزد او  از  عشــق  کــه  هنــاین  یســتلطیفه ایســت  کــه نــام آن نــه لــِب لعل و خــِط زنگار

یســتمجاِل شخص، نه چشم است و زلف و عارض و خال دلدار بــاِر  و  کار  ایــن  در  نکتــه  هــزار 

نرنــد جــو  نــمی  بــه  حقیقــت  یســتقلنــدراِن2  کــه از هنر عار کــس  قبــاِی اطلــس آن 

آری رســید  تــوان  مشــکل  تــو  آســتان  یســتبــر  بــه دشوار وری  بــر فلــِک ســر وج3  عــر

کرمشــٔه چشــمت بــه خــواب می دیــدم یســتســحر  بیدار ز  ِبــه  کــه  خــوایب  مراتــب  زهــی 

حافــظ کــن  خــمت  و  میــازار  نالــه  بــه  دلــش 

یســت آزار کــم  در  یــد  جاو رســتگارِی  کــه 

کن در شمال قارۀ آسیا. ۲. قلندر: درویش، صوفی.۱. تاتار: نام قومی سا

۳. عروج: سعود، معراج.
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کــه افتــادٔه آن زلِف دوتا نیســت کــه دامــی ز بــا نیســتکس نیســت  کیســت  در رهگــذِر 

گوشــه نشــینان نیســتچــون چشــِم تــو دل می برد از  مــا  جانــب  از  َنــه 
ُ

گ بــودن  تــو  مهــراِه 

الیســت لطــِف  آینــٔه  مگــر  تــو  وی  یا نیستر وی و ر حقا که چننی است و در این ر

مســکنی خبرش از سر و، در دیده حیا نیستنرگــس طلبــد شــیؤه چشــِم تــو، زهــی چشــم

را مــا  کــه  َمپیــرای  زلــف  خــدا  هبــِر  شب نیست که صد عربده با باِد صبا نیستاز 

وز افــر دل  مشــِع  ای  تــو  وی  ر یب  کــه  نیســتبــازآی  صفــا  و  نــور  اثــِر  یفــان،  حر بــزِم  در 

اســت مجیــل  کــِر  ذ اثــِر  یبــان  غر جانــا مگــر ایــن قاعــده در شــهِر مشا نیســت؟تیمــاِر1 

گفــمت صنمــا عهــد به جــای آر گفتــا غلطــی خواجه در این عهد وفا نیســتدی می شــد و 

که ِسّری ز خدا نیستگــر پیــر مغــان مرشــِد2 مــن شــد چــه تفــاوت در هیچ ســری نیست 

مامــت بــاِر  َنِکَشــد  گــر  ُکَنــد  چــه  نیســتعاشــق  قضــا  تیــِر  ســپِر  دالور  هیــچ  بــا 

یف صــو خلــوِت  در  و  زاهــد  صومعــٔه  نیســتدر  دعــا  مــراِب  تــو  وی  ابــر گوشــٔه  جــز 

حافــظ دِل  خــوِن  بــه  بــرده  و فر چنــگ  ای 

فکــرت مگــر از غیــرِت قــرآن و خــدا نیســت

۲. مرشد: پیشوا، هدایت گر.۱. تیمار: پرستاری.



46 / بادۀ ناب

    لز  

گاه نیســت پرســت از حــاِل مــا آ کراه1 نیستزاهــِد ظاهر در حِق ما هر چه گوید جاِی هیچ ا

یقت هر چه پیِش سالک آید خیِر اوست گمراه نیستدر طر کی  در صراِط مســتقمی ای دل 

عرصــٔه شــطرنِج رنــدان را جمــاِل شــاه نیســتتــا چــه بــازی رخ منایــد بیــَدیق2 خواهــمی رانــد

گاه نیســتچیســت ایــن ســقِف بلنِد ســادٔه بســیارنقش یــن معمــا هیــچ دانــا در جهان آ ز

کاین مهه زخِم هنان هســت و جماِل آه نیســتاین چه استغناست یا رب وین چه قادر حمکت است

گــویی منی دانــد حســاب کانــدر ایــن ُطغــرا نشــاِن ِحســَبًة هلِل3 نیســتصاحــِب دیــواِن مــا 

گو بگو گو بیا و هر چــه خواهد  کــه خواهد  ِکبر و ناز و حاِجب و دربان بدین درگاه نیستهــر 

بــود یکرنــگان  کاِر  رفــن  میخانــه  دِر  وشان راه نیستبــر  وشان را به کوِی می فر خودفر

کوتاه نیســتهر چه هست از قامِت ناساِز یب اندام ماست کس  یِف تو بر باالِی  ور نه تشــر

اســت دامی  لطفــش  کــه  خرابــامت  پیــِر  ور نه لطِف شیخ و زاهد، گاه هست و گاه نیستبنــدٔه 

بیست حافظ ار بر صدر4 ننشیند ز عایل مشر

عاشِق ُدردی کش اندر بنِد مال و جاه نیست

کراه: اجبار. ۲. بیدق: ستاره.۱. ا

4. صدر: باال.۳. حسبًة هلل: برای رضای خدا.
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کناره نیست که هیچش  که جــان بســپارند، چاره نیســتراهیســت راِه عشــق  آجنــا جــز آن 

که دل به عشــق دهی خوش دمی بود ه 
َ

گ کاِر خیــر حاجــِت هیــچ اســتخاره1 نیســتهر  در 

بیــار مــی  و  مترســان  عقــل  منــِع  ز  را  کاره نیســتمــا  کان شــحنه2 در والیــِت مــا هیــچ 

که می ُکشــد؟ کــه ما را  نیســتاز چشــم خــود بپرس  ســتاره  جــرِم  و  طالــع  گنــاِه  جانــا 

ل ک تــوان دیــد چــون هــا نیســتاو را بــه چشــِم پــا پــاره  مــاه  آن  جلــؤه  جــاِی  دیــده  هــر 

کــه ایــن نشــان یقــٔه رنــدی  ــر طر ُ
ُ

کــس آشــکاره نیســتفرصــت مش گنــج بــر مهــه  چــون راِه 

و ر هیــچ  بــه  حافــظ  یــٔه  گر تــو  در  نگرفــت 

کم از ســنِگ خاره نیســت کــه  حیــران آن دمل 

کردن. ۲. شحنه: پاسبان.۱. استخاره: طلب خیر 
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نیســت پناهــی  جهــان  در  تــوام  آســتان  گاهی نیســتجــز  ســِر مــرا بــه جــز ایــن در، حواله 

بینــدازم ســپر  مــن  ِکشــد،  تیــغ  چــو  کــه تیــِغ مــا بــه جــز از نالــه ای و آهی نیســتعــدو 

برتــامب وی  ر خرابــات  کــوِی  ز  م، به جهان هیچ رسم و راهی نیستچــرا  کز این هِبَ

عمــر خرمــِن  بــه  آتشــم  بزنــد  گــر  کاهی نیســتزمانــه  که بــر من به بــرِگ  بگــو بســوز 

وم َســر َســهی  آن  ــاِش1  مَجّ نرگــِس  کس نگاهی نیستغــاِم  ورش به  که از شــراِب غر

کــن خواهــی  چــه  هــر  و  آزار  یپ  در  گناهی نیســتمبــاش  یعِت ما غیر از این  که در شــر

کشــوِر ُحســن و ای پادشــاِه  کشــیده ر که دادخواهی نیســتِعنــان  که نیســت بر ســر راهی 

می بیــم راه  داِم  ســو  مهــه  از  کــه  نیســتچنــنی  پناهــی  مــرا  زلفــش  حایــِت  از  ِبــه 

مــده خــال  و  زلــف  بــه  حافــظ  دِل  ینــٔه  خز

کارهــای چنــنی، َحّدِ هر ســیاهی نیســت کــه 

۱. جّماش: افسونگر، دلفریب.
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کیزه سرشــت نوشــتعیــِب رنــدان َمُکــن ای زاهــِد پا نواهنــد  تــو  بــر  دگــران  گنــاِه  کــه 

و خــود را بــاش گــر بــد تــو بــر گــر نیکــم و  ِکشــتمــن ا کــه  کار،  َود عاقبــِت  کــی آن ِدَر هــر 

مهه جا خانٔه عشق است چه مسجد چه ِکِنشت1مهه کس طالِب یارند چه هشیار و چه مست

میکده هــا دِر  خشــِت  و  مــن  تســلمِی  گو سر و خشتســِر  گر نکند فهِم ســخن،  مدعی 

ازل لطــِف  ســابقٔه  از  مکــن  تو پِس پرده چه داین که که خوب است و که زشتناامیــدم 

بــس و  درافتــادم  بــه  تقــوا  پــردٔه  از  مــن  هبشــتنــه  دســت  از  ابــد  هبشــِت  نیــز  پــدرم 

آری جامــی کــف  بــه  گــر  اجــل  وِز  ر حافظــا 

کــوِی خرابات َبَرنَدت به هبشــت یــک ســر از 

کنشت: دیر، عبادتگاه زردشتیان.  .۱
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کــه دوش از َبــِر مــا رفت رفــت؟آن ُتــرک پــری چهــره  خطــا  راِه  از  کــه  دیــد  خطــا  چــه  آیــا 

بــنی جهــان  چشــِم  آن  نظــر  از  مــرا  رفــت  که از دیده چه ها رفتتــا  کس واقِف ما نیســت 

دوش دل،  آتــِش  گــذِر  از  نرفــت  مشــع  رفــتبــر  مــا  ســر  بــر  جگــر  ســوِز  از  کــه  دود  آن 

چشــمم گوشــٔه  از  دم  بــه  دم  تــو  رِخ  از  ســیاِب سرشــک1 آمــد و طوفــاِن بــا رفــتدور 

هجــران غــِم  آمــد  چــو  فتــادمی  پــای  رفــتاز  دوا  دســت  از  چــو  مبــردمی  درد  در 

گفــت وصالــش بــه دعــا بــاز تــوان یافت کاِر دعــا رفتدل  کــه عمــرم مهــه در  یســت  عمر

وه صفا رفتاحرام چه بندمی؟ چو آن قبله نه این جاســت کوشــمی؟ چو از مــر در ســعی چه 

گفــت طبیب از ســِر حســرت چــو مرا دید رفــتدی  شــفا  قانــوِن  ز  تــو  رنــِج  کــه  ههیــات2 

ای دوســت بــه پرســیدِن حافــظ قدمــی نــه

رفــت فنــا  داِر  از  کــه  گوینــد  کــه  پیــش  زان 

۲. هیهات: افسوس، ای دریغ.۱. سرشک: اشک.
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کنعان گفت که پیــِر  گفــتشــنیده ام ســخین خوش  بتــوان  کــه  آن می کنــد  نــه  یــار  ِفــراق 

گفت واعِظ شــهر کــه  گفــتحدیــِث هــوِل1 قیامت  هجــران  وزگاِر  ر از  کــه  کنایتیســت 

بــاز ُپرســم  ِکــه  از  ســفرکرده  یــاِر  گفتنشــاِن  یشــان  یــِد2 صبا پر گفــت َبر کــه هر چــه 
ِســل3

ُ
ِمهرگ نامهربــاِن  مــِه  آن  کــه  بــه َتــرِک صحبت یاران خود چه آســان گفتفغــان 

گفتمــن و مقــاِم رضــا بعــد از ایــن و ُشــکِر رقیــب کرد و تــرِک درمان  کــه دل بــه درِد تو خو 

کنیــد دفــع  ســاخلورده  مــِی  بــه  کهــن  که ختم خوشــدیل این اســت پیِر دهقان گفتغــِم 

ود ر مــراد  بــر  چــه  گــر  مــزن  بــاد  بــه  گفتگــره  کــه این ســخن به َمَثــل باد با ســلیمان 

و مــر راه  ز  دهــد  ســهرت4  کــه  مهلــی  تو را که گفت که این زال َترک َدستان گفت؟بــه 
ُمقِبــل5 بنــدٔه  کــه  دم  چــرا  و  چــون  ز  گفتمــزن  که جانان  کرد به جان هر ســخن  قبــول 

بــاز؟ آمــد  تــو  اندیشــٔه  از  گفــت حافــظ  کــه 

من این نگفته ام آن کس که گفت هُبتان گفت

۲. برید: پیک، قاصد.۱. هول: بیم، ترس.

گسل: رها شده. 4. سپهر: عرش، فضا.۳. 

5. مقبل: خوشبخت، صاحب اقبال.
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می ســپارمت خــدا  بــه  نظــر  از  غایــب  دارمــتای  دوســت  دل  بــه  و  بســوخی  جــامن 

ک خــا پــاِی  یــِر  ز نکشــم  کفــن  دامــِن  بدارمــتتــا  دامــن  ز  دســت  کــه  مکــن  بــاور 

ســحرگهی تــا  بنمــا  ویــت  ابر آرمــتمــراِب  گــردن  در  و  بــرآرم  دعــا  دســِت 

بابــی وِت1  هــار ســوِی  شــدن  بایــدم  بیارمــتگــر  تــا  بکــم  جــادویی  گونــه  صــد 

کــه پیــش میرمــت ای یب وفــا طبیب انتظارمــتخواهــم  در  کــه  پــرس  بــاز  بیمــار 

کنــار بــر  دیــده  از  بســته ام  آب  جــوی  بکارمــتصــد  دل  در  کــه  ِمهــر  ختــِم  بــوِی  بــر 

داد خــاص  عشــقم  غــِم  وز  خیــت  بر گذارمــتخــومن  خنجــر  غمــزٔه  پذیــِر  ِمّنــت 

اشــک بار ســیِل  ایــن  از  مــرادم  و  می  بکارمــتمی گــر دل  در  کــه  اســت  مّبــت  ختــِم 

کــرم ســوِی خــود تــا بــه ســوِز دل بارمــتبــارم ده از  دیــده  از  گهــر  دم بــه دم  پــای  در 

حافظ شراب و شاهد و رندی نه وضِع توست

ومی گذارمــت فر و  می کــیّن  یِف اجلملــه 

گرفتارند. که در چاه بابل سرازیر آویخته و به عذاب الهی  ۱. هاروت: نام یکی از دو فرشته است 
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شــکایت بــا  یســت  ُشکر دلنــوازم  یــاِر  گــر نکتــه داِن عشــی بشــنو تــو ایــن حکایــتزان 

کــردم کــه  هــر خدمــی  ــت  ِمّنَ و  بــود  مــزد  عنایــتیب  یب  خمــدوِم1  را  کــس  مبــاد  رب  یــا 

کــس منی دهــد  آیب  را  لــب  تشــنه  والیــترنــداِن  ایــن  از  رفتنــد  شناســان  یل  و گــویی 

کاجنا کمنــدش ای دل مپیــچ  جنایــتدر زلــِف چــون  یب  و  جــرم  یب  بیــین  یــده  بر ســرها 

حایــتچشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی را  یــز  خونر نباشــد  وا  ر جانــا 

گــم گشــت راِه مقصود کوکــِب2 هدایــتدر ایــن شــِب ســیاهم  ای  آی  ون  بــر گوشــه ای  از 

ود َنَیفــز وحشــمت  جــز  رفــمت  کــه  طــرف  هــر  یب هنایــتاز  راِه  ویــن  بیابــان  ایــن  از  ِزهنــار 

ومن انــدر می جوشــد  خوبــان  آفتــاِب  عنایــتای  ســایٔه  در  نجــان 
ُ

ِبگ ســاعمت  یــک 

کجــا توان بســت؟ ِکــش صد هــزار منزل بیــش اســت در ِبدایتایــن راه را هنایــت صــورت 

َنتــامب َدَرت  از  وی  ر آمب،  بــردی  چنــد  عــی رعایــتهــر 
َ

کــز ُمّد جــور از حبیــب خوشــتر 

یاد ار خود به ساِن حافظ عشــقت ِرَسد به فر

وایــت ر چــارَده  در  خبــواین  َبــر  ز  قــرآن 

کوکب: ستاره.۱. مخدوم: آقا، سرور، خواجه.  .۲
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یف ار بــاده بــه انــدازه خــوَرد نوشــش بــاد بــادصــو فراموشــش  کار  ایــن  اندیشــٔه  نــه  ور 

کــه یــک جرعه ِمــی از دســت تواَند دادن بــادآن  بــا شــاهِد مقصــود در آغوشــش  دســت 

نرفــت ُصنــع  قلــم  بــر  خطــا  گفــت  مــا  بــادپیــِر  خطاپوشــش  ِک  پــا نظــِر  بــر  یــن  آفر

می ِشــَنَود مدعیــان  ســخِن  ُتــرکان  بــادشــاِه  سیاووشــش  خــوِن  ِمــٔه1 
َ
َمظل از  شــرمی 

ویــش نگفت ِکبــر ســخن با مــِن در ین پســتٔه خاموشــش بــادگــر چــه از  جــان فــدای ِشــَکر

گشــت بــادچشــمم از آینــه داران خــط و خالــش  دوشــش  و  َبــر  بایــاِن  ُر بوســه  از  لــم 

دارش مــردم  ُکــِن  نــوازش  مســِت  گــر خِبــورد نوشــش بادنرگــِس  خــوِن عاشــق بــه قدح 

بــه غامــّیِ تــو مشــهوِر جهــان شــد حافــظ

بــاد گوشــش  در  تــو  زلــِف  بندگــّیِ  حلقــٔه 

۱. مظلمه: ستم، ظلم، زورستانی.
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افتــاد جــام  آینــٔه  در  چــو  تــو  وِی  ر افتــادعکــِس  خــام  طمــِع  در  ِمــی  خنــدٔه  از  عــارف 

کرد کــه در آینه  وِی تــو بــه یک جلوه  افتــادُحســن ر اوهــام1  آیینــٔه  در  نقــش  مهــه  ایــن 

که منود ین  کــه در جــام افتادایــن مهه عکِس می و نقِش نگار وِغ رِخ ساقیســت  یــک فــر

یــد ِبُبر خاصــان  مهــه  زبــاِن  عشــق،  افتــادغیــرِت  عــام  دهــِن  در  غمــش  ِســّرِ  کجــا  کــز 

افتــادمــن ز مســجد بــه خرابــات نــه خــود افتــادم فرجــام2  حاصــِل  ازل  عهــِد  از  ایــم 
پــرگار؟3 چــون  ود  نــر دوران  یپ  کــز  کنــد  افتــادچــه  ایــام  گــردِش  دایــرٔه  در  کــه  هــر 

َزَنــخ چــاِه  از  دل  خیــت  آو تــو  زلــِف  َخــِم  افتــاددر  دام  در  و  آمــد  ون  بــر چــاه  کــز  آه، 

کــه در صومعه بــازم بیین افتــادآن شــد ای خواجــه  جــام  لــِب  و  ســایّق  رِخ  بــا  مــا  کار 

ُکنــان بایــد رفــت یــِر مششــیِر غمــش رقــص  کشــتٔه او نیــک ســراجنام افتادز کــه شــد  کان 

کــه چــه شایســتٔه ِانعــام افتادهــر َدَمــش بــا مــِن دلســوخته لطیف دگر اســت گــدا بــنی  ایــن 

یل و نظربــاز  و  یفنــد  حر مجلــه  صوفیــان 

یــن میــان حافــِظ دلســوخته بدنــام افتــاد ز

۲. فرجام: پایان.۱. اوهام: پندارها، خیاالت.

۳. پرگار: حوزه، دایره.
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کاِم دل بــه بار آرد که  آرددرخــِت دوســی بنشــان  یب مشــار  رنــج  کــه  َبرَکــن  دمشــین  هنــاِل 

گرت مســی خــار آردچــو مهمــاِن خرابــایت به عــزت باش بــا رندان کی جانا،  کــه درِد ســر 

وزگاِر ما گردون، بــی لیل و هنار آردشِب صحبت غنیمت دان که بعد از ر ُکَند  گردش  بــی 

گــذار آردِعماری1 داِر لیی را که َمهِد ماه در حکم است کــه بر جمنون  خــدا را در دل انــدازش 

ین صد گل آرد بار و چون بلبل ِهزار آردهباِر عمر خواه ای دل، وگرنه این مچن هر سال چو نسر

یشــم2 قراری بســت با زلفت آردخدا را چون دِل ر باقــرار  ودش  ز کــه  را  نوشــنی  لعــِل  بفرمــا 

در این باغ از خدا خواهد دگر پیرانه سر حافظ

کنــار آرد وی در  نشــیند بــر لــِب جــویی و ســر

۲. ریش: جراحت، خستگی.۱. عماری: تخت روان.
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گل ز ُســنبل ســایه بان دارد ِگــرد  کــه  هبــاِر عارضــش1 خّطــی به خــوِن ارغــوان داردبــی دارم 

که ُحســِن جــاودان داردغبــاِر خط بپوشــانید خورشــیِد ُرَخــش یا رب بقــاِی جاودانش ده، 

یا چه موِج خون فشان داردچو عاشق می شدم گفمت که ُبردم گوهِر مقصود ندانسمت که این در

کمنی از گوشه ای کرده ست و تیر اندر کمان داردز چشمت جان نشاید ُبرد کز هر سو که می بیم

ــرِد خاطــِر عشــاق
َ

گ ز  افشــاند  ه  ُطــّرِ کــه رِاِز مــا هنــان داردچــو داِم  گویــد  بــه َغّمــاِز2 صبــا 

ک و حاِل اهِل دل بشنو و، فراوان داستان داردبیفشان جرعه ای بر خا کیخسر که از مجشــید و 

ل، مشو در داَمش ای بلبل
ُ

ویت خبندد گ ل اعتمادی نیست، گر ُحسِن جهان داردچو در ر
ُ

که بر گ

که می با دیگری خورده ست و با من سر ِگران داردخدا را، داِد من ِبْستان از او ای َشحنٔه جملس

ود صیدم کن ک3 ار مهی بندی خدا را ز یان داردبه ِفترا که آفت هاست در تأخیر و طالب را ز

وم چشــمم را ِو َقــّدِ دجلویــت مکــن مــر وان داردز ســر بدین سرچشمه اش ِبْنشان که خوش آیب ر

گــر اّمیــِد آن داری کــن ا که از چشــِم بداندیشان خدایت در امان داردز خــوِف هجــرم امیــن 

می؟ که آن عّیار شهرآشوب چه عذِر خبِت خود گو

ر در دهان دارد
َ

به تلخی ُکشت حافظ را و ِشّک

۲. غماز: سخن چین، عشوه گر.۱. عارض: چهره.

ک: تررک بند زین. ۳. فترا
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دارد نگــه  خــدا  اهــل  جانــب  کــه  آن  داردهــر  نگــه  بــا  از  حــال  مهــه  در  خــداش 

می مگر به حضرت دوست داردحدیث دوست نگو نگــه  آشــنا  ســخن  آشــنا  کــه 

پــای بلغــزد  گــر  کــه  کــن  دارددال معــاش چنــان  نگــه  دعــا  دســت  دو  بــه  فرشــته ات 

کــه معشــوق نگســلد پیمان داردگــرت هواســت  نگــه  تــا  رشــته  ســر  دار  نــگاه 

بیــین مــرا  دل  ار  زلــف  ســر  آن  بــر  داردصبــا  نگــه  جــا  کــه  بگویــش  لطــف  وی  ر ز 

گفــت کــه دمل را نــگاه دار چــه  گفتمــش  داردچــو  نگــه  خــدا  خیــزد  چــه  بنــده  دســت  ز 

یــاری آن  فــدای  جــامن  و  دل  و  ر  ز و  داردســر  نگــه  وفــا  و  مهــر  صحبــت  حــق  کــه 

حافــظ تــا  کجاســت  راهگــذارت  غبــار 

دارد نگــه  صبــا1  نســمی  یــادگار  بــه 

۱. صبا:  باد سحرگاهی.
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نــدارد جهــان  میــل  جانــان  مجــال  یب  کــه آن نــداردجــان  کــه ایــن نــدارد حقــا  کــس  هــر 

ندیــدم دلســتان  زان  نشــاین  کــس  هیــچ  نــداردبــا  نشــان  او  یــا  نــدارم  خبــر  مــن  یــا 

نــداردهــر شــبنمی در ایــن ره صد حبر آتشــنی اســت بیــان  و  شــرح  معمــا  ایــن  کــه  دردا 

دادن دســت  ز  نتــوان  فراغــت  نــداردســرمنزل  کــران  ره  کایــن  وکــش  وان1 فر ای ســار

نــداردچنگ خیده قامت می خواندت به عشــرت یــان  ز هیچــت  پیــران  پنــد  کــه  بشــنو 

بیامــوز متســب  از  رنــدی  یــق  طر دل  مست است و در حق او کس این گمان نداردای 

بــاد بــر  داد  کایــام  ون  قــار گنــج  نــدارداحــوال  هنــان  ر  ز تــا  وخــوان  فر دل  گــوش  در 

نــداردگــر خود رقیب مشع اســت اســرار از او بپوشــان زبــان  بنــد  یده  بر ســر شــوخ  کان 

کــس در جهان ندارد یک بنــده مهچو حافظ

کــس در جهان ندارد که چون تو شــاهی  یــرا  ز

۱. ساروان: قافله ساالر، شتربان.



60 / بادۀ ناب

    لز  

کرد کــه غم عشــق دگربــار چه  کــرددیــدی ای دل  وفــادار چــه  یــار  بــا  و  دلبــر  بشــد  چــون 

که چه بــازی انگیخت کردآه از آن نرگــس جــادو  کــه بــا مــردم هشــیار چــه  آه از آن مســت 

کرداشــک من رنگ شــفق یافــت ز یب مهری یار کار چه  که در ایــن  طالع یب شــفقت بــنی 

ســحر بدرخشــید  لیــی  منــزل  از  یق  کــردبــر کــه بــا خرمــن جمنــون دل افــگار چــه  وه 

غیــب نگارنــده  کــه  ده  مــی ام  جــام  کــردســاقیا  کــه در پــرده اســرار چــه  نیســت معلــوم 
مینــایی1 دایــره  ایــن  زد  پرنقــش  کــه  کردآن  گــردش پرگار چــه  کــه در  کــس ندانســت 

فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

کــرد چــه  یــار  بــا  کــه  ببینیــد  ینــه  دیر یــار 

۱. مینا: شیشه، جام می.



گزیدۀ غزلیات حافظ / 61

    لز  

می کــردســال ها دل طلــب جــام جــم1 از مــا می کــرد متنــا  بیگانــه  ز  داشــت  خــود  وآچنــه 

ون است کون و مکان2 بیر کز صدف  می کــردگوهری  یــا  در لــب  گمشــدگان  از  طلــب 

می کــردمشــکل خویــش بــر پیــر مغــان3 بــردم دوش معمــا  حــل  نظــر  تأییــد  بــه  کــو 

می کــرددیدمــش خــرم و خنــدان قدح باده به دســت متاشــا  گونــه  صــد  آینــه  آن  انــدر  و 

کی داد حکمی؟ می کــردگفمت این جام جهان بنی به تو  مینــا  گنبــد  ایــن  کــه  وز  ر آن  گفــت 

بــود او  بــا  خــدا  احــوال  مهــه  در  می کــردبیــدیل  را  خــدا  دور  از  و  منی دیــدش  او 

کــه می کرد این جا ســامری5 پیــش عصــا و یــد بیضــا6 می کــرداین مهه شــعبده4 خویش 

بلنــد دار  ســر  گشــت  او  کــز  یــار  آن  کــه اســرار هویــدا می کــردگفــت  جرمــش ایــن بــود 

فرمایــد مــدد  بــاز  ار  القــدس7  وح  ر می کــردفیــض  مســیحا  آچنــه  بکننــد  هــم  دیگــران 

گفتمــش سلســله زلــف بتــان از یپ چیســت

شــیدا می کــرد از دل  گلــه ای  گفــت حافــظ 

گیتی و هرچه در آن است.۱. جام جم: پیالۀ جمشید. کون و مکان:   .۲

4. شعبده: جادو، تردستی.۳. پیر مغان: پیشوای دین زردشتی.

کرد. ۶. ید بیضا: دست تابان، مراد از دست موسی است.5. سامری: آن که در عهد موسی دعوای پیامبری 

۷. روح القدس: جبرئیل.
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منی گیــرد بــر  یــی  طر یــان  و ر مــه  مهــر  جــز  ز هــر در می دهــم پنــدش ولیکــن در منی گیــرددمل 

گو کــه نقــی در خیال ما از این خوشــتر منی گیردخــدا را ای نصیحتگو حدیث ســاغر و می 

رنگــنی بــاده  بیــاور  گلــرخ  ســایق  ای  ون مــا از ایــن هبتــر منی گیــردبیــا  کــه فکــری در در

ق در دفتــر منی گیــردصراحی می کشــم پهنان و مردم دفتر انگارند ر گــر آتــش ایــن ز عجــب 

وزی وشــانش بــه جامی بــر منی گیردمــن این دلق1 مرقع2 را خبواهم ســوخن ر کــه پیــر می فر

و هســت یــاران را صفاها با می لعلش کــه غیــر از راســی نقــی در آن جوهــر منی گیرداز آن ر

کایــن وعــظ یب معین مــرا در ســر منی گیردسر و چشمی چننی دلکش تو گویی چشم از او بردوز و  بــر

دلــش بس تنگ می بیم مگر ســاغر منی گیردنصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است

یه می خندم که چون مشع اندر این جملس منی گیــردمیان گر در  لیکــن  هســت  آتشــیم  زبــان 

که کس مرغان وحی را از این خوشتر منی گیردچه خوش صید دمل کردی بنازم چشم مستت را

چه سود افسونگری ای دل که در دلبر منی گیردسخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است

وار وزی به دســت آرم سکندر منی گیــردمن آن آیینه را ر ور  زمــاین  آتــش  ایــن  می گیــرد  گــر  ا

کویت ویش سر  که در منی گیــردخدا را رحی ای منعم3  دیگــر  رهــی  منی دانــد  دیگــر  دری 

ین ز شاهنشه عجب دارم بدین شــعر تر شــیر

ر منی گیــرد کــه ســر تــا پــای حافــظ را چــرا در ز

۲. مرقع: پاره پاره.۱. دلق: پشمینه.

۳. منعم: بخشنده، توانا.
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انــدازدســایق ار بــاده از ایــن دســت بــه جــام انــدازد مــدام  شــرب  در  مهــه  را  عارفــان 

خــال دانــه  هنــد  زلــف  خــم  یــر  ز چنــنی  انــدازدور  دام  بــه  کــه  را  خــرد  مــرغ  بســا  ای 

یف که در پای حر انــدازدای خوشا دولت آن مست  کــدام  کــه  ندانــد  دســتار  و  ســر 

کنــد جــام  و  مــی  انــکار  کــه  خــام  انــدازدزاهــد  خــام  مــی  بــر  نظــر  چــو  گــردد  خپتــه 

وز که می خــوردن ر کوش  کســب هنــر  وز در  انــدازدر ظــام1  زنــگ  در  آینــه  چــون  دل 

که شب وغ اســت  انــدازدآن زمان وقت می صبح فر شــام  پــرده  افــق2  خــرگاه  گــرد 

زهنــار ننــویش  شــهر  متســب3  بــا  انــدازدبــاده  جــام  بــه  ســنگ  و  بــاده ات  خبــورد 

بــرآر خورشــید  گوشــه  کلــه  ز  ســر  حافظــا 

انــدازد متــام  مــاه  بــدان  قرعــه  ار  خبتــت 

۲. افق: چشم انداز.۱. ظالم: تاریکی.

۳. محتسب: مأمور حکومت، پاسبان.
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زد تــوان  آن  ســاز  بــر  آهــی  کــه  بــزن  گــران تــوان زدراهــی  کــه بــا او رطــل1  شــعری خبــوان 

هنــادن تــوان  ســر  گــر  جانــان  آســتان  زدبــر  تــوان  آمســان  بــر  ســربلندی  گلبانــگ 

امــا منایــد  ســهلت  مــا  خیــده  کمــان تــوان زدقــد  بــر چشــم دمشنــان تیــر از ایــن 

عشــقبازی اســرار  نگنجــد  خانقــه  زددر  تــوان  مغــان  بــا  هــم  مغانــه2  مــی  جــام 

ســلطان ســرای  بــرگ  نباشــد  را  ویــش  زددر تــوان  آن  در  کآتــش  دلــی  کهنــه  و  مایــمی 

ببازنــد نظــر  یــک  در  عــامل  دو  نظــر  عشــق اســت و داو اول بــر نقــد جــان تــوان زداهــل 

گشــودن دری  خواهــد  وصالــت  دولــت  زدگــر  تــوان  آســتان  بــر  ختیــل  بدیــن  ســرها 

گــوی بیــان تــوان زدعشــق و شــباب و رندی جمموعه مراد اســت چــون مجــع شــد معــاین 

زدشد رهزن سامت زلف تو وین عجب نیست تــوان  وان  کار صــد  بــایش  تــو  راهــزن  گــر 

ق4 بازآی ر کــز شــید3 و ز حافــظ بــه حق قرآن 

گــوی عیی در این جهــان توان زد که  باشــد 

۲. مغانه: طرز و روش آتش پرستان.۱. رطل: پیاله.

4. زرق: تزویر، ریا، ظاهرنمایی.۳. شید: تزویر، حیله.
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ین باشــد کــه حز گفتمی و مهنی باشــدکــی شــعر تــر انگیــزد خاطــر  یــک نکته از ایــن معین 

زهنــار انگشــتری  یــامب  گــر  تــو  لعــل  باشــداز  نگــنی  یــر  ز در  ملــک ســلیمامن  صــد 

ک نبایــد بــود از طعــن حســود ای دل کــه چــو وابیــین خیــر تــو در ایــن باشــدغمنــا شــاید 

کلک خیــال انگیز ین  کــو نکند فهمــی ز نقشــش به حرام ار خود صورتگر چنی1 باشــدهــر 

کــی دادند باشــدجــام مــی و خون دل هــر یک به  چنــنی  اوضــاع  قســمت  دایــره  در 

بــود ایــن  یل  از حکــم  گل  و  گاب  کار  کایــن شــاهد بــازاری وان پــرده نشــنی باشــددر 

کــه حافــظ را رندی بشــد از خاطر آن نیســت 

باشــد پســنی  وز  ر تــا  پیشــنی  ســابقه  کایــن 

۱. صورتگر چین: نقاش چینی.
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ون نواهد شد قضای آمسان است این و دیگرگون نواهد شدمرا مهر ســیه چشمان ز سر بیر

گردون نواهد شــدرقیــب1 آزارهــا فرمود و جای آشــی نگذاشــت مگر آه ســحرخیزان ســوی 

کاری بــه جــز رنــدی2 نفرمودنــد وز ازل  ون نواهد شدمــرا ر هر آن قسمت که آن جا رفت از آن افز

یاد دف و ین خبش که ساز شرع از این افسانه یب قانون نواهد شدخدا را متســب ما را به فر

زم که پهنان عشق او ور می چون نواهد شدجمال من مهنی باشد  کنار و بوس و آغوشش چه گو
کنون نواهد شــدشــراب لعل و جای امن و یار مهربان ســایق3 گر ا کارت ا دال کی به شــود 

مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ

که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نواهد شد

۲. رند: عیار، زرنگ، بذله گو، دغل.۱. رقیب: حریف، مدعی.

۳. ساقی: آن که در پیاله شراب اندازد، شراب دار.



گزیدۀ غزلیات حافظ / 67

    لز  

کــس منی بینــمی یــاران را چــه شــد کــی آخــر آمــد دوســتداران را چه شــدیــاری انــدر  دوســی 

گل باد هباران را چه شدآب حیوان تیره گون1 شد خضر فرخ یپ کجاست خون چکید از شــاخ 

که یاری داشــت حق دوســی حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شدکــس منی گویــد 

سال هاســت برنیامــد  وت  مــر کان  از  تابش خورشــید و ســعی باد و باران را چه شدلعــی 

ک مهربانــان ایــن دیار یاران را چــه شــدشــهر یــاران بــود و خــا کــی ســر آمــد شــهر مهربــاین 

کرامــت در میــان افکنده انــد کــس به میــدان در منی آید ســواران را چه شــدگــوی توفیــق و 

عندلیبــان را چــه پیش آمد هزاران را چه شــدصدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برناست

کس ندارد ذوق مســی میگســاران را چه شدزهره سازی خوش منی سازد مگر عودش2 بسوخت

خــوش منی دانــد  کــس  الــی  اســرار  حافــظ 

وزگاران را چــه شــد کــه دور ر کــه می پــریس  از 

که از سوختن آن بوی خوش به مشام رسد.۱. تیره گون: سیاه رنگ. ۲. عود: چوبی 
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دانــد دلبــری  وخــت  برافر چهــره  کــه  هــر  دانــدنــه  ســکندری  ســازد  آینــه  کــه  هــر  نــه 

کلــه کج هناد و تند نشســت که طرف  دانــدنــه هــر  وری  ســر آیــنی  و  کاه داری 

گدایــان بــه شــرط مــزد مکن دانــدتــو بندگــی چــو  وری  پــر بنــده  وش  ر خــود  دوســت  کــه 

ســوزم عافیــت  رنــد  آن  مهــت  دانــدغــام  گــری  کیمیا گداصفــی  در  کــه 

بیامــوزی ار  باشــد  نکــو  عهــد  و  دانــدوفــا  ســتمگری  بیــین  تــو  کــه  هــر  وگرنــه 

ندانســمت و  دیوانــه  دل  دانــدبباخــمت  پــری  شــیوه  چبــه ای  آدمــی  کــه 

جاســت ایــن  مــو  ز  یکتــر  بار نکتــه  دانــدهــزار  قلنــدری  بتراشــد  ســر  کــه  هــر  نــه 

مــرا توســت  خــال  ز  بینــش  نقطــه  دانــدمــدار  جوهــری  دانــه  یــک  گوهــر  قــدر  کــه 

که شــاه خوبان شــد کس  دانــدبه قد و چهره هر آن  دادگســتری  گــر  ا بگیــرد  جهــان 

گاه آ بــود  کــی  حافــظ  دلکــش  شــعر  ز 

گفــن دری دانــد کــه لطــف طبــع و ســخن 
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مانــد نواهــد  غــم  ایــام  کــه  مــژده  مانــدرســید  نواهــد  هــم  نیــز  چنــنی  منانــد  چنــان 

شــدم کســار  خا یــار  نظــر  در  چــه  ار  مانــدمــن  نواهــد  متــرم  چنــنی  نیــز  رقیــب 

را مهــه  می زنــد  مششــیر  بــه  دار  پــرده  مانــدچــو  نواهــد  حــرم  می  حــر مقــمی  کــی 

مانــدچه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است نواهــد  رقــم  هســی  صحیفــه  بــر  چــو 

بــود ایــن  گفته انــد  مجشــید1  جملــس  ود  کــه جــم نواهــد مانــدســر کــه جــام بــاده بیــاور 

وانــه پر وصــل  مشــع  ای  مشــر  کــه ایــن معاملــه تــا صبحــدم نواهــد مانــدغنیمــی 

آور دســت  بــه  خــود  ویــش  در دل  مانــدتوانگــرا  نواهــد  درم  گنــج  و  ر  ز خمــزن  کــه 

ر ز بــه  نوشــته اند  برجــد3  ز واق2  ر مانــدبدیــن  نواهــد  کــرم  اهــل  نکــویی  جــز  کــه 

حافــظ مبــر  طمــع  جانــان  مهربــاین  ز 

کــه نقــش جــور و نشــان ســمت نواهــد مانــد

۲. رواق: درگاه، سایه بان.۱. جمشید: پادشاه بزرگ آریایی.

۳. زبرجد: نوعی از جواهرات.
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دادنــد جنــامت  غصــه  از  ســحر  وقــت  دادنــددوش  حیــامت  آب  شــب  ظلمــت  آن  وانــدر 

کردنــد ذامت  پرتــو  شعشــعه1  از  دادنــدبیخــود  صفــامت  جتــی2  جــام  از  بــاده 

دادنــدچــه مبــارک ســحری بــود و چه فرخنده شــی بــرامت3  تــازه  ایــن  کــه  قــدر  شــب  آن 

وی مــن و آینــه وصــف مجــال دادنــدبعــد از ایــن ر ذامت  جلــوه  از  خبــر  جــا  آن  در  کــه 

وا گشــمت و خوشــدل چه عجب کامر گــر  دادنــدمــن ا زکامت  بــه  این هــا  و  بــودم  مســتحق 

وز بــه مــن مــژده ایــن دولــت داد دادنــدهاتــف4 آن ر ثبــامت  و  و جفــا صبــر  بــدان جــور  کــه 

یــزد کــز ســخم می ر دادنــدایــن مهــه شــهد و شــکر  نبــامت5  شــاخ  آن  کــز  یســت  صبر اجــر 

بــود ســحرخیزان  انفــاس  و  حافــظ  مهــت 

دادنــد جنــامت  ایــام  غــم  بنــد  ز  کــه 

کنده شدن روشنایی. ۲. تجلی: جلوه، ظهور.۱. شعشعه: پرا

4. هاتف: آواز غیبی.۳. برات: بخشش.

5. شاخ نبات: نام معشوق افسانوی حافظ.
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زدنــد کــه مایــک در میخانــه  دیــدم  زدنــددوش  پیمانــه  بــه  و  بسرشــتند  آدم  گل 
ملکــوت2 عفــاف1  و  ســتر  حــرم  کنان  زدنــدســا مســتانه  بــاده  نشــنی  راه  مــن  بــا 

کشــید نتوانســت  امانــت  بــار  زدنــدآمســان  دیوانــه  مــن  نــام  بــه  کار  قرعــٔه 

زدنــدجنــگ هفتــاد و دو ملــت مهــه را عــذر بنــه افســانه  ره  حقیقــت  ندیدنــد  چــون 

کــه میــان مــن و او صلــح افتــاد کنــان ســاغر شــکرانه زدنــدشــکر ایــزد  صوفیــان رقــص 

کــه از شــعله او خنــدد مشــع وانــه زدنــدآتــش آن نیســت  کــه در خرمــن پر آتــش آن اســت 

کس چو حافظ نگشــاد از رخ اندیشــه نقاب

زدنــد قلــم شــانه  بــه  را  زلــف ســخن  تــا ســر 

کدامنی. ۲. ملکوت: عالم غیب.۱. عفاف: پا
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کنــد وا  ر رنــدان  حاجــت  وش  فــر مــی  کنــدگــر  بــا  دفــع  و  ببخشــد  گنــه  ایــزد 

گــدا تــا  بــاده  بــده  عــدل1  جــام  بــه  کنــدســایق  پربــا  جهــان  کــه  نیــاورد  غیــرت 

امــان مــژده  برســد  غمــان  ایــن  کــز  کنــدحقــا  وفــا  امانــت  عهــد  بــه  ســالکی  گــر 

ای حکــمی راحــت  گــر  و  آیــد  پیــش  رنــج  کنــدگــر  کــه این هــا خــدا  نســبت مکــن بــه غیــر 

کــه ره عقــل و فضــل نیســت کارخانــه ای  کنــددر  چــرا  یل2  فضــو رای  ضعیــف  فهــم 

کــس یب اجــل منــرد کــه  کنــدمطــرب بســاز پــرده  خطــا  ســراید  ترانــه  ایــن  نــه  کــو  وان 

کشــت خــار  بــای  و  عشــق  درد  کــه  را  کنــدمــا  دوا  صــایف  مــی  یــا  دوســت  وصــل  یــا 

جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت

کنــد کــه احیــای مــا  کجاســت  عیــی دمــی 

کنجکاو.۱. عدل: انصاف. گستاخ،  ۲. فضول: 
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بکنــد کارهــا  تــو  ســوز  کــه  بســوز  بکنــددال  بــا  صــد  دفــع  شــی  نــمی  نیــاز 

بکــش عاشــقانه  چهــره  پــری  یــار  بکنــدعتــاب1  جفــا  صــد  تــایف  کرمشــه  یــک  کــه 

بردارنــد حجــاب  ملکوتــش  تــا  ملــک  بکنــدز  منــا  جهــان  جــام  خدمــت  کــه  آن  هــر 

بکنــدطبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک دوا  را  کــه  نبینــد  تــو  در  درد  چــو 

کار و دل خــوش دار بکنــدتــو بــا خــدای خــود انــداز  خــدا  مدعــی  نکنــد  گــر  ا رحــم  کــه 

بیــداری کــه  بــود  ملــومل  خفتــه  خبــت  بکنــدز  دعــا  یــک  صبــح  فاحتــه  وقــت  بــه 

بســوخت حافــظ و بــویی بــه زلــف یــار نبــرد

بکنــد صبــا  دولتــش  ایــن  لــت  دال مگــر 

۱. عتاب: سرزنش.
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کنــد کــه ز مــا یــاد  وزی  کنــدکلــک مشــکنی تــو ر آزاد  کــه  بنــده  صــد  دو  اجــر  ببــرد 

بــادش ســامت  کــه  ســلمی  منــزل  کنــدقاصــد  گــر بــه ســامی دل مــا شــاد  چــه شــود 

گنــج مــرادت بدهنــد کــه بــی  کــن  کنــدامتحــان  آبــاد  تــو  لطــف  مــرا  چــو  خــرایب  گــر 

انــداز ین  شــیر و  خســر آن  دل  انــدر  رب  کنــدیــا  فرهــاد  ســر  بــر  گــذری  رحــت  بــه  کــه 

کندشــاه را بــه بــود از طاعــت صدســاله و زهــد کــه در او داد1  قــدر یک ســاعته عمــری 

بــرد بنیــادم  ز  تــو  نــاز  عشــوه2  کنــدحالیــا  بنیــاد  چــه  حکیمانــه  دگربــاره  تــا 

ک تــو از مدحــت مــا مستغنیســت کنــدگوهــر پــا فکــر مشــاطه3 چــه بــا حســن خــداداد 

شــیراز انــدر  خــود  مقصــود  بــه  نبــردمی  ره 

کنــد بغــداد  ره  حافــظ  کــه  وز  ر آن  خــرم 

۲. عشوه: ادا، شیوه، غمزه.۱. داد: عدل، انصاف.

۳. مشاطه: آرایشگر.
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کــرم بــا ما وفــاداری کند وی  کــز ر کیســت  بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کندآن 

وان گه به یک پیمانه می با من وفاداری کنداول بــه بانــگ نای و ین آرد بــه دل پیغام وی

کام دمل نگشود از او که جان فرســود از او  کنددلبر  کــه دلداری  نومیــد نتوان بود از او باشــد 

گــره نگشــوده ام زان طــره تــا من بــوده ام کندگفــمت  گفتــا منــش فرمــوده ام تــا بــا تــو طــراری1 

کندپشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده است بو از مســتیش رمزی بگو تا ترک هشــیاری 

کندچون من گدای یب نشان مشکل بود یاری چنان کجا عیش هنــان با رند بــازاری  ســلطان 

گر بیم سمت پیچ و خم سهل است ا از بند و زجنیرش چه غم هر کس که عیاری کندزان طره پر

با چشــم پرنیرنگ او حافــظ مکن آهنگ او

کنــد طــراری  بســیار  او  شــبرنگ  طــره  کان 

۱. طرار: جیب بر، دزد، رهزن.
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منی کنــد مچــن  میــل  چــرا  مــن  مچــان  و  منی کنــدســر مســن  یــاد  منی شــود  گل  مهــدم 

کردم و از ســر فســوس گلــه ای ز طــره اش  گوش به من منی کنددی  کــج  که این ســیاه  گفت 

گــرد مــن رفــت بــه چــنی زلــف او زه  منی کنــدتــا دل هــر وطــن  عــزم  خــود  دراز  ســفر  زان 

یل و مهی کــم  البــه1  ویــش  ابر کمــان  گوش کشیده است از آن گوش به من منی کندپیــش 

ک را مشــک خــن3 منی کنــدبــا مهــه عطــف2 دامنت آیــدم از صبــا عجب گــذر تــو خــا کــز 

کــه دمل چــه یــاد از آن عهدشــکن منی کنــدچــون ز نســمی می شــود زلف بنفشــه پرشــکن وه 

منی شــود جــان  مهــدم  او  وی  ر امیــد  بــه  کــوی او خدمت تــن منی کنددل  جــان بــه هــوای 

گــر مهــه درد می دهــد که تن چو جام می مجله دهن منی کندســایق ســمی ســاق مــن  کیست 

کــه فیض ابر منی کنــددســتخوش جفــا مکن آب رخم  عــدن4  در  مــن  سرشــک  مــدد  یب 

پنــد تــو شــد حافــظ ناشــنیده  کشــته غمــزه 

را درد ســخن منی کنــد کــه  تیــغ سزاســت هــر 

ع. ۲. عطف: میل، توجه.۱. البه: التماس، تضر

که از ناف آهوی ختنی به دست آید. که از عدن به دست آید.۳. مشک ختن: ُمشکی  4. ُدر عدن: نوعی از جواهرات 
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حیراننــد یب خبــران  مــا  نظربــازی  داننــددر  ایشــان  دگــر  منــودم  کــه  چنیــم  مــن 

یل و وجودنــد  پــرگار  نقطــه  ســرگردانندعاقــان  دایــره  ایــن  در  کــه  دانــد  عشــق 

نیســت تهنــا  مــن  دیــده  او  رخ  گاه  می گرداننــدجلــوه  آینــه  مهــنی  خورشــید  و  مــاه 

ین دهنــان بســت خدا خداونداننــدعهــد مــا بــا لــب شــیر قــوم  ایــن  و  بنــده  مهــه  مــا 

می دار مطــرب  و  مــی  هــوای  و  نســتانندمفلســانمی  و  گــر بــه  پشــمنی  خرقــه  گــر  ا آه 

نرســد اعمــی1  شــبپره  بــه  خورشــید  حیراننــدوصــل  نظــران  صاحــب  آینــه  آن  در  کــه 

وغ در ف  ال زهــی  یــار  از  گلــه  و  عشــق  ف  هجراننــدال مســتحق  چنــنی  عشــقبازان 

کار بیامــوزد  تــو  ســیاه  چشــم  کــس نتواننــدمگــرم  ور نــه مســتوری و مســی مهــه 

بــاد تــو  بــوی  بــرد  واح  ار نزهتگــه2  بــه  گوهــر هســی بــه نثــار افشــانندگــر  عقــل و جــان 

خواننــدزاهــد ار رنــدی حافــظ نکنــد فهــم چــه شــد قــرآن  کــه  قــوم  آن  از  یــزد  بگر دیــو 

مغبچــگان مــا  اندیشــه  از  گــه  آ شــوند  گــر 

و نســتانند گــر یف بــه  بعــد از ایــن خرقــه صــو

کور، بی چشم. ۲. نزهت: سرسبزی، خرمی، طراوت.۱. اعمی: 
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ویان قرار از دل چو بســتیزند بســتانندمســن بویــان غبار غــم چو بنشــینند بنشــانند پــری ر

ک جفــا دل هــا چــو بربندنــد بربندند ین1 جان ها چو بگشایند بفشانندبــه فتــرا ز زلف عنبر

هنــال شــوق در خاطــر چــو برخیزنــد بنشــانندبه عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند

یابند در یابند گیران را چو در گوشــه  گــر داننــدسرشــک  ا از ســحرخیزان نگرداننــد  رخ مهــر 

می راز پهنــاین چــو می بیننــد می خواننــدز چشــمم لعل رماین2 چو می خندند می بارند و ز ر

کــو ســهل پنــدارد کــی  کــه در تدبیــر درماننــد در ماننــددوای درد عاشــق را  ز فکــر آنــان 

کــه بردارند بــر دارند بدیــن درگاه حافظ را چو می خوانند می رانندچــو منصــور از مــراد آنان 

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

گــر دربنــد درماننــد درماننــد کــه بــا ایــن درد ا

۲. رمان: انار.۱. عنبرین: خوشبو، معطر.
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کننــد کیمیــا1  نظــر  بــه  را  ک  خــا کــه  کننــدآنــان  مــا  بــه  چشــمی  گوشــه  کــه  بــود  آیــا 

مدعــی طبیبــان  ز  بــه  هنفتــه  کننــددردم  دوا  غیــم  خزانــه  از  کــه  باشــد 

منی کشــد در  رخ  ز  نقــاب  چــون  کننــدمعشــوق  چــرا  تصــور  بــه  حکایــی  کــس  هــر 

کننــدچون حســن عاقبت نه به رندی و زاهدیست بــه عنایــت رهــا  کار خــود  کــه  بــه  آن 

یــد عشــق کــه در مــن یز کننــدیب معرفــت مبــاش  آشــنا  بــا  معاملــه  نظــر  اهــل 

ود مــی ر فتنــه  بــی  پــرده  ون  در کننــدحــایل  چه هــا  برافتــد  پــرده  کــه  زمــان  آن  تــا 

کننــدگــر ســنگ از ایــن حدیــث بنالد عجــب مدار صاحــب دالن حکایــت دل خــوش ادا 

گنــاه ز اغیــار2 در حجاب که صــد  کننــدمــی خــور  یــا  ر و  وی  ر بــه  کــه  طاعــی  ز  هبتــر 

یوســفم بــوی  او  از  آیــد  کــه  کننــدپیراهــین  قبــا3  غیــورش  بــرادران  ترســم 

حضــور زمــره  تــا  میکــده  کــوی  بــه  کننــدبگــذر  دعــا  صــرف  تــو  هبــر  ز  خــود  اوقــات 

که منعمان کننــدپهنان ز حاســدان به خودم خوان  خــدا  رضــای  بــرای  هنــان  خیــر 

منی شــود میســر  وصــل  دوام  حافــظ 

کننــد گــدا  حــال  بــه  التفــات  کــم  شــاهان 

کیمیا: چیز نادر. ۲. اغیار: ناآشنایان.۱. 

۳. قبا: جامه.
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کننــد کامــران  لبــت  و  دهــان  ام  کــی  کنندگفــمت  گــویی چنــان  گفتــا بــه چشــم هــر چه تــو 

لبــت می کنــد  طلــب  مصــر  خــراج1  کننــدگفــمت  یــان  ز کمتــر  معاملــه  ایــن  در  گفتــا 

راه بــرد  کــه  خــود  دهنــت  نقطــٔه  بــه  کنندگفــمت  که با نکته دان  گفت این حکایتیســت 

نشــنی صمــد  بــا  مشــو  صم2 پرســت  کنندگفــمت  کوی عشــق هم ایــن و هــم آن  گفتــا بــه 

دل ز  می بــرد  غــم  میکــده  هــوای  کنندگفــمت  که دیل شــادمان  کســان  گفتا خوش آن 

کنندگفــمت شــراب و خرقــه نــه آیــنی مذهب اســت گفــت ایــن عمــل به مذهــب پیر مغــان 

ســود چــه  را  پیــر  نوش لبــان  لعــل  ز  گفــمت 

کننــد جــوان  ینش  شــکر بوســٔه  بــه  گفتــا 

۲. صنم: بت.۱. خراج: جزیه، مالیات.
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وند آن کار دیگر می کنندواعظان کاین جلوه در مراب و منبر می کنند چون به خلوت می ر

پــرس باز جملــس  دانشــمند  ز  دارم  کمتــر می کنندمشــکی  توبــه فرمایــان چــرا خــود توبــه 

داوری وز  ر منی دارنــد  بــاور  کار داور می کنندگوییــا  کاین مهه قلب1 و دغل2 در 

کایــن مهه نــاز از غام تــرک و اســتر می کنندیــا رب این نودولتان را با خر خودشــان نشــان

کــه در دیــر مغــان گــدای خانقــه برجــه  توانگــر می کننــدای  را  کــه دل هــا  می دهنــد آیب 

که عاشق می کشد زمــره دیگــر به عشــق از غیب ســر بــر می کنندحســن یب پایان او چندان 

گوی می کننــدبــر در میخانه عشــق ای ملک تســبیح  خممــر4  آدم  طینــت3  جــا  آن  کانــدر 

گفت ویش عقل  صبحدم از عرش می آمد خر

که شــعر حافظ از بر می کنند گویی  قدســیان 

۲. دغل: بدعمل، خائن.۱. قلب: ناسره، تقلب.

4. مخمر: خمیرمایه.۳. طینت: باطن، فطرت.
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یــر1 می کننــد کــه چنــگ و عــود چــه تقر می کننــدداین  یــر2  تعز کــه  بــاده  یــد  خور پهنــان 

می برنــد عشــاق  ونــق  ر و  عشــق  می کننــدنامــوس  پیــر  زنش  ســر و  جــوان  عیــب 

هنــوز و  حاصــل  نشــد  هیــچ  تیــره  قلــب  کســیر3 می کننــدجــز  کــه ا باطــل در ایــن خیــال 

مشــنوید و  مگوییــد  عشــق  رمــز  می کننــدگوینــد  یــر  تقر کــه  حکایتیســت  مشــکل 

یــب فر صــد  ور  مغــر شــده  در  ون  بــر از  می کننــدمــا  تدبیــر  چــه  پــرده  ون  در خــود  تــا 

بــاز می دهنــد  مغــان  پیــر  وقــت  کــه چــه بــا پیــر می کننــدتشــویش  ایــن ســالکان نگــر 

یــد می کننــدصــد ملــک دل بــه نــمی نظــر می تــوان خر تقصیــر  معاملــه  ایــن  در  خوبــان 

می کننــدقومــی بــه جــد و جهــد هنادند وصل دوســت تقدیــر  بــه  حوالــه  دگــر  قومــی 

دهــر ثبــات  بــر  مکــن  اعتمــاد  اجلملــه4  می کننــدیف  تغییــر  کــه  کارخانه ایســت  کایــن 

که شیخ و حافظ و مفی و متسب می خور 

ویــر5 می کننــد تز بنگــری مهــه  نیــک  چــون 

کیفر، مجازات.۱. تقریر: بیان، اظهار. ۲. تعزیر: تنبیه، 

کمیاب، نادر. کسیر:  کالم.۳. ا 4. فی الجمله: خالصۀ 

5. تزویر: دروغ، ریا، قلب.
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نرهنــدشــراب یب غــش و ســایق خــوش دو دام رهنــد کمندشــان  از  جهــان  یــرکان  ز کــه 

یب گهننــدمن ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه شــهر  یــاران  کــه  شــکر  هــزار 

وی راهــر و  ویشیســت  در پیشــه  نــه  کــه ایــن ســالکان نــه مــرد رهنــدجفــا  بیــار بــاده 

قــوم کایــن  را  عشــق  گدایــان  حقیــر  کلهنــدمبــنی  یب  وان  خســر و  کمــر  یب  شــهان 

اســتغنا بــاد  هنــگام  کــه  بــاش  هــوش  نهننــدبــه  جــو  نــمی  بــه  طاعــت  خرمــن  هــزار 

شــود شکســته  دلبــری  کوکبــه1  کــه  جبهنــدمکــن  کــران  چا و  یزنــد  بگر بنــدگان  چــو 

رنگــم یــک  کشــان  دردی  مهــت  ق لبــاس و دل ســهیندغــام  ر کــه از وه  گــر نــه آن 

ادب شــرط  بــه  جــز  خرابــات  بــه  منــه  پادشــهندقــدم  مرمــان  درش  ســالکان  کــه 

حافــظ مهــی  اســت  بلنــد  عشــق  جنــاب 

ندهنــد خــود  بــه  یب مهتــان  ره  عاشــقان  کــه 

کوکب: ستاره.  .۱
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بگشــایند میکده هــا  در  کــه  آیــا  بگشــایندبــود  مــا  وبســته  فر کار  از  گــره 

بســتند خودبــنی  زاهــد  دل  هبــر  از  گــر  بگشــایندا خــدا  هبــر  از  کــه  دار  قــوی  دل 

زدگان صبوحــی1  رنــدان  دل  صفــای  بگشــایندبــه  دعــا  مفتــاح2  بــه  بســته  در  بــس 

بنویســید ز  ر دختــر  یــت3  تعز بگشــایندنامــه  دوتــا  زلــف  مغبچــگان  مهــه  تــا 

یــد بــه مــرگ مــی نــاب بگشــایندگیســوی چنــگ ببر مژه هــا  از  خــون  مهــه  یفــان  حر تــا 

مپســند خدایــا  ببســتند  میخانــه  بگشــاینددر  یــا  ر و  ویــر  تز خانــه  در  کــه 

کــه داری تــو ببیــین فــردا حافــظ ایــن خرقــه 

بگشــایند دغــا  بــه  یــرش  ز ز  زنــار4  چــه  کــه 

کلید.۱. صبوحی: بامداد. ۲. مفتاح: 

کمربند مسیحیان.۳. تعزیت: تسلیت. 4. زنار: 
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بــود مــا  بــا  نظــری  هنانــت  کــه  آن  بــاد  بــودیــاد  پیــدا  مــا  چهــره  بــر  تــو  مهــر  رقــم 

که چو چشمت به عتامب می کشت بــودیاد باد آن  شــکرخا  لــب  در  عیســویت  معجــز 

کــه صبوحــی زده در جملــس انس بــودیــاد بــاد آن  مــا  بــا  خــدا  و  نبــودمی  یــار  و  مــن  جــز 

وخت کــه رخت مشع طــرب می افر بــودیــاد باد آن  وا  ناپــر وانــه  پر ســوخته  دل  ویــن 

و ادب بزمگــه خلــق  آن  کــه در  آن  بــاد  بــودیــاد  صهبــا1  زدی  مســتانه  خنــده  او  کــه  آن 

کــه چــو یاقوت قــدح خنــده زدی بــودیــاد بــاد آن  حکایت هــا  تــو  لعــل  و  مــن  میــان  در 

بربســی کمــر  چــو  نــگارم  کــه  آن  بــاد  بــودیــاد  نــو پیــک جهــان پیمــا  در رکابــش مــه 

کــه خرابات نشــنی بودم و مســت کم اســت آجنــا بودیــاد بــاد آن  وز  وآچنــه در مســجدم امــر

کــه به اصاح مشا می شــد راســت یــاد بــاد آن 

بــود را  کــه حافــظ  ناســفته2  گوهــر  هــر  نظــم 

کره.۱. صهبا: باده، ساغر شراب. ۲. ناسفته: با
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بــودتــا ز میخانــه و مــی نــام و نشــان خواهــد بود خواهــد  مغــان  پیــر  ره  ک  خــا مــا  ســر 

اســت گــوش  در  ازمل  از  مغــان  پیــر  بــودحلقــه  خواهــد  مهــان  و  بــودمی  کــه  مهانــمی  بــر 

گــذری مهــت خــواه تربــت مــا چــون  بــودبــر ســر  خواهــد  جهــان  رنــدان  یارتگــه  ز کــه 

کــه ز چشــم مــن و تــو و ای زاهــد خودبــنی  راز ایــن پــرده هنــان اســت و هنــان خواهــد بودبــر

وز ون رفت امر کش من مست بر وان خواهــد بــودترک عاشق  کــه از دیــده ر تــا دگــر خــون 
که ز شــوق تو هند ســر به حلد1 بــودچشــمم آن دم  خواهــد  نگــران  قیامــت  صبــح  دم  تــا 

کرد گونــه مدد خواهد  گر از این  خبــت حافظ 

زلــف معشــوقه بــه دســت دگــران خواهــد بود

۱. لحد: خانۀ قبر.
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بــود تــو  گیســوی  قصــه  مــا  حلقــه  در  تــا دل شــب ســخن از سلســله مــوی تــو بــوددوش 

که از ناوک1 مژگان تو در خون می گشــت بــوددل  تــو  وی  ابــر کمانانــه  مشــتاق  بــاز 

مــی داد پیامــی  تــو  کــز  صبــا  عفــااهلل2  کــوی تــو بــودهــم  کــه از  کــس نرســیدمی  ور نــه در 

بــودعــامل از شــور و شــر عشــق خبــر هیچ نداشــت تــو  جــادوی  غمــزه  جهــان  انگیــز  فتنــه 

بــودم ســامت  اهــل  از  هــم  سرگشــته  بــودمــن  تــو  هنــدوی  طــره  شــکن  راهــم  دام 

مــن دل  بگشــاید  تــا  قبــا  بنــد  بــودبگشــا  تــو  ز هپلــوی  بــود  مــرا  کــه  گشــادی  کــه 

بگــذر حافــظ  تربــت3  بــر  کــه  تــو  وفــای  بــه 

وی تــو بــود وی ر ز کــز جهــان می شــد و در آر

۲. عفااهلل: خداوند ببخشاید.۱. ناوک: پیکان، تیر.

گور. ۳. تربت: قبر، 
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بــود وختــه  برافر رخســاره  و  می آمــد  بــوددوش  ســوخته  غمــزده ای  دل  بــاز  کجــا  تــا 

شهرآشــویب شــیوه  و  کــی  عاشــق  کــه بــر قامــت او دوختــه بــودرســم  جامــه ای بــود 

می دانســت خــود  رخ  ســپند  عشــاق  بــودجــان  وختــه  برافر کار  بدیــن  چهــره  آتــش  و 

کــه زارت بکشــم می دیدم بــودگــر چــه می گفــت  دلســوخته  مــن  بــا  نظــری  هنانــش  کــه 

بــودکفــر زلفــش ره دیــن مــی زد و آن ســنگنی دل وختــه  برافر از چهــره  در یپ اش مشــعی 

خیت یل دیده بر کــف آورد و بــوددل بــی خون بــه  اندوختــه  کــه  و  کــرد  تلــف  کــه  اهلل  اهلل 

کــه بــی ســود نکــرد بــه دنیــا  وش  بــودیــار مفــر وختــه  بفر ناســره  ر  ز بــه  یوســف  کــه  آن 

و خرقه بسوزان1 حافظ گفت و خوش گفت بر

کــه آموختــه بود یــا رب ایــن قلــب شــنایس ز 

۱. خرقه بسوزان: پاره ای از صوفیان طی مراسمی لباس های خود را آتش می زدند.
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که به دســمت پیاله بود بــوددیــدم به خواب خوش  حوالــه  دولــت  بــه  کار  و  رفــت  تعبیــر 

کشــیدمی و عاقبــت بــودچــل ســال رنــج و غصــه  دوســاله  شــراب  دســت  بــه  مــا  تدبیــر 

خبــت ز  می خواســمت  کــه  مــراد  نافــه  لــه1 بــودآن  کا در چــنی زلــف آن بــت مشــکنی 

ســحر غمــم  خــار  بــود  بــرده  دســت  بــوداز  پیالــه  در  مــی  و  آمــد  مســاعد  دولــت 

مــدام می خــورم  خــون  میکــده  آســتان  بــودبــر  نوالــه2  ایــن  قــدر  خــوان  ز  مــا  وزی  ر

گی چنیــد ز خــویب  و  مهــر  نکاشــت  کــو  بــودهــر  لــه  ال نگهبــان  بــاد  رهگــذار  در 

صبــح وقــت  افتــاد  گــذر  گلشــم  طــرف  بــودبــر  نالــه  و  آه  ســحر  مــرغ  کار  کــه  دم  آن 

یک بیت از این قصیده به از صد رساله بوددیــدمی شــعر دلکــش حافــظ بــه مــدح شــاه

شــیرگیر خورشــید  کــه  تندحلــه  شــاه  آن 

بــود غزالــه3  کمتــر  معرکــه  وز  ر بــه  پیشــش 

کل، زلف. کا کالله: جعد،  ۲. نواله: لقمه، روزی.۱. 

۳. غزاله: آهوی ماده.
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پــرده در شــود مــا  غــم  در  اشــک  کــه  شــودترســم  مســر1  عــامل  بــه  مهــر  بــه  ســر  راز  ویــن 

صبــر مقــام  در  شــود  لعــل  ســنگ  شــودگوینــد  جگــر  خــون  بــه  ولیــک  شــود  آری 

یــان و دادخــواه گر کــز دســت غــم خــاص مــن آن جا مگر شــودخواهــم شــدن بــه میکــده 

وان ر کــرده ام  دعــا  تیــر  کرانــه  هــر  شــوداز  کارگــر  یکــی  میانــه  آن  کــز  باشــد 

بازگــو دلــدار  بــر  مــا  حدیــث  جــان  شــودای  خبــر  را  صبــا  کــه  مگــو  چنــان  لیکــن 

مــن وی  ر گشــت  ر  ز تــو  مهــر  کیمیــای  شــوداز  ر  ز ک  خــا مشــا  لطــف  میــن  بــه  آری 

رقیــب نــوت  از  حیــرمت  تنگنــای  شــوددر  معتبــر  گــدا  کــه  آن  مبــاد  رب  یــا 

کــی کــه تــا  شــودبــس نکتــه غیــر حســن ببایــد  نظــر  صاحــب  مــردم  طبــع  مقبــول 

کاخ وصــل راســت کنگــره  کــه  شــودایــن ســرکی  در  ک  خــا او  آســتانه  بــر  ســرها 

حافــظ چو نافه ســر زلفش به دســت توســت

شــود خبــر  را  صبــا  بــاد  نــه  ار  درکــش  دم 

۱. سمر: افسانه، حکایت.
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نشــودگر چه بر واعظ شــهر این ســخن آســان نشــود مســلمان  ســالوس  و  زد  ور یــا  ر تــا 

که نه چندان هنر است کن  کرم  نشــودرندی آموز و  انســان  و  مــی  ننوشــد  کــه  حیــواین 

فیــض قابــل  شــود  کــه  ببایــد  ک  پــا گی لؤلــؤ و مرجان نشــودگوهــر  ور نــه هــر ســنگ و 

کــه بــه تلبیــس2 و حیــل دیو مســلمان نشــوداسم اعظم1 بکند کار خود ای دل خوش باش

یف کــه این فن شــر زم و امیــد  نشــودعشــق مــی ور حرمــان  موجــب  دگــر  هنرهــای  چــون 

دلــت کام  بدهــم  فــردا  کــه  می گفــت  نشــوددوش  پشــیمان  کــه  خدایــا  ســاز  ســبی 

را تــو  خــوی  می طلــم  خــدا  ز  خلــی  نشــودحســن  یشــان  پر تــو  از  مــا  خاطــر  دگــر  تــا 

حافــظ عــایل  مهــت  نبــود  تــا  را  ذره 

نشــود درخشــان  خورشــید  چشــمه  طالــب 

۲. تلبیس: تزویر، حیله.۱. اسم اعظم: در اصطالح عرفا، اسم ذات خداوند.
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شــاید کشــد  دمل  مشــکنی  بــاده  بــه  گــر  منی آیــدا یــا  ر زهــد  ز  خیــر  بــوی  کــه 

کننــد از عشــق گــر منــع مــن  فرمایــدجهانیــان مهــه  خداونــدگار  کــه  کــم  آن  مــن 

می کــر کــه خلــق  کرامــت مبــر  ببخشــایدطمــع ز فیــض  عاشــقان  بــر  و  ببخشــد  گنــه 

امیــد بــدان  دل  اســت  کــر  ذ حلقــه  بگشــایدمقــمی  یــار  زلــف  ســر  ز  حلقــه ای  کــه 

که حسن خداداده هست و حجله خبت کــه مشــاطه ات بیارایــدتو را  چــه حاجــت اســت 
منی بایــدمچن خوش است و هوا دلکش است و می یب غش1 در  هیــچ  خــوش  دل  جــز  بــه  کنــون 

دار هــش  یل  و جهــان  وس  عــر منی آیــدمجیله2 ایســت  کــس  عقــد  در  خمــدره3  ایــن  کــه 

گــر گفتمــش ای مــاه رخ چــه باشــد ا بیاســایدبــه البــه  دخلســته ای  تــو  ز  شــکر  یــک  بــه 

کــه حافظ خدای را مپســند بــه خنــده گفت 

بیاالیــد را  مــاه  رخ  تــو  بوســه  کــه 

۲. جمیله: زن خوبروی.۱. غش: تقلب.

۳. مخدره: بانو، پرده نشین.
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آیــد ســر  غمــت  گفتــا  دارم  تــو  غــم  برآیــدگفــمت  گــر  ا گفتــا  شــو  مــن  مــاه  کــه  گفــمت 

بیامــوز وفــا  رســم  زان  ور مهــر ز  آیــدگفــمت  کمتــر  کار  ایــن  یــان  و خوبر ز  گفتــا 

ببنــدم نظــر  راه  خیالــت  بــر  کــه  و اســت او از راه دیگــر آیــدگفــمت  کــه شــب ر گفتــا 

کــرد عاملــم  گمــراه  زلفــت  بــوی  کــه  آیــدگفــمت  رهبــر  اوت  هــم  بــداین  گــر  ا گفتــا 

خیــزد صبــح  بــاد  کــز  هــوایی  خوشــا  آیــدگفــمت  دلبــر  کــوی  کــز  نســیمی  خنــک1  گفتــا 

کشــت و  ز کــه نــوش لعلــت مــا را بــه آر آیــدگفــمت  ور  پــر بنــده  کــو  کــن  بندگــی  تــو  گفتــا 

دارد صلــح  عــزم  کــی  رحیمــت  دل  درآیــدگفــمت  آن  وقــت  تــا  کــس  بــا  مگــوی  گفتــا 

کــه چون ســر آمد گفــمت زمــان عشــرت دیدی 

کایــن غصه هم ســر آید گفتــا خــوش حافظ 

۱. خنک: سرد، مالیم.
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برآیــد مــن  کام  تــا  نــدارم  طلــب  از  یــا تــن رســد بــه جانــان یــا جــان ز تــن برآیــددســت 

بنگــر و  وفــات  از  بعــد  را  تربــمت  برآیــدبگشــای  کفــن  از  دود  ومن  در آتــش  کــز 

کــه خلــی والــه1 شــوند و حیــران ن برآیــدبنمــای رخ  یــاد از مــرد و ز کــه فر بگشــای لــب 

برآیــدجان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش بــدن  از  جــان  کامــی  هیــچ  نگرفتــه 

جــامن تنــگ  بــه  آمــد  دهانــش  حســرت  برآیــداز  دهــن  زان  کــی  تنگدســتان  کام  خــود 

عشــقبازان خیــل  در  خیــرش  کــر  ذ گوینــد 

برآیــد اجنمــن2  در  حافــظ  نــام  کــه  جــا  هــر 

۲. انجمن: مجلس.۱. واله: حیران، دلباخته.



گزیدۀ غزلیات حافظ / 95

    لز  

بازآیــد درم  ز  قــدیس1  طایــر  آن  گــر  بازآیــدا ســرم  پیرانــه  بــه  بگذشــته  عمــر 

کــه دگــر بازآیــددارم امیــد بــر ایــن اشــک چــو بــاران  نظــرم  از  برفــت  کــه  دولــت  ق  بــر

کــف پایــش بــود ک  کــه تــاج ســر مــن خــا بازآیــدآن  ســرم  بــه  تــا  می طلــم  خــدا  از 

یــز یــاران عز بــه  انــدر عقبــش رفــت  بازآیــدخواهــم  خبــرم  بازنیایــد  ار  شــخصم 

نکــم گرامــی  یــار  قــدم  نثــار  بازآیــدگــر  دگــرم  کار  چــه  بــه  جــان  گوهــر 

بــزمن ســعادت  بــام  از  نودولــی  بازآیــدکــوس2  نوســفرم  مــه  کــه  ببیــم  گــر 

بازآیــدمانعش غلغل چنگ است و شکرخواب صبوح ســحرم  آه  بشــنود  گــر  نــه  ور 

حافــظ ماهــم  چــو  شــاه  رخ  ومنــد  ز آر

بازآیــد درم  ز  ســامت  بــه  تــا  مهــی 

کوس: دهل.۱. طایر قدسی: پرندۀ آسمانی.  .۲
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منی آیــد بــر  تــو  از  کام  و  برآمــد  منی آیــدنفــس  در  خــواب  از  مــن  خبــت  کــه  فغــان 

کویش کی از  منی آیــدصبا به چشــم مــن انداخت خا نظــر  در  زندگــمی  آب  کــه 

منی گیــرم بــر  بــه  تــا  را  تــو  بلنــد  منی آیــدقــد  بــر  بــه  مــرادم  و  کام  درخــت 

ین ور  مــا  یــار  دالرای  وی  ر بــه  منی آیــدمگــر  بــر  کار  دگــر  وجــه  هیــچ  بــه 

که خوش ســوادی1 دید منی آیــدمقمی زلف تو شــد دل  خبــر  کــش  با یــب  غر آن  وز 

دعــا تیــر  هــزار  گشــادم  صــدق  شســت  منی آیــدز  کارگــر  یکــی  ســود  چــه  یل  و

ســحر نســمی  بــا  هســت  دل  حکایــت  منی آیــدبســم  ســحر  امشــب  مــن  خبــت  بــه  یل  و

منی آیــددر ایــن خیــال بــه ســر شــد زمــان عمــر و هنوز ســر  بــه  ســیاهت  زلــف  بــای 

که شــد دل حافظ رمیــده از مهه کس ز بــس 

منی آیــد در  بــه  زلفــت  حلقــه  ز  کنــون 

۱. سواد: سیاهی، تاریکی.
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شــنید صبــا  بــاد  ز  کــه  هــر  تــو  خــوش  شــنیدبــوی  آشــنا  ســخن  آشــنا  یــار  از 

گــدا فکــن گدا شــنیدای شــاه حســن چشــم بــه حــال  گــوش بس حکایت شــاه و  کایــن 

شــنیدخــوش می کــم بــه باده مشــکنی مشــام جان یــا  ر بــوی  صومعــه  پــوش  دلــق  کــز 

کــس نگفت کــه عارف ســالک به  شــنیدســر خدا  کجــا  از  وش  فــر بــاده  کــه  حیــرمت  در 

کــه یــک زمــان کجاســت مــرم رازی  گفت و چه ها شنیدیــا رب  که چه  دل شــرح آن دهد 

مــن گــزار  حــق  دل  نبــود  ســزا  شــنیداینــش  ناســزا  ســخن  خــود  غمگســار  کــز 

شــد چــه  او  کــوی  ســر  ز  شــدم  گــر  ا وم  شــنیدمــر وفــا  بــوی  کــه  زمانــه  گلشــن  از 

بلنــد می کنــد  نــدا  عشــق  کــه  بیــا  گفت قصــه ما هم ز ما شــنیدســایق  کــه  کــس  کان 

می می خــور وز  امــر نــه  خرقــه1  یــر  ز بــاده  شــنیدمــا  ماجــرا  ایــن  میکــده2  پیــر  بــار  صــد 

وز می کشــمی گنبد چرخ این صدا شــنیدمــا می بــه بانگ چنــگ نه امر که  بــس دور شــد 

بــه مســع رضــا شــنیدپنــد حکــمی مــض صواب اســت و عــنی خیر کــه  کــی  آن  فرخنــده 

گفــن اســت و بــس حافــظ وظیفــه تــو دعــا 

شــنید یــا  نشــنید  کــه  مبــاش  آن  دربنــد 

۲. پیر میکده: پیر می فروش.۱. خرقه: جامه.
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کنیــد بــاز  یــار  زلــف  از  گــره  کنیدمعاشــران1  شــی خوش اســت بدین قصــه اش دراز 

کنیــدحضــور خلوت انس اســت و دوســتان مجعند فــراز  در  و  خبوانیــد  یــکاد2  ان  و 

کنیــدربــاب و چنــگ بــه بانــگ بلنــد می گوینــد بــه پیغــام اهــل راز  گــوش هــوش  کــه 

کــه غــم پــرده بــر مشــا نــدرد کنیــدبــه جــان دوســت  کارســاز  الطــاف  بــر  اعتمــاد  گــر 

ق بســیار اســت کنیــدمیــان عاشــق و معشــوق فر نیــاز  مشــا  منایــد  نــاز  یــار  چــو 

کنیــدنست موعظه پیر صحبت این حرف است احتــراز  ناجنــس  مصاحــب3  از  کــه 

کنیــدهر آن کی که در این حلقه نیست زنده به عشق منــاز  مــن  فتــوای  بــه  منــرده  او  بــر 

حافــظ مشــا  از  انعامــی  کنــد  طلــب  وگــر 

کنیــد دلنــواز  یــار  لــب  بــه  حوالتــش 

۱. معاشر: هم نشین، هم صحبت.
که برای دفع زخم چشم خوانند. ۲. و ان یکاد: مراد از آیۀ قرآن است 

۳. مصاحب: هم صحبت.
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بیــار یــار  ره  ک  خــا از  نکهــی  صبــا  بیــارای  دلــدار  مــژده  و  دل  انــدوه  ببــر 

بگــو دوســت  دهــن  از  فــزا  وح  ر بیــارنکتــه ای  اســرار  عــامل  از  خبــر  خــوش  نامــه ای 

مشــام تــو  نســمی  لطــف  از  کــم  معطــر  بیــارتــا  یــار  نفــس  نفحــات1  از  مشــه ای 

یــز عز یــار  آن  ره  ک  خــا کــه  تــو،  وفــای  بیــاربــه  اغیــار  از  آیــد  پدیــد  کــه  غبــاری  یب 

کــوری رقیــب بیــارگــردی از رهگــذر دوســت بــه  خونبــار  دیــده  ایــن  آســایش  هبــر 

بیــارخامــی و ســاده دیل شــیوه جانبــازان نیســت عیــار  دلبــر  آن  بــر  از  خبــری 

یت ای مــرغ مچــن کــه تــو در عشــر بیــارشــکر آن را  گلــزار  مــژده  قفــس  اســیران  بــه 

کردم یب دوست که  بیــارکام جان تلخ شــد از صبر  شــکربار  ین  شــیر لــب  زان  عشــوه ای 

ندیــد مقصــود  چهــره  دل  کــه  یســت  وزگار بیــارر کــردار  آینــه  قــدح  آن  ســاقیا 

کن زد به می اش رنگنی  دلــق حافظ به چه ار

گهــش مســت و خــراب از ســر بــازار بیــار وان 

۱. نفحات: دم ها، نفس ها.
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دگــر بــار  رســم  میخانــه  بــه  عمــر  بــود  دگــرگــر  کار  نکــم  رنــدان  خدمــت  از  جبــز 

وم بــر یــان  گر دیــده  بــا  کــه  وز  ر آن  دگــرخــرم  بــار  یــک  میکــده  در  آب  زمن  تــا 

دگــرمعرفــت نیســت در ایــن قــوم خــدا را ســبی یــدار  خر بــه  را  خــود  گوهــر  بــرم  تــا 

ین نشناخت گر رفت و حق صحبت دیر دگــریار ا یــار  یپ  ز  مــن  وم  ر کــه  هلل1  حــاش 

کبــود چــرخ  دایــره  شــودم  مســاعد  دگــرگــر  پــرگار  بــه  بــاز  آورمــش  دســت  بــه  هــم 

بگذارنــد ار  خاطــرم  می طلبــد  دگــرعافیــت  طــرار  طــرٔه  آن  و  شــوخش  غمــزه 

گفتنــد کــه بــه دســتان  دگــرراز سربســته مــا بــنی  بــازار  ســر  بــر  ین  و  دف  بــا  زمــان  هــر 

ســاعت هــر  فلــک  کــه  بنــامل  درد  از  دم  دگــرهــر  آزار  بــه  یــش  ر دل  قصــد  کنــدم 

می نــه در ایــن واقعــه حافــظ تهناســت بازگــو

دگــر بســیار  بادیــه2  ایــن  در  گشــتند  غرقــه 

کی است خدا را. ۲. بادیه: صحرا.۱. حاش هلل: پا
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کنعان1، غم خمور گشته بازآید به  گم  گلســتان، غــم خموریوســف  وزی  کلبــه احــزان2 شــود ر

یده باز آید به ســامان غم خمورای دل غمدیده، حالت ِبه شود، دل َبد مکن وین ســر شــور

مچــن ختــت  بــر  بــاز  باشــد  عمــر  هبــار  چتر گل در سر کی، ای مرغ خوشخوان غم خمورگــر 

بــر مــراد مــا نرفــت وزی  گــر دو ر گــردون  دامئــا یکســان نباشــد حــال دوران غــم خمــوردور 

یــای پهنــان غــم خمــورهان مشو نومید چون واقف ِنه ای از ِسّرِ غیب باشــد انــدر پــرده باز

َکَنــد َبــر  هســی  بنیــاد  فنــا  ســیل  ار  دل  چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم خمورای 

کعبه خواهــی زد قدم گــر به شــوق  کنــد خــار مغیــان3 غــم خمــوردر بیابــان  گــر  زنشــها  سر

ک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان، غم خمورگر چه منزل بس خطرنا

رقیــب ابــرام4  و  جانــان  ِفرقــت  در  مــا  گــردان غــم خمورحــال  مجلــه می دانــد خــدای حــال 

ُکنــج فقــر و خلــوت شــهای تــار حافظــا در 

خمــور غــم  قــرآن  درس  و  دعــا  ِورَدت  بــود  تــا 

کنعان: نام سرزمین یعقوب. ۲. کلبۀ احزان: خانه ای که یعقوب در آن به غصه می نشست.۱. 

کید.۳. مغیالن: نوعی خار. 4. ابرام: اصرار، تأ
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مگیــر هبانــه  و  بشــنو  کنمــت  بپذیــرنصیحــی  بگویــدت  مشــفق  ناصــح  آچنــه  هــر 

بــردار متتعــی1  جوانــان  وی  ر وصــل  کمینگــه عمــر اســت مکــر عــامل پیــرز  کــه در 

کثیرنعــمی هــر دو جهــان پیــش عاشــقان بــه جوی کــه ایــن متــاع قلیل اســت و آن عطــای 

ودی2 بســاز می خواهــم یــرمعاشــری خــوش و ر ز و  مب  نالــه  بــه  می  بگــو خویــش  درد  کــه 

نکــم گنــه  و  مــی  ننوشــم  کــه  ســرم  آن  تقدیــربــر  شــود  مــن  تدبیــر  موافــق  گــر  ا

کردنــد مــا  حضــور  یب  یل  از قســمت  گــر اندکــی نــه به وفــق رضاســت خــرده مگیرچــو 

یز ســاقیا می و مشــک لــه در قدحم ر ضمیــرچــو ال ز  ود  منــی ر نــگارم  خــال  نقــش  کــه 

ســایق ای  خوشــاب  در  ســاغر  مبیــربیــار  و  ببــنی  آصــیف3  کــرم  گــو  حســود 

کــف صــد بــار تقصیــربــه عــزم توبــه هنــادم قــدح ز  منی کنــد  ســایق  کرمشــه  یل  و

ســاله چــارده  مبــوب  و  دوســاله  کبیرمــی  مهــنی بس اســت مــرا صحبــت صغیــر و 

می گیــرد پیــش  کــه  را  مــا  رمیــده  زجنیــردل  از  خســته  جمنــون  بــه  دهیــد  خبــر 

بزمگــه مگــو حافــظ ایــن  در  توبــه  حدیــث 

تیــر بــه  زننــد  ویــت  ابر کمــان  ســاقیان  کــه 

۲. رود: ساز.۱. تمتع: استفاده، بهره وری.

۳. آصف: وزیر دانشمند سلیمان.
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بــاز کــردم  بــه دیــدار دوســت  کــه دیــده  نــوازمــم  بنــده  کارســاز  ای  میــت  گو شــکر  چــه 

مشــوی غبــار  از  رخ  گــو  بــا  کــوی نیــازنیازمنــد  ک  کیمیــای مــراد اســت خــا کــه 

یقــت عنــان متــاب ای دل فــرازز مشــکات طر و  نشــیب  از  نیندیشــد  راه  مــرد  کــه 

کنــد عاشــق بــه قــول مفــی عشــقش درســت نیســت منــازطهــارت ار نــه بــه خــون جگــر 

بــه جــز پیالــه مگیــر مبــازدر ایــن مقــام جمــازی1  عشــق  غیــر  چیــه  باز ســراچه  ایــن  در 

دیل اهــل  ز  خبــر  دعــایی  بوســه  نــمی  بــازبــه  دارد  و جســم  از جــان  کیــد دمشنــت  کــه 

عــراق و  حجــاز  در  عشــق  زمزمــه  فکنــد 

شــیراز از  حافــظ  غزلــای  بانــگ  نــوای 

کنایه. ۱. مجاز: غیرواقع، 
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وی به ناز که خوش می ر و ناز حســن  نیــازای ســر صــد  حلظــه  هــر  تــو  نــاز  بــه  را  عشــاق 

ازل در  کــه  خوبــت  طلعــت1  بــاد  نــازفرخنــده  قبــای  وت  ســر قــد  بــر  یده انــد  ببر

وســت ز آر تــو  زلــف  عنبــر  بــوی  کــه  را  گــو بــر آتــش ســودا بســوز و ســازآن  چــون عــود 

یل و دل  ســوز  بــود  مشــع  ز  را  وانــه  گــداز2پر بــود  را  دمل  تــو  عــارض  مشــع  یب 

کــرده بــود دوش کــه یب تــو توبــه ز می  یف  بشکســت عهــد چــون در میخانــه دیــد بــازصــو

مــن عیــار  نگــردد  رقیــب  طعنــه  گازاز  دهــان  در  مــرا  برنــد  گــر  ا ر  ز چــون 

یافــت وقــوف  کویــت  کعبــه  کــز طــواف  حجــازدل  ســر  نــدارد  می  حــر آن  شــوق  از 

جــوازهر دم به خون دیده چه حاجت وضو چو نیست مــرا  منــاز  تــو  وی  ابــر طــاق  یب 

کــف زنــان چــون بــاده بــاز بــر ســر خــم رفــت 

راز شــنید  ســایق  لــب  از  دوش  کــه  حافــظ 

گداز: ذوب.۱. طلعت: چهره، رخسار.  .۲
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شــورانگیز یل1 وشیســت  لو رمیــده  آمیــزدمل  رنــگ  و  وضــع  قتــال  و  وعــده  وغ  در

بــاد یــان  و ر مــاه  ک  چــا پیرهــن  پرهیــزفــدای  خرقــه  و  تقــوی  جامــه  هــزار 

ک خواهــم برد عبیرآمیــزخیــال خــال تــو با خــود به خــا شــود  کــم  خا تــو  خــال  ز  تــا  کــه 

کــه چیســت ای ســایق یــزفرشــته عشــق ندانــد  ر آدم  ک  خــا بــه  گایب  و  جــام  خبــواه 

حشــر ســحرگه  تــا  بنــد  کفــم  بــر  رســتاخیزپیالــه  وز  ر هــول  ببــرم  دل  ز  مــی  بــه 

رحــی آمــدم  درگاهــت  بــه  خســته  و  کــه جــز والی تــوام نیســت هیــچ دســت آویــزفقیــر 

گفــت کــه هاتــف میخانــه دوش بــا مــن  یــزبیــا  از قضــا مگر و  بــاش  در مقــام رضــا  کــه 

میــان عاشــق و معشــوق هیچ حائل نیســت

تــو خود حجاب خودی حافــظ از میان برخیز

کوچی، روسپی، هرجایی. ۱. لولی: 
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بــس را  مــا  جهــان  گلســتان  ز  بــسگلعــذاری  را  مــا  وان  ر و  ســر آن  ســایه  مچــن  یــن  ز

بــاد دورم  یــا  ر اهــل  مهصحبــی  و  بــسمــن  را  مــا  گــران  رطــل  جهــان  گرانــان  از 

گــدا دیــر مغــان مــا را بــسقصــر فــردوس بــه پــاداش عمــل می خبشــند کــه رنــدمی و  مــا 

ببــنی عمــر  گــذر  و  جــوی  لــب  بــر  بــسبنشــنی  را  مــا  گــذران  جهــان  ز  اشــارت  کایــن 

جهــان آزار  و  بنگــر  جهــان  بــازار  یان مــا را بسنقــد  گــر مشــا را نــه بس ایــن ســود و ز

یــادت طلبمی که ز دولــت صحبــت آن مونــس1 جــان مــا را بــسیار با ماســت چــه حاجت 

مفرســت هبشــمت  بــه  را  خــدا  خویــش  در  کــون و مــکان مــا را بــساز  کــوی تــو از  کــه ســر 

گله ناانصافیست حافظ از مشــرب قسمت 

وان مــا را بــس طبــع چــون آب و غزل هــای ر

۱. مونس: همدم، غمگسار، آشنا.
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مپــرس کــه  کشــیده ام  عشــی  مپــرسدرد  کــه  چشــیده ام  هجــری  زهــر 

کار آخــر  و  جهــان  در  مپــرسگشــته ام  کــه  یــده ام  برگز دلبــری 

درش ک  خــا هــوای  در  چنــان  مپــرسآن  کــه  دیــده ام  آب  ود  مــی ر

گــوش خــود از دهانش دوش مپــرسمــن بــه  کــه  شــنیده ام  ســخناین 

مپــرسسوی من لب چه می گزی که مگوی کــه  یــده ام  گز لعــی  لــب 

خویــش گــدایی  کلبــه1  در  تــو  مپــرسیب  کــه  کشــیده ام  رنج هــایی 

عشــق ره  در  یــب  غر حافــظ  مهچــو 

مپــرس کــه  رســیده ام  مقامــی  بــه 

کلبه: خانۀ محقر.  .۱
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که مپرس گلــه چندان  که چنان ز او شده ام یب سر و سامان که مپرسدارم از زلف ســیاهش 

که مپرسکــس بــه امیــد وفــا تــرک دل و دیــن مکنــاد کرده پشــیمان  که چنامن من از این 

که آزار کســش در یپ نیســت کــه مپــرسبــه یکــی جرعه  نــادان  از مــردم  زحــی می کشــم 

کایــن می لعل دل و دین می برد از دست بدان سان که مپرسزاهــد از ما به ســامت بگذر 

که جــان بگدازد هر کی عربده ای1 این که مبنی آن که مپرسگفت وگوهاســت در ایــن راه 

یل و بــود  هوســم  ســامت  و  که مپرسپارســایی  شــیوه ای می کنــد آن نرگس فتــان2 

پرســم حــایل  فلــک صــورت  گــوی  از  که مپرسگفــمت  گفت آن می کشم اندر خم چوگان3 

گفتــا کــه شکســی  گفتمــش زلــف بــه خــون 

حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس

۲. فتان: فتنه گر.۱. عربده: داد و فریاد.

که با اسب و توپ اجرا می شود. ۳. چوگان: نوعی بازی 
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گل شــد یارش کــه  کارشفکــر بلبــل مهــه آن اســت  کند در  که چون عشوه  گل در اندیشــه 

کــه عاشــق بکشــند که باشــد غــم خدمتگارشدلربــایی مهــه آن نیســت  خواجه آن اســت 

که خون مــوج زند در دل لعل کــه خــزف2 می شــکند بــازارشجای آن اســت  یــن تغابــن1  ز

منقــارشبلبــل از فیــض گل آموخت ســخن ور نه نبود در  تعبیــه  غــزل  و  قــول  مهــه  ایــن 

می گــذری مــا  معشــوقه  کوچــه  در  کــه  کــه ســر می شــکند دیــوارشای  بــر حــذر بــاش 

کــه صــد قافلــه دل مهره اوســت بــه ســامت دارشآن ســفرکرده  کجــا هســت خدایــا  هــر 

گر چه خوش افتاد ای دل ومگــذارشصحبت عافیتــت  فر اســت  یــز  عز عشــق  جانــب 

یف سرخوش از این دست که کج کرد کاه دســتارشصو شــود  آشــفته  دگــر  جــام  دو  بــه 

کــه بــه دیــدار تــو خوگــر شــده بــود دل حافــظ 

آزارش جمــو  اســت  وصــال  ورد  پــر ناز

گلی.۱. تغابن: زیان و ضرر. ۲. خزف: ظرف 
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ورش که تا یک دم بیاســامی ز دنیا و شــر و شــورششراب تلخ می خواهم که مردافکن بود ز

ور نــدارد شــهد آســایش مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورشمســاط1 دهــر دون پــر

کــه نتــوان شــد ز مکــر آمســان امین یخ سلحشــورشبیــاور مــی  بــه لعــب زهــره چنگــی و مر

که من پیمودم این صحرا نه هبرام است و نه گورشکمنــد صیــد هبرامــی بیفکــن جــام جــم بــردار

بنمــامی دهــر  راز  صافیــت  مــی  در  تــا  به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورشبیــا 

رگی نیســت ویشــان منایف2 بز کردن به در سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورشنظر 

وی جانــان منی پیچد ســر از حافظ کمــان ابــر

ورش وی یب ز ولیکــن خنده می آید بدین بــاز

۲. منافی: ضد، ناسازگار.۱. سماط: سفره.
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دوش میخانــه  گوشــه  از  بنــوشهاتــیف  مــی  گنــه  ببخشــند  گفــت 

خویــش کار  بکنــد  الــی  وش1لطــف  ســر برســاند  رحــت  مــژده 

بــر میخانــه  بــه  خــام  خــرد  تــا مــی لعــل آوردش خــون بــه جوشایــن 

کوشــش دهند بکــوشگــر چه وصالش نه به  تــواین  کــه  دل  ای  قــدر  هــر 

از جــرم ماســت خــوشلطــف خــدا بیشــتر  داین  چــه  سربســته  نکتــه 

یــار گیســوی  حلقــه  و  مــن  وشگــوش  فــر مــی  در  ک  خــا و  مــن  وی  ر
گناهیســت صعب2 رندی حافظ نه 

پــوش عیــب  پادشــه  کــرم  بــا 

۲. صعب: مشکل، دشوار.۱. سروش: آواز غیبی، الهام.
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کارداین تیزهــوش گفــت پهنــان  وشدوش بــا مــن  فــر مــی  کــرد ســر  نشــاید  وز مشــا پهنــان 

وی طبع کــز ر کارها  گیر بــر خــود  سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوشگفــت آســان 

وغش1 بر فلک کــز فر گهــم در داد جامی  زهره2 در رقص آمد و بربط3 زنان می گفت نوشوان 

وشبــا دل خونــنی لــب خنــدان بیــاور مهچــو جام ین گرت زخی رسد آیی چو چنگ اندر خر

یــن پــرده رمــزی نشــنوی وشتــا نگــردی آشــنا ز گــوش نامــرم نباشــد جــای پیغــام ســر

کــن پنــد ای پســر وز هبــر دنیا غــم خمور گر تواین داشت هوشگــوش  گفتمت چون در حدییث 

گفت و شــنید می عشــق نتوان زد دم از  زان که آجنا مجله اعضا چشم باید بود و گوشدر حــر

ویش شرط نیست گو ای مرد عاقــل یا خوشبر بساط نکته دانان خودفر یا ســخن دانســته 

کرد که رندی های حافظ فهم  ســاقیا می ده 

آصف صاحــب قران جرم خبــش عیب پوش

۲. زهره: سیارۀ زهره.۱. فروغ: روشنی.

۳. بربط: نوعی ساز.
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کــف گــر مــدد دهــد دامنــش آورم بــه  گــر بکشــم زهــی طرب ور بکشــد زهی شــرفطالــع ا

کس نبست این دل پر امید من کرم ز  گــر چه ســخن مهی بــرد قصه من بــه هر طرفطرف1 

نشــد گشــایی  هیــچ  تــوام  وی  ابــر خــم  یز شــد تلفاز  کج عمر عز کــه در ایــن خیال  وه 

کی شود دســتکش خیال من وی دوســت  کمان تیــر مراد بر هدفابر کس نزده ســت از این 

ســنگدل بتــان  مهــر  ورم  پــر نــاز  بــه  ناخلــف2چنــد  پســران  ایــن  منی کننــد  پــدر  یــاد 

مغبچه ای ز هر طرف می زندم به چنگ و دفمن به خیال زاهدی گوشه نشنی و طرفه آنک
تقــل3 وال خبــوان  نقــش  زاهــدان  خبرنــد  یاســت متســب بــاده بــده والختف4یب  مســت ر

یف شهر بنی که چون لقمه شهه می خورد پاردمــش5 دراز بــاد آن حیــوان خــوش علــفصو

ین در ره خانــدان به صدق گــر قدم ز حافــظ ا

جنــف شــحنه  مهــت  شــود  رهــت  بدرقــه 

۲. ناخلف: بداخالق، بدسرشت.۱. طرف: شادخواری، خوشگذرانی.

4. ال تخف: نترس، بیم نداشته باش.۳. ال تقل: نگو.

که بر زین می دوزند و زیر دم اسب می اندازند. 5. پاردم: چرمی 
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دســمت از  ببــرد  تــو  چشــم  بیمــاری  لیکــن از لطــف لبــت صورت جان می بســمتدوش 

وزی نیست مســمتعشق من با خط مشکنی تو امر هــایل1  جــام  ایــن  کــز  اســت  دیــرگاه 

ننشســمتاز ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور طلــب  پــای  از  تــو  کــوی  ســر  در 

هســمتعافیــت چشــم مــدار از مــن میخانــه نشــنی تــا  زده ام  رنــدان  خدمــت  از  دم  کــه 

کــه چــو عمــرم بــه ســر آمــد رســمتدر ره عشــق از آن ســوی فنا صد خطر اســت تــا نگــویی 

کــج انــداز حســود وی خود پیوســمتبعــد از ایــم چــه غــم از تیــر  کمــان ابــر چــون بــه مبوب 

مــرا اســت  ل  تــو حــا بــر درج2 عقیــق  بــه افســوس و جفــا مهــر وفــا نشکســمتبوســه  کــه 

برفــت و  کــرد  دل  غــارت  می  لشــکر دســمتصنمــی  نگیــرد  شــاه  عاطفــت3  گــر  ا آه 

رتبــت دانــش حافــظ بــه فلــک بــر شــده بود

پســمت بلنــدت  مششــاد  غمخــواری  کــرد 

ج: تومار۱. هاللی: به شکل نیم ماه، قوسی. ۲. در

۳. عاطفت: مهربانی.
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بــادم بــر  ندهــی  تــا  مــده  بــاد  بــر  بنیــادمزلــف  نکــین  تــا  مکــن  بنیــاد  نــاز 

کس تــا نــورم خــون جگر یادممــی خمــور بــا مهــه  ســر مکــش تــا نکشــد ســر بــه فلــک فر

بنــدم در  نکــین  تــا  مکــن  حلقــه  را  بــادمزلــف  بــر  ندهــی  تــا  مــده  تــاب  را  طــره 

خویشــم از  نبــری  تــا  مشــو  بیگانــه  ناشــادمیــار  نکــین  تــا  خمــور  اغیــار1  غــم 

گلــم بــرگ  از  کــین  فــارغ  کــه  وز2  برافــر آزادمرخ  کــین  و  ســر از  کــه  برافــراز  قــد 

را مــا  بســوزی  نــه  ور  مشــو  مجــع  هــر  یــادممشــع  از  وی  نــر تــا  مکــن  قــوم  هــر  یــاد 

کــوه در  ســر  نهنــم  تــا  مشــو  شــهر  فرهــادمشــهره  نکــین  تــا  منمــا  ین  شــیر شــور 

یــادم رس کــن بــر مــن مســکنی و بــه فر یــادمرحــم  فر نرســد  آصــف  در  ک  خــا بــه  تــا 

وی کــه بگردانــد ر حافــظ از جــور تــو حاشــا3 

آزادم تــوام  دربنــد  کــه  وز  ر آن  از  مــن 

خ بنما.۱. اغیار: ناآشنایان. خ برافروز: مراد ر ۲. ر

۳. حاشا: انکار، هرگز، تکذیب.
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دلشــادم خــود  گفتــه  از  و  می  می گــو آزادمفــاش  جهــان  دو  هــر  از  و  عشــقم  بنــده 
گلشــن قدســم چــه دهــم شــرح فــراق1 افتــادمطایــر  چــون  حادثــه  دامگــه  ایــن  در  کــه 

یــن جــامی بــود آبــادممــن ملــک بــودم و فــردوس بر خــراب  دیــر  ایــن  در  آورد  آدم 

یــادمســایه طــویب2 و دجلــویی حــور و لــب حــوض از  برفــت  تــو  کــوی  ســر  هــوای  بــه 

اســتادمنیســت بــر لــوح دمل جــز الــف قامــت دوســت نــداد  یــاد  دگــر  حــرف  کــم  چــه 

نشــناخت منجــم3  هیــچ  مــرا  خبــت  زادمکوکــب  طالــع  چــه  بــه  گیــی  مــادر  از  رب  یــا 

گــوش در میخانه عشــق بــادمتــا شــدم حلقــه بــه  مبــارک  بــه  نــو  از  غمــی  آیــد  دم  هــر 

دادممی خــورد خــون دمل مردمــک4 دیده سزاســت مــردم  جگرگوشــه  بــه  دل  چــرا  کــه 

کــن چهره حافظ به ســر زلف ز اشــک ک  پــا

بنیــادم ببــرد  دمــادم  ســیل  ایــن  نــه  ور 

۲. طوبی: درختی در بهشت.۱. فراق: دوری.

که در میان سیاهی چشم است.۳. منجم: ستاره شناس. کوچک  4. مردمک: سیاهی 
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کــردم رنــدان  مذهــب  وی  پیــر کــردمســال ها  تــا بــه فتــوی خــرد حــرص1 بــه زنــدان 

کــردممــن بــه ســرمنزل عنقــا نــه بــه خــود بــردم راه بــا مــرغ ســلیمان2  ایــن مرحلــه  قطــع 

وان گنــج ر یشــم فکــن ای  کردمســایه ای بــر دل ر کــه مــن ایــن خانه به ســودای تو ویــران 

کنــون کــه نبوســم لــب ســایق و  کــردم  کــردمتوبــه  گــوش بــه نــادان  کــه چــرا  می گــزم لــب 

کــه مــن کام  کــردمدر خــاف آمــد عــادت بطلــب  یشــان  پر زلــف  آن  از  مجعیــت  کســب 

کــردمنقش مستوری و مسی نه به دست من و توست آن  بکــن  گفــت  ازل  ســلطان  چــه  آن 

طمــع فــردوس  جنــت  ازل  لطــف  از  کــردمدارم  فــراوان  میخانــه  دربــاین  چــه  گــر 

که پیرانه ســرم صحبت یوسف بنواخت کــردماین  احــزان  کلبــه  در  کــه  یســت  صبر اجــر 

کــردمصبــح خیــزی و ســامت طلی چــون حافظ قــرآن  دولــت  از  مهــه  کــردم  چــه  هــر 

گــر بــه دیــوان غــزل صدرنشــیم چــه عجــب

کــردم دیــوان3  صاحــب  بندگــی  ســال ها 

غ سلیمان: هدهد.۱. حرص: فزون طلبی. ۲. مر

۳. دیوان: سفینه، مجموعه.
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کویــش را چــو جــان خویشــن دارممرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هــواداران 

می وغ چشــم و نــور دل از آن مــاه خــن دارمصفــای خلــوت خاطر از آن مشــع چگل جو فــر

یت حاصل وی دل چــو دارم خلــو ز کام و آر چــه فکر از خبث1 بدگویــان میان اجنمن دارمبــه 

کاندر سایه قدش وی هست  دارممرا در خانه سر مچــن  مششــاد  و  بســتاین  و  ســر از  فــراغ 

دارمگرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمنی سازند لشکرشــکن  بــی  املنــه  و  اهلل  حبمــد 

ســلیماین ف  ال زمن  لعلــش  خــامت2  کــز  ک از اهرمن3 دارمســزد  چو اسم اعظمم باشد چه با

میخانــه ز  عیــم  مکــن  زانــه  فر پیــر  ای  که من در ترک پیمانه دیل پیمان شکن دارماال 

که من با لعل خاموشش هناین صد سخن دارمخدا را ای رقیب امشــب زمــاین دیده بر هم نه

حبمــداهلل خرامــامن  اقبالــش  گلــزار  در  ین نــه برگ نســترن دارمچــو  له و نســر نــه میل ال

به رندی شهره شد حافظ میان مهدمان لیکن

چه غم دارم که در عامل قوام الدین حسن4 دارم

۲. خاتم: نگین.۱. خبث: بدی.

4. قوام الدین حسن: نام شخص.۳. اهرمن: شیطان.
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کشــد دســتش نگیــرم گــر  پذیــرمبــه تیغــم  منــت  زنــد  تیــرم  وگــر 

تیــر بــزن  گــو  را  ویــت  ابر مبیــرمکمــان  ویــت  باز و  دســت  پیــش  کــه 

درآرد پــامی  از  گــر  گیــی  دســتگیرمغــم  باشــد  کــه  ســاغر1  جبــز 

امیــد صبــح  آفتــاب  ای  اســیرمبــرآی  هجــران  شــب  دســت  در  کــه 
خرابــات2 پیــر  ای  رس  یــادم  فر کــه پیرمبــه  کــن  بــه یــک جرعه جــوامن 

گیســوی تو خــوردم دوش ســوگند نگیــرمبــه  بــر  ســر  تــو  پــای  از  مــن  کــه 

حافــظ تــو  تقــوا  خرقــه  ایــن  بســوز 

نگیــرم وی  در  شــوم  آتــش  گــر  کــه 

که در میکده ها شراب می فروشد.۱. ساغر: پیاله، جام. ۲. پیر خرابات: پیرمردی 



120 / بادۀ ناب
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برخیــزم جــان  ســر  کــز  کــو  تــو  وصــل  برخیــزممــژده  جهــان  دام  از  و  قدســم  طایــر 

خــواین خویشــم  بنــده  گــر  کــه  تــو  والی1  برخیــزمبــه  مــکان  و  کــون  خواجگــی2  ســر  از 

بــاراین برســان  هدایــت  ابــر  از  رب  برخیــزمیــا  میــان  ز  گــردی  کــه چــو  زان  پیشــتر 

برخیــزمبــر ســر تربــت مــن بــا مــی و مطــرب بنشــنی کنــان  رقــص  حلــد  ز  بویــت  بــه  تــا 

ین حــرکات بــت شــیر بنمــا ای  بــاال  و  کــز ســر جــان و جهــان دســت فشــان برخیــزمخیــز 

کش برخیــزمگــر چــه پیــرم تو شــی تنــگ در آغوشــم  جــوان  تــو  کنــار  ز  ســحرگه  تــا 

بــده دیــدار  مهلــت  نفــی  مرگــم  وز  ر

تــا چــو حافــظ ز ســر جــان و جهــان برخیــزم

۲. خواجگی: بزرگی.۱. وال: دوستی، رفاقت.
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کــم اســتخاره1  گفــمت  ســحر  توبــه  عــزم  کــمبــه  چــاره  چــه  می رســد  شــکن  توبــه  هبــار 

دیــد منی تــوامن  می  بگــو درســت  کــمســخن  یفــان و مــن نظــاره2  کــه مــی خورنــد حر

کــمچــو غنچه بــا لب خنــدان به یاد جملس شــاه پــاره  جامــه  شــوق  از  و  گیــرم  پیالــه 

کنیــد عــاج  مــرا  دمــاغ  لــه  ال دور  کــمبــه  کنــاره  طــرب  بــزم  میانــه  از  گــر 

گل مــراد شــکفت وی دوســت مــرا چــون  کــمز ر خــاره  ســنگ  بــه  دمشــن  ســر  حوالــه 

بــنی مســی  وقــت  لیــک  میکــده ام  کــمگــدای  ســتاره  بــر  حکــم  و  فلــک  بــر  نــاز  کــه 

پرهیــزی لقمــه  رســم  و  ره  نیســت  کــه  کــممــرا  شــراخبواره  رنــد  مامــت  چــرا 

ســلطاین چــو  بــی  بنشــامن  گل  ختــت  کــمبــه  یــاره  و  طــوق  ســاز  مسنــش  و  ســنبل  ز 

حافــظ شــد  ملــول  پهنــان  خــوردن  بــاده  ز 

کــم آشــکاره  رازش  ین  و  بربــط  بانــگ  بــه 

کردن. ۲. نظاره: تماشا.۱. استخاره: طلب خیر 
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کم گل تــرک مــی  کــه مــن بــه موســم  کــمحاشــا  کــی  کار  ایــن  مــی زمن  عقــل  ف  ال مــن 

کجاســت تا مهه مصــول زهد و علم کــممطرب  ین  آواز  و  بربــط  و  چنــگ  کار  در 

گرفــت دمل  حــایل  مدرســه  قــال  و  قیــل  کماز  یــک چنــد نیــز خدمــت معشــوق و مــی 

بیــار مــی  جــام  وفــا  زمانــه  در  بــود  کــمکــی  کــی  کاووس1  و  جــم  حکایــت  مــن  تــا 

حشــر وز  ر کــه  نترســم  ســیاه  نامــه  بــا فیــض لطــف او صد از ایــن نامه طی کماز 

فــراق شــب  گله هــای  تــا  صبــح  پیــک  کــمکــو  یپ2  فرخنــده  طالــع  خجســته  آن  بــا 

که به حافظ ســپرد دوست یت  این جان عار

کــم وی  تســلمی  و  ببیــم  رخــش  وزی  ر

کاووس: نام یکی از شاهان ایران. ۲. پی: اساس، پایه.۱. 
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منی کــم ســاغر  و  شــاهد1  عشــق  تــرک  منی کــممــن  دیگــر  و  کــردم  توبــه  بــار  صــد 

حــور و  قصــر  و  طــویب  ســایه  و  هبشــت  منی کــمبــاغ  برابــر  دوســت  کــوی  ک  خــا بــا 

منی کــمتلقــنی2 و درس اهــل نظر یک اشــارت اســت ر  مکــر و  کنایــی  گفــمت 

مــرا خبــر  خــود  ســر  ز  منی شــود  منی کــمهرگــز  بــر  ســر  میکــده  میــان  در  تــا 

کن و ترک عشــق  که ر گفت  منی کــمناصــح به طعن  بــرادر  نیســت  جنــگ  متــاج 

شــهر شــاهدان  بــا  کــه  متــام  می  تقــو منی کــمایــن  منبــر  ســر  بــر  کرمشــه  و  نــاز 

حافــظ جنــاب پیر مغــان جای دولت اســت

منی کــم در  ایــن  بــویس  ک  خــا تــرک  مــن 

۲. تلقین: القاء، آموختن.۱. شاهد: غالم، معشوق.
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     لز  

کــردی هــزاران رخنــه در دیم برچیــمبــه مــژگان ســیه  درد  هــزاران  بیمــارت  چشــم  کــز  بیــا 

کــه یارانــت برفــت از یــاد کــه یب یــاد تــو بنشــیماال ای مهنشــنی دل  وزی مبــاد آن دم  مــرا ر

یاد یم2جهان پیر است و یب بنیاد از این فرهاد1 کش فر که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیر

گل ق چون  ق عر ق چیمز تاب آتش دوری شدم غر بیار ای باد شبگیری3 نسیمی زان عر

ســایق و  شــاهد  فــدای  بــایق  و  فــاین  کــه ســلطاین عــامل را طفیــل عشــق می بیــمجهــان 

کم اوست یند دوست حا گر بر جای من غیری گز یما گر من جان به جای دوست بگز حرامم باد ا

کجــایی ســاقیا برخیــز که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشیم5صبــاح اخلیــر4 زد بلبــل 
وم در قصر حورالعنی6 گــر در وقــت جــان دادن تــو بــایش مشــع بالیمشب رحلت هم از بستر ر ا

که در این نامه ثبت افتاد ومندی  ز حدیث آر

کــه حافــظ داد تلقیــم مهانــا یب غلــط باشــد 

۲. شیرین: معشوقۀ فرهاد.۱. فرهاد: از عاشقان مشهور.

4. صباح الخیر: صبح  بخیر.۳. شبگیر: سحرگاه، شب خیز.

۶. حورالعین: زن زیبا با چشمان درشت.5. دوشین: دیشب.
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کــه بــا دلــدار بنشــیم گل چیمگــرم از دســت برخیــزد  ز جام وصل می نوشــم ز باغ عیش 

یف ســوز بنیــادم خبواهــد بــرد یمشــراب تلــخ صــو لم بر لب نه ای ســایق و بســتان جان شــیر

می پری در خواب می بیممگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز ســخن با ماه می گو

کــز غایــت حرمــان1 نــه بــا آمن نــه بــا ایــملبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران مــم 

که باد آورد فییض برد از انعامت کی  یــمچو هر خا کــه خدمتــگار دیر ز حــال بنــده یــاد آور 

کامش دلپذیر افتد کو نقش نظمی زد  ک است شاهیمنه هر  و2 طرفه من گیرم که چاال تذر

و از صورتگــر چنی پرس گــر بــاور منــی داری ر که ماین3 نسخه می خواهد ز نوک کلک مشکیما

کی باشــد کار هر  گویی نــه  الدیــموفــاداری و حــق  و  احلــق  ل  جــا ثــاین  آصــف  غــام 

رمــوز مســی و رندی ز من بشــنو نــه از واعظ

ویم کــه بــا جــام و قدح هــر دم نــدمی مــاه و پر

کبک.۱. حرمان: بی نصیبی. کوچک تر از  ۲. تذرو: پرندۀ 

که صاحب »ارژنگ« است و به خاطر تصاویرش زبانزد است. ۳. مانی: پیامبری 
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می بیــم خــدا  نــور  مغــان  خرابــات  کجا می بیمدر  که چه نــوری ز  ایــن عجب بنی 

که تو وش ای ملک احلــاج  می بیــمجلــوه بــر من مفــر خــدا  خانــه  مــن  و  می بیــین  خانــه 

کــردن گشــایی  نافــه  بتــان  زلــف  از  می بیــمخواهــم  خطــا  کــه  مهانــا  اســت  دور  فکــر 

شــب نالــه  ســحر  آه  وان  ر اشــک  دل  می بیــمســوز  مشــا  لطــف  نظــر  از  مهــه  ایــن 

خیــال راه  زنــدم  نقــی  تــو  وی  ر از  دم  کــه در این پــرده چه هــا می بیمهــر  می  گــو کــه  بــا 

بــاد صبــا می بیــمکس ندیده ســت ز مشــک خــن و نافه چنی از  آن چــه مــن هــر ســحر 

مکنیــد حافــظ  نظربــازی1  عیــب  دوســتان 

می بیــم مشــا  مبــان  ز  را  او  مــن  کــه 

۱. نظرباز: چشم چران.
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هــم کنــار  و  بــوس  و  میســر  شــد  هــمدیــدار  وزگار  ر از  و  دارم  شــکر  خبــت  از 

گــر طالــع مــن اســت ا کــه طالــع  و  بــر هــمزاهــد  نــگار  زلــف  و  باشــد  دســت  بــه  جامــم 

کــس بــه مســی و رنــدی منی کنــمی لعــل بتــان خوش اســت و می خوشــگوار هممــا عیــب 

منانــد متســب  دمهــت  یت1  بشــار دل  و از مــی جهــان پر اســت و بت میگســار همای 

یرکیســت هــمخاطــر بــه دســت تفرقــه دادن نــه ز بیــار  صراحــی  و  خبــواه  جمموعــه ای 

لبــش جرعــه  فشــان  عشــق  کیــان  خا گــون شــود و مشــکبار هــمبــر  لعــل  ک  تــا خــا

کمنی کــه چشــم بــد نگــران بــودی از  کنار همآن شــد  خصــم از میــان برفت و سرشــک از 

زنده انــد تــو  بــوی  بــه  مجلــه  کائنــات  هــمچــون  برمــدار  مــا  ز  ســایه  آفتــاب  ای 

له و گل فیض حسن توست وی ال هــمچون آب ر ببــار  کــی  خا مــن  بــر  لطــف  ابــر  ای 

بتــرس خــدا  از  شــد  تــو  زلــف  اســیر  هــمحافــظ  اقتــدار  جــم  آصــف  انتصــاف2  از  و 

کــه ز دســت وزارتــش هــمبرهــان ملــک و دیــن  یســار  یــا  در و  شــد  میــنی  کان  ایــام 

صبــح بــه  آمســان  او  انــور  رای  یــاد  هــمبــر  نثــار  کــب  کوا و  فــدا  می کنــد  جــان 

اوســت عــدل  چــوگان  بــوده  ر زمــنی  هــمگــوی  حصــار  نیــی  گنبــد  برکشــیده  ویــن 

آورد جنبــش  در  تــو  عنــان3  ســبک  هــمعــزم  مــدار  عــایل  مرکــز  پایــدار  ایــن 

اوســت دور  طــور  و  فلــک  نتیجــه  از  هــمتــا  هبــار  و  خــزان  و  ســال  و  مــاه  تبدیــل 

وران ســر ز  لــش  جا کاخ  مبــاد  خــایل 

هــم گلعــذار  وقد  ســر ســاقیان  از  و 

کسی.۱. بشارت: مژده. گرفتن از  ۲. انتصاف: تمام حق خود را 

۳. عنان: لگام.
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هــم نیــز  درمــان  و  اســت  یــار  از  هــمدردم  نیــز  جــان  و  شــد  او  فــدای  دل 

حســن ز  خوشــتر  آن  می گوینــد  کــه  هــمایــن  نیــز  آن  و  دارد  ایــن  مــا  یــار 

مــا خــون  قصــد  بــه  کــو  آن  بــاد  هــمیــاد  نیــز  پیمــان  و  بشکســت  را  عهــد 

ســخن می  می گــو پــرده  در  هــمدوســتان  نیــز  دســتان  بــه  شــد  خواهــد  گفتــه 

وصــل شــب های  دولــت  آمــد  ســر  هــمچــون  نیــز  هجــران  ایــام  بگــذرد 

اوســت وی  ر وغ  فــر یــک  عــامل  دو  هــمهــر  نیــز  پهنــان  و  پیــدا  گفتمــت 

جهــان کار  بــر  نیســت  هــماعتمــادی  نیــز  گــردان  گــردون  بــر  بلکــه 

بیــار مــی  نترســد  قــایض  از  هــمعاشــق  نیــز  دیــوان  یرغــوی1  از  بلکــه 

اســت عاشــق  حافــظ  کــه  دانــد  متســب 

هــم نیــز  ســلیمان  ملــک  آصــف  و 

۱. یرغو: سیاست، بازپرسی.
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آمــده امیمــا بدیــن در نــه یپ حشــمت1 و جــاه آمــده امی پنــاه  بــه  جــا  ایــن  حادثــه  بــد  از 

عــدم ســرحد  ز  و  عشــقمی  منــزل  و  ر آمــده امیره  راه  مهــه  ایــن  وجــود  اقلــمی  بــه  تــا 

هبشــت بســتان  ز  و  دیــدمی  تــو  خــط  آمــده امیســبزه  مهرگیــاه2  ایــن  طلبــکاری  بــه 

وح امنی ن3 او ر کــه شــد خــاز گنــج  آمــده امیبــا چنــنی  شــاه  خانــه  در  بــه  گــدایی  بــه 

کجاســت توفیــق  کشــی  تــو ای  آمــده امیلنگــر حلــم  گنــاه  ق  غــر کــرم  حبــر  ایــن  در  کــه 

ببــار خطاپــوش  ابــر  ای  ود  مــی ر و  آمــده امیآبــر ســیاه  نامــه  عمــل  دیــوان  بــه  کــه 

کــه مــا حافــظ ایــن خرقــه پشــمینه بینــداز 

آمــده امی آه  آتــش  بــا  قافلــه  یپ  از 

۱. حشمت: بزرگی، جالل.
که به وسیلۀ آن دیگران را عاشق خود سازند. گیاهی است  گیاه:  ۲. مهر 

۳. خازن: خزانه دار.
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داشــتمی یــاری  چشــم  یــاران  ز  بــود آچنــه مــا پنداشــتمیمــا  خــود غلــط 

دهــد کــی  بــر  دوســی  درخــت  کاشــتمیتــا  ختمــی  و  رفتــمی  حالیــا 

نبــود ویــی  در آیــنی  گــو  و  داشــتمیگفــت  ماجراهــا1  تــو  بــا  نــه  ور 

یب جنگ داشت کــردمی و صلــح انگاشــتمیشــیؤه چشــمت فر مــا غلــط 

وز بمگاشــتمیگلــن حســنت نــه خــود شــد دلفــر او  بــر  مهــت  دم  مــا 

کس نکرد ونگذاشــتمینکته هــا رفت و شــکایت  فر حرمــت  جانــب 

گفــت خــود دادی بــه مــا دل حافظــا

نمگاشــتمی کــی  بــر  مصــل2  مــا 

۲. محصل: نگهبان.۱. ماجرا: دعوا، منازعه.
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بــه دور نرگــس مســتت ســامت را دعا گفتمیصاح1 از ما چه می جویی که مستان را صا گفتمی

که هیچ از خانقه نگشود گفتمیدر میخانه ام بگشا  گرت باور بود ور نه سخن این بود و ما 

گفتــمیمن از چشم تو ای سایق خراب افتاده ام لیکن کــز حبیــب آیــد هــزارش مرحبــا  بــایی 

گــر بــر مــن نبخشــایی پشــیماین خــوری آخــر به خاطر دار این معین که در خدمت کجا گفتمیا

که این نسبت چرا کردمی و این هبتان چرا گفتمیقدت گفمت که مششاد است بس خجلت به بار آورد

یم منی باید جزای آن که با زلفت سخن از چنی خطا گفتمیجگر چون نافه ام خون گشت کم ز

یل با یار درنگرفت گشی ای حافظ و تو آتش 

گفتمی گویی حکایت با صبا  گل  ز بدعهــدی 

۱. صالح: مصلحت، مشورت.
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هنــادمی میخانــه  ره  در  ســحر  درس  هنــادمیمــا  جانانــه  ره  در  دعــا  مصــول 

آتــش زنــد  عاقــل  زاهــد  صــد  خرمــن  هنــادمیدر  دیوانــه  دل  بــر  مــا  کــه  داغ  ایــن 

داد مــا  بــه  عشــق  غــم  گنــج  ازل  هنــادمیســلطان  ویرانــه  منــزل  ایــن  در  وی  ر تــا 

را بتــان  مهــر  ایــن  از  پــس  ره  ندهــم  دل  هنــادمیدر  خانــه  ایــن  در  بــر  او  لــب  مهــر 

بــود نتــوان  منافــق  بیــش  ایــن  از  خرقــه  هنــادمیدر  رندانــه  شــیوه  ایــن  از  بنیــاد 

کــه آخــر کشــی سرگشــته  ود ایــن  هنــادمیچــون مــی ر دانــه  یــک  گوهــر  آن  ســر  در  جــان 

بــود دیــن  و  یب دل  مــا  چــو  کــه  هلل  هنــادمیاملنــة  زانــه  فر و  عاقــل  لقــب  کــه  را  آن 

حافــظ چــو  بــودمی  تــو  ز  خیــایل  بــه  قانــع 

هنــادمی بیگانــه  و  گدامهــت  چــه  رب  یــا 
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می گل برافشــانمی و مــی در ســاغر انداز میبیــا تــا  فلک را سقف بشکافمی و طرحی نو درانداز

یزد که خون عاشــقان ر گر غم لشــکر انگیزد  میا می و بنیــادش برانداز من و ســایق بــه هم تاز

می یــز ر قــدح  انــدر  گاب  را  ارغــواین  میشــراب  انــداز جممــر1  در  ِشــَکر  را  عطرگــردان  نســمی 

میچو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش کوبان سر انداز که دست افشان غزل خوانمی و پا

ک وجود ما بدان عــایل جناب انداز میصبــا خــا کان شــاه خوبــان را نظــر بــر منظــر انداز بــود 

مییکی از عقل می الفد یکی طامات2 می بافد کایــن داوری ها را بــه پیــش داور انداز بیــا 

گر خواهی بیا با ما به میخانه میهبشت عدن3 ا کوثر انداز وزی به حوض  کــه از پای خت ر

زنــد در شــیراز ســخندایّن و خوشــخواین منی ور

می بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر انداز

کفرگویی.۱. مجمر: آتشدان. ۲. طامات: 

۳. بهشت عدن: مملکت بابل را به خاطر سرسبزی و حاصل خیزی آن بهشت عدن می خوانند.
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نکنــمی ناحــق  بــه  میــل  و  بــد  نگویــمی  ق نکنــمیمــا  ر کــس ســیه و دلــق خــود از جامــه 

ویش و توانگر به کم و بیش بد است کــه مطلق نکنمیعیب در کار بــد مصلحت آن اســت 

نزنــمی دانــش  دفتــر  بــر  مغلطــه1  نکنــمیرقــم  ملحــق  شــعبده  ق  ور بــر  حــق  ســر 

گــر جرعــه رنــدان نــه بــه حرمــت نوشــد نکنــمیشــاه ا وق2  مــر صــاف  مــی  بــه  التفاتــش 

وان راهــر نظــر  در  جهــان  برانــمی  نکنــمیخــوش  ق3  مغــر یــن  ز و  ســیه  اســب  فکــر 

می شــکند هنــر  اربــاب  کشــی  کــه بــر ایــن حبــر معلــق نکنــمیآمســان  تکیــه آن بــه 

رجنیــد رفیــی  و  حســودی  گفــت  بــدی  گوش به احق نکنمیگــر  که ما  گــو تو خوش باش 

می بــر او گفــت نگیــر حافــظ ار خصــم خطــا 

گفــت جدل با ســخن حــق نکنمی ور بــه حــق 

۱. مغلطه: مغالطه، سفسطه، بحث بیرون از قاعده و اصول.
۳. مغرق: لگام.۲. مروق: بادۀ صاف.
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می می گــو دگــر  بــار  و  گفتــه ام  می1بارهــا  کــه مــن دلشــده ایــن ره نه بــه خــود می پو

داشــته اند صفــمت  طوطــی  آینــه  پــس  میدر  می گــو بگــو  گفــت  ازل  اســتاد  چــه  آن 

آرایی هســت گل مچــن  گــر  و  گــر خــارم  ا میمــن  و کــه او می کشــدم مــی ر کــه از آن دســت 

مکنیــد حیــران  یب دل  مــن  عیــب  میدوســتان  می جــو نظــری  صاحــب  و  دارم  گوهــری 

گلگون عیب اســت میگــر چه با دلق ملمع می  می شــو یــا  ر رنــگ  او  کــز  عیــب  مکــم 

اســت دگــر  جــایی  ز  عشــاق  یــه  گر و  می2خنــده  می ســرامی بــه شــب و وقــت ســحر می مــو

ک در میخانــه مبوی که خــا گفــت  حافظــم 

می که من مشــک خن می بو گــو مکن عیب 

گریستن.۱. پوئیدن: جستجو کردن. ۲. موئیدن: 
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بگــردان جفــا  از  وی  ر فراقــت  از  بگــردانمی ســوزم  بــا  رب  یــا  شــد  مــا  بــای  هجــران 

گــردون بگــردانمــه جلــوه می منایــد بــر ســبز خنــگ1  پــا  رخــش2  بــر  درآیــد  ســر  بــه  او  تــا 

ســنبل رغــم  بــه  یعــین  برافشــان  را  بگــردانمرغــول3  صبــا  مهچــون  خبــوری  مچــن  گــرد 

ون خرام سرمســت بگــردانیغمــای عقــل و دین را بیر قبــا  بــر  در  بشــکن  کاه  ســر  در 

انتظــارم عــنی  در  مســتان  چشــم  نــور  بگــردانای  یــا  بنــواز  جامــی  و  یــن  حز چنــگ 

بگــرداندوران مهی نویســد بر عارضــش خطی خوش مــا  یــار  از  بــد  نوشــته  رب  یــا 

ویان خبتت جز این قدر نیست حافظ ز خوبر

بگــردان قضــا  حکــم  رضــایی  نیســتت  گــر 

۲. رخش: نوعی اسب.۱. خنگ: نوعی اسب.

۳. مرغول: پیچ وتاب.
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یــدن ز ور عشــق  بــه  شــهرم  شــهره  کــه  دیــدنمــم  بــد  بــه  نیالــوده ام  دیــده  کــه  مــم 

کشــمی و خــوش باشــمی کنــمی و مامــت  رجنیــدنوفــا  یســت  کافر مــا  یقــت  طر در  کــه 

کــه چیســت راه جنات گفــمت  گفــت عیب پوشــیدنبــه پیــر میکــده  خبواســت جــام مــی و 

چیســت عــامل  بــاغ  متاشــای  ز  دل  گل چیــدنمــراد  بــه دســت مــردم چشــم از رخ تــو 

پرســتیدنبــه مــی پرســی از آن نقــش خــود زدم بــر آب خــود  نقــش  کــم  خــراب  تــا  کــه 

نــه ور  واثقــم  تــو  زلــف  ســر  رحــت  کوشــیدنبــه  کشــش چو نبود از آن ســو چه ســود 

ین جملس کــه وعــظ یب عمــان واجب اســت نشــنیدنعنــان بــه میکده خواهــمی تافــت ز

خــوب رخ  بــا  مهــر  بیامــوز  یــار  خــط  گردیدنز  گرد عــارض خوبان خوش اســت  کــه 

لــب ســایق و جــام مــی حافــظ مبــوس جــز 

وشــان خطاســت بوســیدن کــه دســت زهدفر
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کن گــوش  کنای نــور چشــم من ســخین هســت  چــون ســاغرت پر اســت بنوشــان و نوش 

بسیســت اهرمــن  وسوســه  عشــق  راه  کندر  وش  گــوش دل بــه پیــام ســر پیــش آی و 

منانــد طــرب  ســاز  و  شــد  تبــه  نــوا  کنبــرگ  وش  ای چنــگ نالــه برکش و ای دف خر

نبخشــدت مســی  لــذت  خرقــه  و  کنتســبیح  وش  مهــت در ایــن عمــل طلب از می فــر

گفتمــت گوینــد  جتربــه  ز  ســخن  کنپیــران  گــوش  کــه پیــر شــوی پنــد  هــان ای پســر 

عشــق دســت  نهنــاد  سلســله  هومشنــد  کنبــر  کی تــرک هــوش  کــه زلــف یــار  خواهــی 

کنبــا دوســتان مضایقــه1 در عمــر و مال نیســت صــد جــان فــدای یــار نصیحــت نیــوش2 

کــه جامــت از مــی صــایف تــی مبــاد کــنســایق  دردنــوش3  مــن  بــه  عنایــی  چشــم 

بگــذری چــو  رافشــان  ز قبــای  در  سرمســت 

کن یــک بوســه نــذر حافــظ پشــمینه پــوش 

کن.۱. مضایقه: خودداری، دریغ. گوش  ۲. نیوش: بشنو، 

۳. ُدردنوش: آن که ته پیالۀ شراب را نوشد.
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بشــکن ســاحری  بــازار  و  کــن  ونــق و نامــوس ســامری بشــکنکرمشــه ای  بــه غمــزه ر

یعــین عاملــی  دســتار  و  ســر  ده  بــاد  بشــکنبــه  وری  ســر آیــنی  بــه  گوشــه  کاه 

بگــذار دلبــری  آیــنی  کــه  گــوی  زلــف  کــه قلب ســتمگری بشــکنبــه  گــوی  بــه غمــزه 

کــس گــوی خــویب از مهــه  ون خــرام و ببــر  بشــکنبــر پــری  ونــق  ر بــده  حــور  ســزای 

بگیــر آفتــاب  شــیر  نظــر  آهــوان  بشــکنبــه  مشــتری  قــوس  دوتــا  وان  ابــر بــه 

بشــکنچــو عطرســای شــود زلــف ســنبل از دم بــاد عنبــری  زلــف  ســر  بــه  قیمتــش  تــو 

وشــد ای حافــظ چــو عندلیــب فصاحــت فر

بشــکن دری  گفــن  ســخن  بــه  او  قــدر  تــو 
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مــن بــاز  نقــش  گــر  عشــوه  مــنباالبلنــد  دراز  زهــد  قصــه  کــرد  کوتــاه 

علــم و  زهــد  و  پیــری  آخــر  کــه  دال  مــندیــدی  بــاز  معشــوقه  دیــده  کــرد  چــه  مــن  بــا 

می بــرد کــه  امیــان  خــرایب  از  مــنمی ترســم  منــاز  حضــور  تــو  وی  ابــر مــراب 

عشــق نشــان  بپوشــم  ق  ر ز دلــق  بــه  مــنگفــمت  راز  کــرد  عیــان  و  اشــک  بــود  غمــاز 

منی کنــد یفــان  حر یــاد  و  یــار  اســت  مــنمســت  نــواز  مســکنی  ســایق  خیــر  بــه  کــرش  ذ

آن نســمی  کــز  بــوزد  صبــا  آن  کــی  رب  مــنیــا  کارســاز  کرمــش  مشامــه1  گــردد 

حالیــا یــه  گر از  مــی زمن  آب  بــر  مــننقــی  جمــاز  حقیقــت  یــن  قر شــود  کــی  تــا 

یــه می کــم گر کند ســوز و ســاز منبــر خــود چــو مشــع خنــده زنــان  تــا بــا تو ســنگ دل چه 

ود منــی ر کاری  تــو  منــاز  از  چــو  مــنزاهــد  نیــاز  و  راز  و  شــبانه  مســی  هــم 

یه ســوخت بگــو حالش ای صبا گر حافظ ز 

مــن گــداز  دمشــن  ور  پــر دوســت  شــاه  بــا 

۱. شمامه: بوی خوش.
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ک رهش دامن بیفشــاند ز من مــنچون شــوم خا ز  بگردانــد  و  ر بگــردان  دل  می  بگــو ور 

گل کــس می مناید مهچو  وی رنگــنی را به هر  مــنر ز  پوشــاند  باز پوشــان  باز می  بگــو ور 

گفمت آخر یک نظر ســیرش ببنی گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند ز منچشــم خود را 

مــناو بــه خــومن تشــنه و من بر لبش تا چون شــود ز  بســتاند  داد  یــا  او  از  بســتامن  کام 

ک نیست ین باز می ماند ز منگر چو فرهادم به تلخی جان برآید با بس حکایت های شــیر

مــنگر چو مشعش پیش میرم بر غمم خندان شــود ز  برجنانــد  نــازک  خاطــر  برجنــم  ور 

یــد بنگر داده ام هبــر دهانــش  کــو به چیــزی خمتصر چون بــاز می ماند ز مندوســتان جــان 

ین دست باشد درس غم صبر کن حافظ که گر ز

گوشه ای افسانه ای خواند ز من عشق در هر 
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و ببنی می خــال آن مه ر گیســو ببــنینکتــه ای دلکــش بگو عقــل و جــان را بســته زجنیــر آن 

ببــنیعیب دل کردم که وحی وضع و هرجایی مباش آهــو  آن  غنــج  و  شــیرگیر  چشــم  گفــت 

صباســت بــاد  متاشــاخانه  زلفــش  جان صد صاحب دل آن جا بسته یک مو ببنیحلقــه 

غافلنــد مــا  دلبــر  از  آفتــاب  ببــنیعابــدان  و  ر آن  مبــنی  و  ر را  خــدا  مامتگــو  ای 

گــردن هنــاد ببــنیزلــف دل دزدش صبــا را بنــد بــر  هنــدو  حیلــه  و  ر ره  هــواداران  بــا 

کس ندیده ست و نبیند مثلش از هر سو ببنیاین که من در جست و جوی او ز خود فارغ شدم

واســت گوشــه مــراب می نالد ر حافــظ ار در 

ببــنی و  ابــر خــم  آن  را  خــدا  نصیحتگــو  ای 
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و جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرومرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابر

وغام چشم آن ترکم که در خواب خوش مسی وی است و مشکنی سایبان ابر ین گلشنش ر نگار

ویش که با طغرای ابر ین غم  وهایل شــد تم ز کــه بنمایــد ز طــاق آمســان ابر کــه باشــد مــه 

ورقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبنی هر دم هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابر

یست وان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزار ور کــه بــر طــرف مســن زارش مهی گــردد مچــان ابر

کس نگوید با چننی حسین ودگر حور و پری را  که این را این چننی چشم است و آن را آن چنان ابر

کافــردل منی بندی نقاب زلف و می ترســم وتــو  ابــر دلســتان  آن  خــم  بگردانــد  مــرامب  کــه 

یــرک بود حافــظ در هــواداری گــر چه مــرغ ز ا

و کمان ابر کرد چشــم آن  به تیر غمزه صیدش 
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بگــو مــا  یــار  خبــر  راســتان  پیــک  بگــوای  ســرا  دســتان  بلبــل  بــه  گل  احــوال 

خمــور غــم  انســمی  خلــوت  مرمــان  بگــومــا  آشــنا  ســخن  آشــنا  یــار  بــا 

مشــکبار زلفــنی  ســر  آن  مــی زد  چــو  بگــوبرهــم  خــدا  هبــر  ز  داشــت  چــه  ســر  مــا  بــا 
ک در دوست توتیاست1 بگــوهر کس که گفت خا مــا  چشــم  در  معاینــه  ســخن  ایــن  گــو 

می کنــد خرابــات  ز  مــا  منــع  کــه  کــس  بگــوآن  ماجــرا  ایــن  مــن  پیــر  حضــور  در  گــو 

بــود گــذر  دولــت  در  آن  بــر  دیگــرت  بگــوگــر  دعــا  عــرض  و  خدمــت  ادای  از  بعــد 

مگیــر بــدان  را  مــا  تــو  بــدمی  مــا  چنــد  بگــوهــر  گــدا  گنــاه  ماجــرای  شــاهانه 

خبــوان متشــم  آن  نامــه  فقیــر  ایــن  بگــوبــر  پادشــا  آن  حکایــت  گــدا  ایــن  بــا 

ک می فشــاند یــب مــا چــه گذشــت ای صبــا بگــوجان هــا ز دام زلــف چــو بــر خا بــر آن غر

معرفــت اربــاب  قصــٔه  اســت  ور  پــر بگــوجــان  بیــا  حدیــیث  بپــرس  و  بــر رمــزی 

می دهنــد راه  او  جملــس  بــه  گــرت  حافــظ 

بگــو خــدا  هبــر  ز  ق  ر ز تــرک  و  نــوش  مــی 

کار می گرفتند. که از آن در طبابت  ۱. توتیا: سنگی 
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از لعــل دخلــواه احلمــدهللعیشــم مــدام اســت  اســت  کام  بــه  کارم 

کش لعــل دخلــواهای خبــت ســرکش تنگش بــه بر  گــه  کــش  ر  ز گــه جــام 

کردنــد افســانه  رنــدی  بــه  را  گمــراهمــا  شــیخان  جاهــل  پیــران 

توبــه کــردمی  زاهــد  دســت  اســتغفراهلل1از  عابــد  فعــل  از  و 

فراقــت شــرح  می  گــو چــه  آهجانــا  و صــد  و صــد من جــاین  چشــمی 

که دیده ســت مــاهکافــر مبینــاد ایــن غــم  عارضــت  از  و  ســر قامتــت  از 

حافــظ یــاد  از  بــرد  لبــت  شــوق 

ســحرگاه ورد2  شــبانه  درس 

۲. ورد: ذکر.۱. استغفراهلل: آمرزش می خواهم.
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مــاه آن  کــوی  در  بــارد  تیــغ  هلل1گــر  احلکــم  هنــادمی  گــردن 

دانــمی نیــز  مــا  تقــوا  گمــراهآیــنی  خبــت  بــا  چــاره  چــه  لیکــن 

شناســمی کمتــر  واعــظ  و  شــیخ  کوتــاهمــا  قصــه  یــا  بــاده  جــام  یــا 

گل موســم  در  عاشــق  و  رنــد  اســتغفراهللمــن  توبــه  گاه  آن 

نیفکنــد مــا  بــر  عکــی  تــو  آهمهــر  دلــت  از  آه  یــا  و ر آیینــه 

گــر وصــل خواهــی حافــظ چــه نــایل 

گاه و یب گاه بایــدت خــورد در  خــون 

۱. الحکم هلل: سلطنت و فرمانروایی از آن خداست.
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چــه یعــین  برانداختــه ای  پــرده  گهــان  یعــین چــهنا تاختــه ای  ون  بــر از خانــه  مســت 

گــوش به فرمــان رقیب ایــن چنــنی بــا مهــه درســاخته ای یعــین چــهزلــف در دســت صبــا 

شــده ای گدایــان  منظــور  و  خوبــاین  چــهشــاه  یعــین  نشــناخته ای  مرتبــه  ایــن  قــدر 

دادی دســمت  بــه  تــو  اول  خــود  زلــف  ســر  چــهنــه  یعــین  درانداختــه ای  پــای  از  بــازم 

کمــر ســر میــان گفــت و  چــهســخنت رمــز دهــان  یعــین  آختــه ای  مــا  بــه  تیــغ  میــان  از  و 

کــس از مهــره مهــر تــو بــه نقــی مشــغول چــههــر  یعــین  باختــه ای  کــج  مهــه  بــا  عاقبــت 

یــار آمــد  ود  فــر چــو  تنگــت  دل  در  حافظــا 

چــه یعــین  نپرداختــه ای  غیــر  از  خانــه 
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آمــده ای دراز  زلــف  سلســله  بــا  کــه  آمــده ایای  نــواز  دیوانــه  کــه  بــاد  فرصتــت 

عــادت بگــردان  و  مفرمــا  نــاز  آمــده ایســاعی  نیــاز  اربــاب  پرســیدن  بــه  چــون 

آمــده ایپیش باالی تو میرم چه به صلح و چه به جنگ نــاز  برازنــده1  حــال  هــر  بــه  چــون 

کــه بــس شــعبده باز2 آمــده ایآب و آتــش بــه هــم آمیختــه ای از لــب لعــل چشــم بــد دور 

ثــواب هبــر  از  کــه  تــو  نــرم  دل  بــر  یــن  آمــده ایآفر منــاز  بــه  را  خــود  غمــزه  کشــته 

کــه به یغمــای دمل آمــده ایزهــد مــن بــا تو چه ســنجد  راز  خلوتگــه  بــه  آشــفته  و  مســت 

گفــت حافــظ دگرت خرقه شــراب آلوده ســت

بازآمــده ای طایفــه  ایــن  مذهــب  از  مگــر 

۲. شعبده باز: جادوگر، ترفندباز.۱. برازنده: زیبنده، شایسته.
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خودپرســیبــا مدعــی مگوییــد اســرار عشــق و مســی درد  در  مبیــرد  یب خبــر  تــا 

کار جهــان ســر آیــد وزی  هســیعاشــق شــو ار نــه ر کارگاه  از  مقصــود  نقــش  ناخوانــده 

منی پرســیدوش آن صم چه خوش گفت در جملس مغامن بــت  گــر  کارت  چــه  کافــران  بــا 

درازدســیســلطان مــن خــدا را زلفــت شکســت مــا را چندیــن  ســیاهی  کنــد  کــی  تــا 

گوشــه ســامت مســتور چــون تــوان بــود مســیدر  رمــوز  گویــد  مــا  بــا  تــو  نرگــس  تــا 

که برخاســت وز دیــده بــودم ایــن فتنه ها  منی نشســیآن ر مــا  بــا  زمــاین  ســرکی  کــز 

عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ

کش پنداشی که جسی ق از این کشا چون بر



150 / بادۀ ناب

     لز  

بوالــویس و  یب حاصــی  بــه  بگذشــت  کــه بــه پیــری بــریسعمــر  ای پســر جــام مــی ام ده 

که قانع شده اند مگــیچه شکرهاست در این شهر  مقــام  بــه  یقــت  طر شــاهبازان 

می رفــمت درش  غامــان  خیــل  در  کیدوش  گفــت ای عاشــق بیچــاره تــو بــاری چه 

هر که مشهور جهان گشت به مشکنی نفیبا دل خون شــده چون نافه خوشــش باید بود

وان رفــت و تو در خواب و بیابان در پیش کــه بــس یب خبــر از غلغــل چندیــن جــریسکار وه 

ن ز طــویب  شــجر  از  صفیــر  و  بگشــا  کــه اســیر قفــیبــال  حیــف باشــد چــو تــو مرغــی 

گیــرم جانــان  دامــن  نفــی  جممــر  چــو  نفــیتــا  خــوش  یپ  ز  آتــش  بــر  هنــادمی  جــان 

هــر ســو حافــظ ز  تــو  هــوای  بــه  پویــد  چنــد 

ملتمــی یــا  بــک  یقــا  طر اهلل  یســر 
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یل که مــن دارم در رهن1 شــراب او یلایــن خرقــه  او نــاب  مــی  ق  غــر یب معــین  دفتــر  ویــن 

کردم کــه نگــه  کــردم چندان  یلچــون عمــر تبــه  او خــراب  افتــاده  خرابــایت  کنــج  در 

ویی یلچــون مصلحت اندیی دور اســت ز در هــم ســینه پــر از آتــش هــم دیــده پــرآب او

گفــت یلمــن حالــت زاهــد را بــا خلــق نواهــم  می با چنــگ و ربــاب او گــو گــر  ایــن قصــه ا

ین دست یلتا یب ســر و پا باشــد اوضاع فلک ز او شــراب  دســت  در  ســایق  هــوس  ســر  در 

آری برنکــم  دل  دلــداری  تــو  مهچــو  یلاز  کشــم بــاری زان زلف به تاب او چون تاب 

ون آی چــون پیر شــدی حافظ از میکــده بیر

یل او شــباب  عهــد  در  کی  هوســنا و  رنــدی 

گرو. ۱. رهن: 
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گــدا پیامــی وشان دو هزار جم به جامیکــه بــرد بــه نــزد شــاهان ز مــن  که به کوی می فر

امیــدوارم هنــوز  و  بدنــام  و  خــراب  یــزان برســم بــه نیــک نامیشــده ام  کــه بــه مهــت عز

کن ویش نظــری بــه قلــب ما  کیمیافــر کــه  دامــیتــو  فکنــده امی  و  می  نــدار بضاعــی  کــه 

کــه عنایــی نفرمــود نه به نامه ای پیامی نه به خامه ای ســامیعجــب از وفــای جانــان 

یف خپته گر آن حر گر این شــراب خام است ا خامــیا خپتــه  هــزار  ز  هبتــر  بــار  هــزار  بــه 

یــرک افتد نفتــد به هیــچ دامیز رهــم میفکن ای شــیخ به دانه های تســبیح کــه چو مــرغ ز

وش کمتــر افتــد بــه مبارکــی غامیســر خدمت تــو دارم خبرم به لطــف و مفر کــه چــو بنــده 

می این حکایت گو که  کــه لبــت حیــات مــا بــود و نداشــی دوامــیبه کجا برم شکایت به 

حافــظ خــون  یــز  بر و  مــژگان  تیــر  بگشــای 

کــس انتقامی کشــنده ای را نکند  کــه چنــان 
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یغــا مرمهــی بــه جــان آمــد خــدا را مهدمــیســینه ماالمــال درد اســت ای در دل ز تهنــایی 

و ر تیــز ســهر  از  دارد  کــه  آســایش  ســاقیا جامــی بــه مــن ده تــا بیاســامی دمــیچشــم 

گفت گفمت این احوال بنی خندید و  یرکــی را  یشان عاملیز کاری پر وزی بوالعجب  صعب ر

کو رســتمیســوخمت در چــاه صبــر از هبــر آن مشــع چــگل شــاه ترکان فارغ اســت از حال ما 

یق عشــقبازی امن و آســایش باست که بــا درد تــو خواهد مرمهیدر طر یــش بــاد آن دل  ر

کــوی رنــدی راه نیســت کام و نــاز را در  وی باید جهان ســوزی نه خامی یب غمیاهــل  رهر

دســت بــه  منی آیــد  کــی  خا عــامل  در  آدمــیآدمــی  نــو  از  و  ســاخت  ببایــد  دیگــر  عاملــی 

دهــمی مسرقنــدی  تــرک  بــدان  خاطــر  تــا  کــز نســیمش بــوی جــوی مولیــان آیــد مهــیخیــز 

یه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق گر

یــا شــبنمی یــا منایــد هفــت در کانــدر ایــن در
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کن ار اهــل دیل خود تو بگویســاقیا ســایه ابــر اســت و هبــار و لــب جــوی می چه  مــن نگو

بشــویبــوی یــک رنگــی از ایــن نقــش منی آیــد خیــز نــاب  مــی  بــه  یف  صــو آلــوده  دلــق 

کرمش تکیه مکن ای جهــان دیــده ثبــات قــدم از ســفله جمــویسفله طبع است جهان بر 

گنــج ببــر کنمــت بشــنو و صــد  مپــویدو نصیحــت  عیــب  ره  بــه  و  درآ  عیــش  در  از 

هبــار بــه  رســیدی  بــار  دگر کــه  را  آن  جبــویشــکر  حتقیــق  ره  و  بنشــان  نیکــی  بیــخ 

ســاز قابــل  را  آینــه  طلــی  جانــان  وی  ویر ین ندمد ز آهن و ر گل و نســر ور نــه هرگز 

کــه بلبل بــه فغــان می گوید ببــویگــوش بگشــای  توفیــق  گل  مفرمــا  تقصیــر  خواجــه 

می آیــد یــا  ر بــوی  مــا  حافــظ  از  گفــی 

که خــوش بــردی بوی یــن بــر نفســت بــاد  آفر
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     لز  

کــه صاحــب خبــر شــوی شــویای یب خبــر بکــوش  راهبــر  کــی  نبــایش  و  راهــر تــا 

عشــق ادیــب  پیــش  حقایــق  مکتــب  وزی پــدر شــویدر  کــه ر هــان ای پســر بکــوش 

شــویدســت از مــس وجــود چــو مــردان ره بشــوی ر  ز و  بیــایب  عشــق  کیمیــای  تــا 

کــرد آن گه ریس به خویش که یب خواب و خور شویخــواب و خــورت ز مرتبــه خویــش دور 

شــویگــر نــور عشــق حــق بــه دل و جانــت اوفتــد خوبتــر  فلــک  آفتــاب  کــز  بــاهلل 

مبــر گمــان  شــو  خــدا  حبــر  یــق  غر دم  کــز آب هفــت حبــر بــه یــک مــوی تــر شــوییــک 

شــود خــدا  نــور  مهــه  ســرت  تــا  پــای  شــویاز  ســر  و  پــا  یب  چــو  ل1  ذواجلــا راه  در 

نظــر منظــر  شــودت  گــر  ا خــدا  که صاحب نظر شــویوجــه  ین پس شــکی مناند  ز

شــود بــر  ز و  یــر  ز چــو  تــو  هســی  شــویبنیــاد  بــر  ز و  یــر  ز کــه  هیــچ  مــدار  دل  در 

حافظــا اســت  وصــال  هــوای  ســرت  در  گــر 

شــوی هنــر  اهــل  درگــه  ک  خــا کــه  بایــد 

۱. ذوالجالل: صاحب عظمت و بزرگی.
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گزیدۀ بیت  های حافظ

کــه بــر ُدردکشــان می خندند راترســم ایــن قــوم  امیــان  کننــد  خرابــات  کار  ســر  در 

نــان مطلــب و  در  بــه  گــردون  از خانــٔه  و  رابــر ِبُکشــد مهمــان  آخــر  در  کاســه  کان ســیه 

ک اســت کــه را خوابگــه آخــر مشــی خــا کی ایــوان راهــر  ک  که بــه افا گــو چــه حاجت 

یل راحافظا می خور و رندی کن و خوش باش و قــرآن  دگــران  چــون  مکــن  ویــر  تز دام 

جــم بــزِم  ســاقیاِن  ای  مــراد  و  بــاد  گــر چــه جــام مــا نشــد ُپــر ِمــی بــه دوران مشــاعمرتــان 

کنیــد گــه  آ را  دلــدار  می کنــد،  خــرایب  و جــان مشــادل  مــن  یهنــار ای دوســتان جــان  ز

ک و خون دامن، چو بر ما بگذری قربــان مشــادور دار از خا بســیارند،  کشــته  ره  ایــن  کانــدر 

ببــرد خرابــات  آب  مــرا،  زهــِد  خانٔه عقِل مرا، آتش میخانه بسوختخرقــٔه 
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کــه ز تــاراِج خــزان رخنــه نیافــت مششــادتشــکر ایــزد  و  گل  و  و  ســر و  مســن  بوســتان 

ُبنیــادتحافــظ از دســت مــده دولت این کشــی نوح ِبَبــَرد  حــوادث  طوفــاِن  نــه  ور 

و ســر و  گل  کنــار  ز  هبــاری  بــاد  مچــن  بــه هــواداری آن عــارض و قامــت برخاســتدر 

ملکــوت خلوتیــان  از  و  بگذشــی  برخاســتمســت  قیامــت  آشــوب  تــو  متاشــای  بــه 

خجلــت از  برنگرفــت  پــا  تــو  رفتــار  و سرکش که به ناز از قد و قامت برخاستپیــش  سر

قضــا ِســّرِ  از  گهــی  آ دمهــت  تــا  بــده  وِی که شدم عاشق و از بوی که مستمــی  که به ر

جــا ایــن  مــور  کمــر  از  اســت  کــم  کــوه  پرســتکمــر  بــاده  ای  مشــو  رحــت  در  از  ناامیــد 

شــد ســلیماین  تــو  عشــق  دولــت  از  یعین از وصل تواش نیست به جز باد به دستحافــظ 

خبــر شکســته  دل  ویــن  معاملــه ای،  زد بــه صــد هزار درســتبکــن  کــه بــا شکســتگی ار

کم رســد گیســوی تــو دســت ناســزایان  کر یارب یارب اســتتــا بــه  هــر دیل از حلقــه ای در ذ

وی اوســت که مــه آیینــه دار ر ِک نعِل مرکب استشهســوار مــن  تاِج خورشیِد بلندش خا

کــرد تــرک لعــل یــار و جــام مــی که ایم مذهب اســتمــن نواهــم  یدم  زاهــدان معذور دار
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کــن توســتِعــاج ضعــِف دِل مــا بــه لــب حوالــت  خزانــٔه  در  یاقــوت،  ِح1  ُمَفــّرِ ایــن  کــه 

کــه دهــم نقــِد دل بــه هر شــوخی توســتمــن آن ِنــمَی  نشــانٔه  و  تــو  مهــر  بــه  خزانــه،  َدِر 

کار ین  توســتتــو خود چــه لعبی2 ای شهســواِر شــیر یانــٔه  تاز راِم  فلــک،  توســین چــو  کــه 

افتادســت تــو در دســت نســمی  زلــِف  افتادســتتــا ســِر  نــمی  دو  غصــه  از  ســودازده  دِل 

وِی تــو ای مونــس جــان که در دسِت نسمی افتادستدِل مــن در هــوِس ر ِک راهیست  خا

کعبــه مقامــش َنُبــد از یــاِد لبــت کــه جــز  افتادســتآن  مقــمی  کــه  دیــدم  میکــده  دِر  بــر 

یــز یــاِر عز بــا غمــت ای  را  گمشــده  افتادســتحافــِظ  قــدمی  عهــد  در  کــه  احتادیســت 

خــواه ببیــین شــراب  دور  ز  غــم  نقــِش  اســتچــون  ر  مقــر مــداوا  و  کــرده امی  تشــخیص 

کشــمی؟ چــرا  ســر  مغــان  پیــِر  آســتاِن  گشــایش در آن در اســتاز  دولــت در آن ســرا و 

اســتیک قصه بیش نیست غِم عشق، وین عجب ر  نامکــر می شــنوم  کــه  زبــان  هــر  کــز 

می منی بــر قناعــت  و  فقــر  وِی  آبــر اســتمــا  مقــدر  وزی  ر کــه  بگــوی  پادشــه  بــا 

شیؤه رندی و خوش بایِش عیاران خوش استنیست در بازاِر عامَل خوشدیل ور زان که هست

گــوش بــه  آمــد  آزاده ام  سوســِن  زبــاِن  کاندر این دیِر کهن، کاِر سبکباران خوش استاز 

ح: شادی آور. ۲. لعبت: عروسک، بازیچه.۱. مفر
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فتــوی داد و  بــود  یل ِبــه ز مــاِل اوقــاف اســتفقیــه مدرســه دی مســت  کــه مــی حــرام، و

کــرد، عنِی الطاف اســتبه ُدرد و صاف تو را حکم نیست خوش َدرَکش کــه هر چه ســایق ما 

وز غــام اســتگل در بر و می در کف و معشوق به کام است ســلطاِن جهــامن بــه چنــنی ر

کــه مرا نام ز ننگ اســت گویی  که مــرا ننــگ ز نام اســتاز ننــگ چــه  وز نــام چــه پــریس 

بــاز نظر و  رنــدمی  و  سرگشــته  و  وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است؟میخــواره 

مطلــب مــا  ز  دیوانــگان  طاعــِت  گنــه دانســتورای  کــه شــیِخ مذهــِب مــا عاقــی 

می خواهــی یل  از حیــاِت  آِب  ار  ویشــان اســتحافــظ  ِک دِر خلــوِت در منبعــش خــا

که ســوداِی بتان دیِن من است یســت  وزگار کار نشــاِط دِل غمگــنِی من اســتر غــِم ایــن 

بایــد بــنی  جــان  دیــدٔه  را  تــو  وِی  ر کجا مرتبٔه چشــِم جهان بنِی من است؟دیــدِن  وین 

کــه در مچن اســت گل  وِی تــو هــر بــرِگ  کــه بر لِب جوســتنثــاِر ر وُبن  فــدای َقــّدِ تــو هر ســر

یافــت خواهــم  مــراد  آمــد  دمل  در  تــو  کــه حــاِل نکــو در َقفــاِی فــاِل نکوســترِخ  چــرا 
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کارســاز خبــِت  مــدِد  از  کــه  خــدا  کار و بــاِر دوســتشــکِر  وســت مهــه  ز بــر حســِب آر

دوســتزلِف او دام اســت و خالش دانٔه آن دام و من داِم  در  افتــاده ام  دانــه ای  امیــِد  بــر 

وِز حشــر هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جاِم دوستســر ز مســی برنگیــرد تــا بــه صبــِح ر

ق نیســت وِی حبیــب هســتدر عشــق، خانقــاه و خرابــات فــر کــه هســت پرتــِو ر هــر جــا 

کــه یار بــه حالش نظــر نکرد که شــد  ای خواجــه درد نیســت وگرنــه طبیب هســتعاشــق 

شــود وبــاه  ر تــو  عشــق  بادیــٔه  در  آه از این راه که در وی خطری نیست که نیستشــیر 

که نیستغیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است در ســراپای وجودت هنری نیست 

کنمی ِکلِک آن نقاش، جان افشــان  کاین مهه نقِش عجب در گردِش پرگار داشتخیــز تــا بر 

یقــت رجنــِش خاطــر نباشــد مــی بیــار که بیین چون صفایی رفت رفتدر طر کدورت را  هر 

دار پــای  ای دل،  بایــد  را حتمــل  گــر خطــایی رفــت رفــتعشــقبازی  گــر مــایل بــود بــود و 
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باقیســت قناعــت  ُکنــِج  َنُبــَود،  گــر  ر  ز گدایان این دادگنــِج  کــه آن داد به شــاهان، بــه  آن 

کــه حســنش آن و این داردلب لعل و خط مشکنی چو آنش هست و اینش هست بنــازم دلبــر خود را 

گردان جان و تن دعای مســتمندان است که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چنی داردبا

ترســم آن نرگس مســتانه به یغما ببردعلم و فضی که به چل سال دمل مجع آورد

ننــامل دیگــر  بیگانــگان  از  کردمــن  کــرد آن آشــنا  کــه بــا مــن هــر چــه 

در ســنگ خاره قطــره بــاران اثر نکردسیل سرشک ما ز دلش کنی به درنبرد

که مــرغ دل یب قرار من ســودای دام عاشــی از ســر به درنکردشــوخی مکن 

یــد پیر مغامن ز من مرنج ای شــیخ کردی و او به جا آوردمر که وعده تو  چرا 
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نپرهیــزدفراز و شیب بیابان عشق دام باست بــا  کــز  شــیردیل  کجاســت 

حافــظ بنــه  ســر  تســلمی  آســتانه  بســتیزدبــر  وزگار  ر کــین  ســتیزه  گــر  کــه 

اســت معــذور  نبــرد  رنــدی  بــه  راه  ار  کــه موقــوف هدایت باشــدزاهــد  یســت  کار عشــق 

مــا خخانــه  از  و  شــیخ  ای  نباشــدبیــا  کوثــر  در  کــه  خــور  شــرایب 

مــایی مهــدرس  گــر  ا اوراق  نباشــدبشــوی  دفتــر  در  عشــق  علــم  کــه 

رب یــا  خبــش  خــارم  یب  نباشــدشــرایب  ســر  درد  هیــچ  وی  بــا  کــه 

بــاد پرمــی  قدحــت  منــودی  لطــف  شــدســاقیا  آخــر  خــار  تشــویش  تــو  تدبیــر  بــه  کــه 

قــدم راه  یب دلیــل  منــه  عشــق  کــوی  کــه مــن به خویش منــودم صد اهتمام و نشــدبــه 

از ســر فکــر برانگیخــت حافــظ  نــگار رام و نشــدهــزار حیلــه  کــه شــود آن  در آن هــوس 

کمانکــش بــر عــزم غــارت آمــداز چشــم شــوخش ای دل امیــان خــود نگه دار کان جــادوی 
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مبانــدمتســب شــیخ شــد و فســق خــود از یــاد ببرد بــازار  ســر  هــر  در  کــه  ماســت  قصــه 

خوشــتر ندیــدم  عشــق  ســخن  صــدای  مبانــداز  دوار  گنبــد  ایــن  در  کــه  یــادگاری 

ین مــی ز طعنــه  گــر  و  می منــایی  جلــوه  خودپســندگــر  شــیخ  معتقــد  نیســتمی  مــا 

شــود کــی  گاه  آ مــن  حــال  آشــفتگی  کمنــدز  ایــن  گرفتــار  نگشــت  دل  کــه  را  آن 

نــه عــاج دل ماســت گل  بــا  آمیختــه  چنــدقنــد  دشــنامی  بــه  برآمیــز  چنــد  بوســه ای 

بگــذر ســامت  بــه  رنــدان  کوچــه  از  چنــدزاهــد  بدنامــی  صحبــت  نکنــد  خرابــت  تــا 

گفــی هنــرش نیــز بگــو چنــدعیــب مــی مجلــه چــو  عامــی  دل  هبــر  از  مکــن  حمکــت  نــیف 

کــه مگــو حــال دل ســوخته بــا خامــی چنــدپیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش

گنــاه نقــص  نــه  ببــنی  مبــت  ســر  کنــدکمــال  کــه یب هنــر افتــد نظــر بــه عیــب  کــه هــر 

مــراد بــه  رســد  گهــی  امیــن1  وادی  کندشــبان  کــه چند ســال به جــان خدمت شــعیب 

یف طــر کــز  بــود  عشــاق  ز  خالیســت  کاری بکنــدشــهر  آیــد و  ون  بــر مــردی از خویــش 

رقیــب مــرگ  یــا  تــو  وصــل  خبــر  یــا  وفــا  کاری بکندیــا  یــن دو ســه  کــه فلــک ز بــود آیــا 

۱. شبان وادی ایمن: مراد حضرت موسی است.
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و گناهکاراننــدنصیــب ماســت هبشــت ای خداشــناس بــر کرامــت  مســتحق  کــه 

که من ســوارانندتو دســتگیر شــو ای خضر یپ خجســته  مهرهــان  و  وم  مــی ر پیــاده 

کــن ارغــواین  چهــره  و  میکــده  بــه  کاراننــدبیــا  ســیاه  جــا  کان  صومعــه  بــه  و  مــر

کــه چو مــا بدمســتان یبــا بــودنیکــی پیــر مغــان بــنی  کرمــش ز کــردمی بــه چشــم  هــر چــه 

گــر افتــاد بر عاشــق چه شــد مــا بــه او متــاج بــودمی او بــه مــا مشــتاق بودســایه معشــوق ا

گــر بگسســت معــذورم بــدار دســمت انــدر دامــن ســایق ســیمنی ســاق بــودرشــته تســبیح ا

کــرده ام عیم مکن کنــار طاق بوددر شــب قــدر ار صبوحی  ســرخوش آمــد یــار و جامی بر 

کعبه و بتخانه یکیســت نبــودچــون طهــارت نبود  عصمــت  کــه  خانــه  آن  در  خیــر  نبــود 

کــه در جملــس شــاه ز  کــه را نیســت ادب الیــق صحبــت نبــودحافظــا علــم و ادب ور هــر 

می کــردم رهــا  تــو  زلــف  چــو  دیوانــه  نبــودمــن  زجنیــر  حلقــه  از  الیق تــرم  هیــچ 

دارد جوهــر  چــه  حســن  آینــه  ایــن  رب  نبــودیــا  تأثیــر  قــوت  مــرا  آه  او  در  کــه 

نرســت نــاز  مچــن  در  قــدت  ز  نبــودنازننی تــر  تصویــر  عــامل  در  تــو  نقــش  از  خوش تــر 
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ســیر کــردمی  کجــا  هــر  یقــت  طر مقامــات  بــوددر  افتــاده  فــراق  نظربــازی  بــا  را  عافیــت 

یــق ســیر طر در  کــه  ده  دمــادم  جــام  که عاشــق وش نیامد در نفــاق افتاده بودســاقیا  هــر 

کــن حوالــت  بوســه ای  لــم  بــه  به خنده گفت کی ات با من این معامله بودبگفتمــش 

داشــت حافــظ  درد  درمــان  کــه  یــار  وت چه تنگ حوصله بوددهــان  که وقــت مر فغان 

ین گل و ســبزه و نســر بــودخــوش بــود لــب آب و  رهگــذری  وان  ر گنــج  آن  کــه  افســوس 

کــه خــدا داد بــه حافــظ گنــج ســعادت  بــودهــر  ســحری  ورد  و  شــب  دعــای  میــن  از 

بــودنیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار نــاداین  برهــان  مــن  جــان  خودپســندی 

یزی گفت حافظ می خورد پهنان شراب که پهنــاین بوددی عز یــز مــن نــه عیب آن بــه  ای عز

یــق عشــق پرآشــوب و فتنه اســت ای دل ودطر ر شــتاب  بــا  راه  ایــن  در  کــه  آن  بیفتــد 

وش مفــر ســلطنت  بــه  جانــان  در  ودگــدایی  ر آفتــاب  بــه  در  ایــن  ســایه  ز  کــی 
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ود بــر لــت  ما بــه  کــو  هــر  تــو  کــوی  ســر  وداز  بــر خجالــت  بــه  آخــر  و  کارش  ود  نــر

خــدا حفــظ  بدرقــه اش  بــود  کــه  واین  ودکار بــر لــت  جا بــه  بنشــیند  جتمــل  بــه 

ودحکم مســتوری و مســی مهه بر خامتت است کــه آخــر بــه چــه حالــت بر کــس ندانســت 

ودمکــن به چشــم حقــارت نگاه در من مســت نــر قــدر  بدیــن  یعت  شــر وی  آبــر کــه 

یق طلب کــه در طر نکشــیدمکــن ز غصه شــکایت  زحــی  کــه  آن  نرســید  راحــی  بــه 

کــس نگفت کــه عارف ســالک به  شــنیدســر خدا  کجــا  از  وش  فــر بــاده  کــه  حیــرمت  در 

گفــن اســت و بــس شــنیدحافــظ وظیفــه تــو دعــا  یــا  نشــنید  کــه  مبــاش  آن  دربنــد 

که ســایق در مــی افکند نــه دســتاراز آن افیــون  نــه ســر مانــد  را  یفــان  حر

آیب منی خبشــند  را  کارســکندر  ر میســر نیســت ایــن  ور و ز بــه ز

بشــنو درد  اهــل  حــال  و  بســیاربیــا  معــین  و  انــدک  لفــظ  بــه 

داربــت چیــین عدوی دین و دل هاســت نگــه  دیــم  و  دل  خداونــدا 

مســی اســرار  مگــو  مســتوران  بــا نقــش دیــواربــه  حدیــث جــان مگــو 
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توســت می  کــر عفــو  پــویش  پــرده  کــه  کــم عیارزاجنــا  کــه نقدیســت  بــر قلــب مــا ببخــش 

ود ر عنــان  بــر  عنــان  حشــر  وز  ر کــه  شــراخبوارترســم  رنــد  خرقــه  و  شــیخ  تســبیح 

نــریس جــایی  بــه  راه  ایــن  در  نابــرده  ببــرســعی  اســتاد  طاعــت  می طلــی  گــر  ا مــزد 

بــده دیــدار  وعــده  نفــی  مرگــم  وز  ببــرر آزاد  و  فــارغ  حلــد  بــه  تــا  گهــم  وان 

بکشــم درازت  مــژگان  بــه  می گفــت  ببــردوش  بیــداد  اندیشــه  خاطــرش  از  رب  یــا 

یــار خاطــر  نازکــی  از  کــن  اندیشــه  ببــرحافــظ  یــاد  فر و  نالــه  ایــن  درگهــش  از  و  بــر

امیــدوار اســت  بــه حــور و قصــور  گــر  ا حــورزاهــد  یــار  و  اســت  قصــور  شــراخبانه  را  مــا 

هوالغفــورمی خور به بانگ چنگ و خمور غصه ور کی گــو  خمــور  بــاده  کــه  را  تــو  گویــد 

در هجــر وصــل باشــد و در ظلمــت اســت نورحافــظ شــکایت از غــم هجــران چــه می کین

کار بازی نیســت ای دل ســر بباز گوی عشــق نتوان زد به چوگان هوسعشــقبازی  که  زان 

کسدل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار گــر چه هشــیاران ندادند اختیــار خود به 

می کننــد کامــراین  شکرســتان  در  و از حتسر1 دست بر سر می زند مسکنی مگسطوطیــان 

۱. تحسر: افسوس، پشیمانی.
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کــن آســان  خــود  بــر  کار  مطلــب  یــادیت  صراحــی مــی لعــل و بــی چــو ماهــت بــسز

مــراد زمــام  دهــد  نــادان  مــردم  بــه  گناهــت بــسفلــک  تــو اهــل فضــی و دانــش مهــنی 

دعــای نــمی شــب و درس صبحگاهــت بــسبــه هیــچ ورد دگــر نیســت حاجــت ای حافظ

می بــاشچــو پیــر ســالک عشــقت بــه مــی حواله کن خــدا  رحــت  منتظــر  و  بنــوش 

کار جهان وبستگیســت  گر چه فر می بــاشچــو غنچه  گشــا  گــره  هبــاری  بــاد  مهچــو  تــو 

یشــاین منــال از پر زلفــش  بنــد  انــدر  یرک چــون بــه دام افتد حتمــل بایدشای دل  مــرغ ز

کار که تدبیر و تأمل بایدشرنــد عــامل ســوز را بــا مصلحــت بیــین چــه  کار ملک اســت آن 

یست کافر یقت  بایــدشتکیه بر تقوی و دانش در طر تــوکل  دارد  هنــر  صــد  گــر  و  راهــر

گــردش ســاغر تعلــل1 تــا بــه چنــد دور چــون بــا عاشــقان افتد تسلســل بایدشســاقیا در 

جنــات راه  بــه  کــم  خیــرت  لــت  دال وشدال  مکــن به فســق مباهــات و زهد هــم مفر

وم ر ســرفکنده  و  یــان  گر میکــده  کــوی  کــه شــرم مهی آیــدم ز حاصــل خویــشبــه  چــرا 

اســکندر ملــک  نــه  مبانــد  خضــر  عمــر  ویــشنــه  در مکــن  دون  دنــی  ســر  بــر  نــزاع 

۱. تعلل: بهانه جویی، تأخیر.
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بگذر ز عهد سست و سخن های سخت خویشخواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد

اســیر چنبــر1 عشــق را  دیــد ســرم  فــراقفلــک چــو  یســمان  ر بــه  صبــرم  گــردن  ببســت 

گر این ره به ســر شــدی حافظ فــراقبه پای شــوق  کــی عنــان  نــدادی  بــه دســت هجــر 

شــفیق رفیــق  و  یب غــش  مــی  و  امــن  توفیــقمقــام  زهــی  شــود  میســر  مــدام  گــرت 

کار جهــان مجلــه هیچ بر هیچ اســت حتقیــقجهــان و  کــرده ام  نکتــه  ایــن  مــن  بــار  هــزار 

ندانســمت زمــان  ایــن  تــا  کــه  درد  و  یــغ  رفیــقدر بــود  رفیــق  ســعادت  کیمیــای  کــه 

جــام خنــده  و  نــگار  لعــل  ز  توبــه  کــه  کــه عقلــش منی کنــد تصدیــقبیــا  حکایتیســت 

کــه حافظ غــام طبــع توام گفــت  کــه تــا بــه چــه حــدم مهی کنــد حتمیق2بــه خنــده  ببــنی 

مرهــم دیگــری  کــه  بــه  ین  ز زخــم  تــو  گــر  کا یــا کــه دیگــری تر گــر تــو زهــر دهــی بــه  و 

بینــد کجــا  نظــر  هــر  تــویی  کــه  چنــان  را  کتــو  کنــد ادرا کــی  بــه قــدر دانــش خــود هــر 

که شوم مست و دو بوست بدهم وعده از حد بشــد و ما نه دو دیدمی و نه یکگفته بودی 

۲. تحمیق: نادان انگاری، احمق شمردن.۱. چنبر: حلقه، دایره، طوق.
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می جــو کجــا  از  چــاره  کــم  چــه  وم  ر ملــولکجــا  وزگار  ر جــور  و  غــم  ز  گشــته ام  کــه 

مســائلحــاج بــر ســر دار ایــن نکتــه خــوش ســراید ایــن  امثــال  نپرســند  شــافعی  از 

ناتــوامن جــان  بــر  ببخــی  کــی  کــه  کــه نبود جــان در میانه حائلگفــمت  گفــت آن زمان 

بــر نیــل1پای ما لنگ اســت و منزل بس دراز کوتــاه و خرمــا  دســت مــا 

نــگار عشــق  پنجٔه  ســر از  مهچــو مــور افتــاده شــد در پــای پیلحافــظ 

فــاش می  می گــو و  نظربــازم  و  رنــد  و  آراســته امعاشــق  هنــر  چندیــن  بــه  کــه  بــداین  تــا 

می آیــد خــود  آلــوده  خرقــه  از  کــه بــر او وصلــه بــه صــد شــعبده پیراســته امشــرمم 

جهــت صــد  ز  گناهــم  حبــر  ق  غــر چنــد  رحــمتهــر  اهــل  ز  شــدم  عشــق  آشــنای  تــا 

قســممتعیــم مکــن بــه رنــدی و بدنامــی ای حکــمی دیــوان  ز  سرنوشــت  بــود  کایــن 

فطــرمتمی خور که عاشی نه به کسب است و اختیار میــراث  ز  رســید  موهبــت2  ایــن 

۲. موهبت: عطا، بخشش.۱. نخیل: درخت خرما.
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گــر ز مــردم هشــیاری ای نصیحتگو ک میفکن چرا که من مسمتا سخن به خا

وی خــود دارم بــی شــکر نــدارممــن از بــاز آزاری  مــردم  ور  ز کــه 

کــه من خاطر خــود خوش دارمحافظا چون غم و شادی جهان در گذر است هبتر آن اســت 

قــدس طایــر  ای  کــن  راه  بدرقــه  نوســفرممهــمت  مــن  و  مقصــد  ره  اســت  دراز  کــه 

که من در دولت عشــق کن  پیــرمقــدح پر  چــه  گــر  جهــامن  خبــت  جــوان 

وشــان فر مــی  بــا  بســته ام  نگیــرمقــراری  ســاغر  جــز  بــه  غــم  وز  ر کــه 

زمن زهــاد  چــو  وز  امــر گــر  توبــه  بــازمحلقــه  در  نکنــد  فــردا  میکــده  ن  خــاز

کــس بــا  می  نگــو گشــته  خــون  دل  کی دمســازمماجــرای  کــه جــز تیغ غمت نیســت  زان 
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نــمی معتقــد طاعــت خویــش کــه  گه قدحی می نوشــمحــاش هلل  گه  که  این قدر هســت 

وز جــزا ر کــه علیرغــم1 عــدو  امیــدم  دوشــمهســت  بــر  گنــه  بــار  نهنــد  عفــوش  فیــض 

وخــت گنــدم بفر وضــه رضــوان بــه دو  وشــمپــدرم ر مــن چــرا ملــک جهــان را بــه جــوی نفر

پــرده ای بــر ســر صــد عیــب هنــان می پوشــمخرقــه پویش مــن از غایت دین داری نیســت

بــر دردکشــان خــرده مگیــر و ای ناصــح و  کــمبــر کارفرمــای قــدر می کنــد ایــن مــن چــه 

کــمدور شــو از بــرم ای واعــظ و بهیــوده مگــوی ویــر  تز بــه  گــوش  دگــر  کــه  آمن  نــه  مــن 

حافــظ فســاد  ز  صاحــی  امیــد  کمنیســت  کــه تقدیــر چننی اســت چــه تدبیــر  چــون 

باســت تیــر  غمــزه اش  و  راه  دام  دلبــر  که چندینت نصیحت می کمزلــف  یــاد دار ای دل 

می عیــب پــوش کــر کنج خلوت می کمدیــده بدبــنی بپوشــان ای  که من در  یــن دلیری ها  ز

منی بیــم کــران  هیچــش  کــه  زمانــه  منی بیــمغــم  ارغــوان  چــون  مــی  جــز  دواش 

گفــت منی بیــمبــه تــرک خدمــت پیــر مغــان نواهــم  آن  در  خــود  مصلحــت  کــه  چــرا 

دار خــود  بــا  عاشقیســت  خــدا  اهــل  منی بیــمنشــان  نشــان  ایــن  شــهر  مشــایخ  در  کــه 

۱. علیرغم: با این همه.
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شــد ملــول  گــر  مــا  توبــه  ز  مغــان  کــه به عــذر ایســتاده امیپیــر  کن  گــو بــاده صــاف 

علــم قیــل  و  قــال  و  مدرســه  واق  ر و  هنــاده امیطــاق  و  ر مــه  ســایق  و  جــام  راه  در 

نرگــس جــادو ســپرده امی دو  بــدان  هنــاده امیهــم جــان  هنــدو  ســنبل  دو  بــدان  دل  هــم 

وبســته مباش کار فر گــو تنــگ دل از  نســمیغنچــه  انفــاس  و  یــایب  مــدد  صبــح  دم  کــز 

کــن دیگــر  دری  ز  دل  ای  خــود  هببــود  حکــمیفکــر  مــداوای  بــه  بــه  نشــود  عاشــق  درد 

رجــمیدام ســخت اســت مگــر یــار شــود لطــف خدا شــیطان  ز  صرفــه1  نبــرد  آدم  نــه  ور 

میفتنــه می بــارد از ایــن ســقف مقرنــس2 برخیــز بــر آفــات  مهــه  از  پنــاه  میخانــه  بــه  تــا 

یــز مر هــر ســفله  در  بــر  میحافــظ آب رخ خــود  کــه بــر قــایض حاجــات بــر حاجــت آن بــه 

مؤمتــن3مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش مستشــار  قــول  بــه  ده  مــی  ســاقیا 

۲. مقرنس: نقش و نگار برجسته.۱. صرفه: سود، فایده.

که حضرت می فرماید: المستشار المؤتمن. ۳. مستشار مؤتمن: اشاره به حدیثی است 
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خــراب شــود  فــاین  عــامل  کــه  پیشــتر  کــنزان  خــراب  گلگــون  بــاده  جــام  ز  را  مــا 

کنــد کوزه هــا  مــا  گل  از  چــرخ  کــه  وزی  کــنر پرشــراب  مــا  ســر  کاســه  زهنــار 

نیســتمی طامــات  و  توبــه  و  زهــد  مــرد  کــنمــا  خطــاب  صــایف  بــاده  جــام  بــه  مــا  بــا 

حافظــا پرستیســت  بــاده  صــواب  کــنکار  صــواب  کار  بــه  جــزم  عــزم  و  برخیــز 

یا خرمــن دین خواهد ســوخت وآتــش زهــد و ر بــر و  بینــداز  پشــمینه  خرقــه  ایــن  حافــظ 

کم کــه بــر تو عرضــه  زدهبیــا بــه میکــده حافــظ  مســتجاب  دعاهــای  ز  صــف  هــزار 

میــازار نظــر  اهــل  تــواین  تــا  دنیــا وفــا نــدارد ای نــور هــر دو دیــدهزهنــار 

نــه دگــر  مرغــی  بــر  دام  ایــن  و  آشــیانهبــر اســت  بلنــد  را  عنقــا  کــه 

او شــو کار  ببیــین مشــغول  تــن  بــه  خودپرســیگــر جــان  ز  هبتــر  بیــین  کــه  قبلــه ای  هــر 

کفر اســت یقــت خامی نشــان  کی اســت و چســیدر مذهــب طر یــق دولــت چاال آری طر

نشــیین یب معرفــت  بیــین  عقــل  و  فضــل  که رســیتــا  می خود را مبنی  یــک نکته ات بگــو
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ویش خرسند است گر سودیست با در ویی و خرســندیدر این بازار ا گردان به در خدایــا منعمم 

کشــمیری و تــرکان مسرقنــدیبه شــعر حافظ شــیراز می رقصنــد و می نازند ســیه چشــمان 

داریبــد رنــدان مگــو ای شــیخ و هــش دار کینــه  خــدایی  حکــم  بــا  کــه 

آتشــیم آه  ز  داریمنی تــریس  پشــمینه  خرقــه  داین  تــو 

رس مفلســان  خــار  یــاد  فر داریبــه  می دوشــینه  گــر  را  خــدا 

حافــظ تــو  شــعر  از  خوشــتر  داریندیــدم  ســینه  انــدر  کــه  قــرآین  بــه 

نگه توست عــرض1 خــود می بــری و زحــت ما مــی داریای مگس حضرت سیمرغ نه جوال

وم مــی داریتــو بــه تقصیــر خــود افتــادی از ایــن در مر چــرا  یــاد  فر و  می نــایل  کــه  از 

منی خرنــد شــاهی  شــوکت  عشــق  کــوی  کــریدر  چا اظهــار  و  کــن  بندگــی  اقــرار 

درآی درم  از  عیــش  مــژدگاین  بــه  بــریســایق  در بــه  دنیــا  غــم  دمل  از  دم  یــک  تــا 

بسیســت خطــر  رگــی  بز و  جــاه  شــاهراه  بگــذریدر  ســبکبار  یــوه2  گر ایــن  کــز  بــه  آن 

می اجازت اســت ای نــور دیــده صلــح بــه از جنــگ و داورییــک حــرف صوفیانــه بگــو

مشــوی رخ  ز  قناعــت  و  فقــر  غبــار  گــریحافــظ  کیمیا عمــل  از  هبتــر  ک  خــا کایــن 

گردنه، ناهموار.۱. عرض: آبرو، اعتبار. گریوه:   .۲
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که مــن دیدم کــه وضــع جهــان را چنــان  گــر امتحــان بکــین مــی خــوری و غــم نوریبیــا 

بگردانــد بــا  نشــینان  گوشــه  منی نگــریدعــای  مــا  بــه  چشــمی  گوشــه  بــه  چــرا 

بــه مایــه حســن مــا خبــر  از  و ســلطنت  که حیف خوریبیــا  و از این معامله غافل مشو 

ک اســت یی عجب خطرنا یق عشــق طر نبــریطر مقصــدی  بــه  ره  گــر  ا نعوذبــاهلل1 

که نشــنی و چه بنوش کنون با  که  می  یــرک و عاقــل بــایشمن نگو گــر ز کــه تــو خــود داین ا

بــایشگــر چــه راهیســت پــر از بــمی ز مــا تا بر دوســت منــزل  واقــف  ار  بــود  آســان  رفــن 

آن در  خطرهاســت  کــه  لیــی  منــزل  ره  کــه جمنــون بــایشدر  شــرط اول قــدم آن اســت 

یل بــاغ را و ایــن  گل شــکفته می شــود  گیبــس  او  از  چنیده ســت  خــار  بــای  یب  کــس 

وشــند بفر کــون  دو  وقــت شناســان  کــه  بــه یک پیاله مــی صاف و صحبت صنمیبیــا 

نشــود کــم  کارخانــه  ایــن  ونــق  ر کــه  بــه زهــد مهچــو تــویی یــا بــه فســق مهچــو مینبیــا 

دیــدن منی تــوان  حــوادث  تندبــاد  یــا مســینز  بــوده اســت  گی  کــه  ایــن مچــن  در 

که بر طرف بوســتان بگذشــت یناز ایــن مســوم2  گی هســت و رنگ نســتر که بوی  عجــب 

گین.۱. نعوذ باهلل: پناه می برم به خدا. گرم، باد زهرآ ۲. سموم: باد 
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گــزاف بــه  نتــوان زد  رگان  بــز بــر جــای  کــینتکیــه  آمــاده  مهــه  رگــی  بز اســباب  مگــر 

ین دهنــان و شــیر کــیناجرهــا باشــدت ای خســر افتــاده  دل  فرهــاد  ســوی  نگاهــی  گــر 

آســتیینخــدا زان خرقــه بیــزار اســت صــد بــار در  باشــدش  بــت  صــد  کــه 

کــس در  عیــش  نشــاط  دیــینمنی بیــم  درد  نــه  دیل  درمــان  نــه 

گفــت بــا پســر ویدهقــان ســاخلورده چــه خــوش  کشــته ندر کای نــور چشــم مــن به جــز از 

بامــش طــرف  کــه  میخانــه  در  و  مــا  کوتاهــیســر  بدیــن  دیــوار  و  شــد  بــر  فلــک  بــه 

مکــن خضــر  مهرهــی  یب  مرحلــه  ایــن  گمراهــیقطــع  خطــر  از  بتــرس  اســت  ظلمــات 

دل ای  ببخشــند  فقــر  ســلطنت  گــرت  ماهــیا تــا  بــود  مــاه  از  تــو  ملــک  یــن  کمتر

خرابــات چشــمه  از  آیب  بیــار  خانقاهــیســایق  عجــب1  از  بشــویمی  خرقه هــا  تــا 

کــز مــی تیســت جامم یســت پادشــاها  گواهــیعمر اینــک ز بنــده دعــوی و از متســب 

زد صــیف  آدم  بــر  عصیــان  ق  بــر کــه  یب گناهــیجــایی  دعــوی  یبــد  ز چگونــه  را  مــا 

۱. عجب: خودبینی، غرور.


