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 تقدیم هب پدرم 
 رپوفسور امین اهلل نیک اقبالی

 دست خدا 
 هک چشمان بسیاری را بینایی بخشیده است
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 اا و انوله اال یا ایها الـساقی اردکأـس

عشقهک 
لان نمود آـس  او 

 اه كل مش  ولی افتاد



 
 كينشش م  جـعدز اتب 

   هچ خون افتاد رد 
 اه لد



 
اده رنگین كن گرت پير مغان گوید  هب می سج 

 اه د ز راه و رسم منزلخبر نبو بی عارف  هک 
 

 مرا رد منزل جاانن هچ امن عيش چون ره دم
 اه دارد هک رببندید محمل جرس فریاد می



 شب اتریک و

 و موج بيم

 اهيل چنینی گرداب 
 اه ما سبكباران ساحل كجا دانند حال



 همه کارم ز

 بدانمیهبخودکامی
 كشید آخر

 اه نهان كی ماند آن رازی كزو سازند محفل



 حضوری گر همی خواهی

 مشو فلاازو ـغ
 افظـح



 

گانيم  كشتی شكست

 زربخي  رهطای بادش 
 باشد هک باز مينيب

 را  اآشـن دیدار 



 

  است و افسوناهنده روزه مهر گردون افـس 

 نیكی
 فرصت شمار یارا  نهب جای یارا 



 

 آسايش دو گیتی تفسير اين دو حرف است
 

تبا دوست   ان مرو 
 ان مدارا با دشمـن 



 
 

 ما را گذر ندادند رد كوی نیكنامی

 را  اضق پسندی تغيير كن گر تو نمی



گام تنگدستی رد  هن

 كوششعي 

 مستیو

 اقرون كند گدا را هستیكيمیای کاين



 
 مشو هک چون شمع از غيرتت بسوزدسركش 

 دلبر

 خارا  هک رد كفاو موم است سنگ



 
 آلود یحافظ هب خود نپوشید اين خرقۀ م 

 پاكدامن  شيخ ای

 معذور دار ما را 
 



 

 ز رقيب ديوسيرت

 خود پناهم خدایهب 

 مددی دهد خدا را  باثق  شهابمگر آن 



 ای ده تو هب حافظ سحرخيز هب خدا هک جرهع

 

 گااهنهک هب وقت صبح 
 ا را د دـعارثی بو



 

 توان كرد لطفو  خلق هب

 هل نظراصید

 هب دام و داهن نگيرند مرغ داان را 



 
 

 رپس   مسترندانراز ردون رپده ز 

 کاين حال نيست زاهد عالی مقام را 



 اعنق 
كار   كس نشود دام بازچینش

 کانجا هميشه باد هب دست است دام را 



 رد

 ش نقدعي 
 دكوش هک چون آبخور نمان

 م را الدارالس  آدم بهشت روهض



 رد زبم دور یک دو قدح ردكش و ربويعنی طمع مدار وصال دوام را 

 

 ربارغمی رب كفم هن اتزـس
 افم را  قازر قل ربكشم اين د



 ست زند عاقالن گرهچ بدانمی
 خواهيم ما نمی

 ننگ و انم
 را 



 محرم راز دل شیدای خود
 
 
 

 بینم ز خاص و عام را  كس نمی



 
 

 یگر هب سرو اندر چمنننگرد د

 را اندام  سرو سيم ره هک دید آن
 



 صبر كن حافظ
 هب سختی

 روز و شب
 عاقبت
 روزی

 را  کامبیابی



 

 

 خندند می دكشانردرتسم اين قوم هک رب 

 كنند ايمان را   خراباتررد سرکا



 

 خدا باشیار مردان
 هک رد كشتی نوح

 

 هست خاكی هک هب آبی نخرد طوافن را 



 

 است خاكابگه آخر هب دو مشتی خو  را  ره هک

 گو هچ حاجت هک رب افالك كشی ايوان را 



 
 وگردون هب رد  ربو از خاهن

 بل انن مط 
 مهمان را د بكش  کاين سيه کاهس رد آخر



 

 حافظا

ی خور و رندی كن و خوش م 
 ولی باش

 
 دام زتوري مكن چون دگران قرآن را 



 
 عقل اگر داند هک

 دل رد بند زلفش

 چون خوش است
 ر مازنجي  قالن ديواهن گردند از پیعا



 
 

 رب ما كشف كرد لطفآيتی از  خوبت روی

 نيست رد تفسير ما لطف و خوبیزان سبب جز 

 



 

ت هب دام افتاده بودرا صید مرغ دل  جمعي 

 وادی  زلف بگش 

 مارباز از دست شد نخجي 



 
 گوی اقی یار و مطرب نكتهش و ـستشوي  خاهن بی

 و سارغموسم عيش است و دور
 شبابدعه



 

 ایم ما رد ايپهل عكس رخ یار دیده
تخب  ای بی  ر ز لذ 

 ام مدام شرب



 

 رهگز نميرد آنكه دلش زنده شد هب

 عشق
 عالمثبت است رب جریدۀ 

 ما دوام



 

 انهمی فش  اشكی داهنحافظ ز دیده 

 كند قصد دام ما لمرغ وص باشد هک 



 رب لب آمده دیدار تو دارد جان زعم

 یدبازگردد یا ربآ
 شما چيست فرمان



 كند دل خرابی می
 دلدار را آهگ كنید
 زينهار اين دوستان

 شمامن و جانجان



 

 از عافيت تی نبس ف سگست ررن دوركس هب 
 

  متووری هک نفروددنش هب
 اشم  انهب مست 



 

 ای هک رد

زلفتر   زنجي 
 چندين آشناستانـج



 
 گفت حافظ

 ایانآشـن 
 اندام حيرت رد مق 



 

 ازين بادهي دور است سر آب

 دار هش
 نفريبد هب سرابت یابانب  ات غول



 

 خرهق زهد مرا 
 خراباتآب

ببرد



 
 خاهن عقل مرا 

 اهنخمخ آتش
 سوختب 



 

 آن حافظ از دست مده صحبت

 كشتی نوح
 ادتحوادث ببرد بني  ورهن طوافن



 
 ره هک آمد هب جهان

 خرابینقش

 دارد



 
 

 عيش بی یار
 ا نشودمهـن  

 یار كجاست



 

 

 آید دنيی و عقبی فرو نمی سرم هب
 اه هک رد سر ماست اهلل ازين فتنه تبارك



 
 

عیانی هک منع عشق كنند  هب رغم مد 

 ال چهرۀ توجم 

 حج ت موّج  ماست



 

 تو و طوبی
 و

 ما و اقمت یار

تفكر ره كس هب قدر   اوست هم 



 

 

 

 

 

 ش نبد از یاد لبتآنكه جز كعبه مقام 
 رب رد میكده دیدم هک

 ست م افتادهمقي 



 

 رريقت روندگان
 هب نيم جو نخرند

 ست قبای اطلس آن كس هک از هنر عاری 



 

 

ت آنم هک زري چرخ كبود  غالم هم 
 ز ره هچ رنگ تعل ق پذريد

 آزاد است



 

 زنند صفير میرعشكنگرۀتو را ز 

 ندانمت هک رد اين دامگه هچ افتاد است



 
 مجو ردستی عهد از

 جهان سست نهاد
 ار داماد استهک اين عجوزه رعوس زه



 ارـض
 هب داده بده وز جبین گره بگشای

 هک رب من و تو رد اختیار نگشاد است



 

 ن پير مغانااز آست
 سر چرا كشيم

 دولت ردين سرا و سگشايش ردين رد است



 رد كوی ما

 دلی شكسته

 خرند و بس می
 بازار خودفروشی ازان سوی دیگر است



 

 آب خضر هک ظلمات جای اوست ،فرق است 
 آب ما هک منبعشات 

 اهلل اكبر
 است



 
 

 ربیم ما آربوی فقر و قناعت نمی
 با پادهش بگوی هک

ر است  روزی مقد 



 
 خم جااننخم اندر شكن زلف شكر شرح 

 كوهت نووان كرد

ه رداز است  هک اين قص 



 

 همه عالمام دیده چو باز از  ربدوخته

 باز استزيبای تو رخات دیدۀ من رب



 

 رد كعبۀ كوی تو
 كس هک ردآیدره آن 

 از قبلۀ اربوی تو رد عین نماز است



 

 ره هچ ساقی ما كرد

 عین الطاف
 است



 کار بگير قیاساعنق ز ر ز خلق وبب 

 نشینان گوهش هک صيت

 ستا اقفات  اقفز 



 

 اهل گيرپي 
 بدل است هک عمر زعزي بی



 ينيب پذري بود ره بنا هک می خلل
 مگر

 بنای محب ت
 هک خالی از خلل است



 
 

 انم هچ رپسیوز 

 است مرا ننگ ز انمهک 



 

 كنج زعلت هک طلسمات عجايب دارد
 فتح آن رد

 نظر رحمت ردويشان
 است



 

 شود از رپتو آن قلب سیاه آنچه زر می
 ست هک رد كيمیایی

 صحبت ردويشان
 است



 

 خواهی آب حیات ازلی می رحافظ ا
 منبعش خاك رد

 خلوت ردويشان
 است



 

 ردـه تمرو   یب  ارباب مرو هب خاهن
 عافيتتهک گنج

 خويشتنرد سرای
 است



 

 بسوخت حافظ
 بازی  عشق و جان و رد شرط

 عهد و وافی خويشتن است هنوز رب سر



 حافظ اين خرهق بینداز مگر

 جان
 ببری 



 دال طمع مبر از

لطف بی نهايت 
   دوست

 
 چو الف عشق زدی سر بباز چابک و چست



 

 سر ردس عشق دارد
 دل ردد مند حافظ

 

 خارر تماشا هن هوای باغ دارد هک هن



 

 م زلف توـخ
 دام كفر و دين است

 

ه اين است  ز کارستان او یک شم 



 
 مشو حافظ

 ز كید زلفش ايمن
 

 هک دل ربد و كنون رد بند دين است



 

 هب هست و نيست مرنجان ضمير و

 باش خوش می
 ست سرانجام ره امكل هک هست هک نيستی



 شكوه آصفی و
 اسب باد و
 رمنطق طي 

 و ازو خواّج چيه هب باد رفت

 ررف نبست



 

 عاشقی را هک چنین بادۀ شبگير دهند
 کافر عشق بود گر نشود

 باده رپست



 

 خرده مگير انرددكش ربو ای زاهد و رب 

 هک ندادند جز اين تحفه هب ما

 روز الست



 

 هب كوی میكده

 ره سالكی هک ره دانست
 

 ردی دگر زدن انديشۀ تبه دانست



 

گان ز ما مطلب ورای طاعت  ديوان
 هک شيخ مذهب ما

 عاقلی گنه
 دانست



 

 رعهض كردم دو جهان رب دل کارافتاده

عشق توهب جز از 
 

 باقی
 همه افنی دانست



 عاشق هک شد هک یار هب حالش

 رنظ 
 نكرد

 ای خواّج ردد نيست وگرهن طبیب هست



 

 فرق نيست خرابات وخانقاهرد عشق، 

 هستجا هک  ره 

 سته رپتو روی حبیب 



 
 كس نيست هک

 هافتاد
 آن زلف دو ات نيست



 

 دانشان اهل ـخ
 عاشقی است

 با خوددار
هک رد مشاخی شهر اين نشان نمی بینم



 

 رريقت رد

 اوستر خي ره هچ شيپ سالک آید 

 

 رد صراط متتقيم ای دل كسی گمراه نيست



 

 بازی رخ نماید رههچ
 بیدقی خواهيم راند

 رعصۀ شطرنج رندان را 

 نيستاه مجال ـش



 ستمااندام  ره هچ هست از اقمت انساز بی

 رب باالی كس كواته نيستتشريف تو  ورهن



 
 ميخاهن رفتنرب رد

گان بو  دکار یكرن
 فروشان راه نيست می خودفروشان را هب كوی
 



 

 راباتمـخ بندۀ پير
 هک لطفش دایم است

 
 



 

 نيست راهن هک هيچش ك راه عشقست  راهی

 ندان بسپارـجآنجا جز آن هک 
 چاره نيست



 

 رههگ هک

 دل هب عشق دهی

 بود  خوش دمی
 

 رد کار خير حاجت چيه استخاره نيست



 

 هک اين نشان رريقۀ رندیفرصت شمر 

 راه گنجچون 
كاره نيست  رب همه كس آش



 رب

 افـن  بحرلب
 منتظریم ای ساقی

 

 لب ات هب داهن اين همه نيست فرصتی دان هک ز



 

 زاهد ايمن مشو از

 نهارزغيرت بازی 

 مغان اين همه نيستهک ره از صومعه ات دري



 
 گر

 راه عشقی مرید
 فكر بدانمی مكن

 



 

 رندان مكن عيب
 ای زاهد پاكيزه سرشت

 هک گناه دگران رب تو نخواهند نوشت



 

 

 یارند همه كس طالب

 هچ هشیار هچ مست



 

 

 

 هن من از رپدۀ تقوی هب رد افتادم و بس
 پدرم نيز

 بهشتابد از دست  بهشت



 

 گر هب كف آری  لروز اـج حافظا 

 امیـج
 یكسر از كوی خرابات ربندت هب بهشت



 

 یک جو از خرمن هستی نوواند ربداشت
 ره هک

 رد دار فنا رد ره حق
 داهن نكشت



 
 

 تو و تسبيح و مصال  و ره زهد و ورع

ر  من و ميخاهن و زان 
 و ره دري و كنشت



 

 

منعم از می مكن ای صوفی صافی هک 

 محكي 
 

 ازل طينت ما را هب می صاف سرشت رد



 

 

 حافظا لطف حق ار با تو عنايت دارد

 ارغباش ـف
 ز غم دوزخ و شادی بهشت



 

 دل گفت

 ش هب دعاوصال 
 باز توان یافت

 ست هک عمرم همه رد کار دعا رفت عمری



 

 ات ابد

ت یبو  محب 
 هب مشامش نسد

 خاك رد ميخاهن هب رخساره نفترا  ره هک



 

 است هک آید هب زبان سخن عشق هن آن

 ا می دهساقي 
 و كواته كن اين گفت و شنفت

 



 
 اكش حافظ
 خرد و صبر

 هب ردیا انداخت



 

 آنفریاد هک از شش جهتم راه ببستند
 خال و خط و زلف و
رخ و عارض و اقمت



 

 

 رد خرهق زن آتش
 هک خم اربوی ساقی

 محراب امامت شكند گوهش ربمی



 
 كوهت نكند بحث سر زلف تو حافظ

 ويپسته شد اين سلسله

ات روز قیامت



 

 ای غايب از نظر
 سپارمت هب خدا می

 
 جانم بسوختی  و هب دل دوستدارمت



 

 

 لب را  رندان تشنه
 دهد كس آبی نمی

 شناسان ردنتف ازين واليت ولی ا گوی



 

 رد زلف چون كمندش
 ای دل مپيچ کانجا

 جنايت جرم و بی سراه ربیده ينيب بی



 

 اهمسي رد اين شب 

 گم سگشت راه مقصود
 ای ربون آی از گوهش

 ای كوكب هدايت



 

 از ره ررف هک رفتم جز

 موحشت 
 نيفزود

 نهايت وين راه بی بیابانزنهار ازين 



 
 اين راه را نهايت صورت كجا توان بست

 كش صد زهار منزل
 شيب است رد بدايت



 

 عشقت رسد هب فریاد
 ور خود هب سان حافظ
 ه روايتقرآن ز رب بخوانی رد چارد

 



 

 دارد نسيم جعد گيسويت میمست مدامم

 كند ره دم خرابم می

 جادويت مچش  فريب



 

 جاویدانتو گر خواهی هک 
 جهان یكسر بیارایی

 

 ا را گو هک ربدارد زمانی ربقع از رويتصب 



 

 

 فنا خواهی هک از عالم رباندازی  وگر رسم

 ربافشان ات
مويت ز رهجان فرو رزيد زهاران 



 
 

ت  هک حافظ رست كز دنيی و از عقبی زهی هم 

 سر كويتخاك رد چشمش هب جز  چيه نیاید



 همچو حافظ
 روز و شب

 خويشتن بی



 

 تو کامت ربآورد نیک نهادحافظ

 باد نیكونهاداه فدای مردم  جان



 

 انم و ننگ بادهدهدم  می بادگفتم هب

 گفتا قبول كن سخن و

 ره هچ باد باد



 
 سود و زیان و ماهي چو

 دن ز دستخواهد ش

 اداز بهر اين معامله غمگین مباش و ـش



 

 هب دست باشد بادت

 اگر

 چيه دل نهی هب
 



 
 ما گفت خطا رب قلم صنع نفت پير

 رب رينآـف

 باد خطاپوشش نظر پاك



 

 سگشتش خط و خال  داران چشمم از آينه

 بادش رب و دوـش  ربایان لبم از بوهس



 
 دارش كن مردم نسگس مست نوازش

 خون عاشق
  قدح گر بخورد نوشش بادهب



 تومیالهب غ 
 جهان شد حافظمشهور

 تو رد گوشش باد دگی زلفحلقۀ بـن 



 

 باش  ادب حافظ هب

 هک واخواست نباشد

 ايپمی هب غالمی نفرستاد شاه گر



 
كاافت  بس تجرهب كردیم ردين دري م

 ره هک ردافتاد اندكش رد  با

 رب افتاد



 ...عشق غيرت

 
 ریدزبان همه خاصان بب 



غمش رد  كز كجا سر 
 عام افتاد دهن



 

 

 

 هن خود افتادم خراباتمن ز مسجد هب 

 افتاد فرجامحاصل  عهد ازلاينم از 



 
 باید رفت كنان رقص زري شمشير غمش

 او هکان هک شد كشت 
 نیک سرانجام افتاد



 دلسوخته ره دمش با من

 فط ل 
 دگر است
 انعام افتاد هاين گدا نيب هک هچ شايست 

 



 

 

 دنبو نج زرگرگ 

 ست باقی قناعت كنج

 آنكه آن داد هب شااهن هب گدایان اين داد



 

 

 صورت لیكن ست جهان از ره خوش رعوسی

 ره هک ويپست بدو
 خودش کاوين دادعمر



 

 سان اربوی ك ما فرونیاید هب كم سر
 

 گيران گوهشهک ردون
 دارد فراغان ز جه 



 

 

 ابانشب و ظلمت و بي 
 هب كجا توان رسیدن

 دارد چراغش هب رهم روي  شمعمگر آنكه 



 

 آن كس هک هب دست جام دارد

 مـج سلطانی
مدام دارد



 

 آبی هک خضر حیات ازو یافت

 رد میكده جو
 هک جام دارد



 

 ق را ردهگش حریم ع 
 بسی باالرت از عقل است
 كسی آن آستان بوسد

 هک

 ان رد آستین داردـج



 
 

 سلد ويپندگرت هواست هک معشوق نگ 

گاه دار سر ات نگه  رسهتش ن
 دارد



 

 حيوان آب
 هک دارد اگر آن است

 دوست لب

 ر بهره سرابی داردض خ روشن است اينكه 



 
 

 امات مالفر نشینان ز ك  با خرابات
كانی دارد  ره سخن وقتی و ره نكته م



 

 از محتسب بیاموزرندیای دل رريق

 او مست است و رد حق
 كس اين امگن ندارد



 

 دارپهلو زنند دل خوش  زهمعج سحر با 

 دببر ابيض یدت هک دست از سامری كيس 



 

 فروشان بشارت رب هب كوی می
 افظ توهب ازهک ـح
 ریا كرد زهد



 

 عشق حديث
 شنو هن از واعظ حافظز 

 بسیار رد عبارت كرد اگرهچ صنعت



 
 

 جماعت طلب كند امروز اگر امام
 خبر دهید هک حافظ

 هب می طهارت كرد



 

 

 رندان هک رد ازل حافظ مكن مالمت
 ما را خدا ز زهد و ریا

 نیاز كرد بی



 

 عشق لكشم
 هن رد حوصلۀ دانش ماست

 اين نكته بدين فكر خطا نووان كرد حل
 



 

 دل از من ربد و روی از من

 ان كردنه 
 دا را ـخ

 با هک اين بازی توان كرد



 

 طبيعت تو كز سرای
 روی بيرون نمی

 رريقت كجا هب كوی
 گذر توانی كرد



 

 

 

 

 كرد ام جم از ما میدل طلب جسالها 
ا می گاهن تمن   كرد آنچه خود داشت ز بي

كان بيرون است  گورهی كز صدف كون و م
كرد شدگان لب ردیا می طلب از گم



 

 رد همه احوال بیدلی

 خدا با او بود
 كرد دیدش و از دور خدایا می او نمی



 

 لكشم خويش رب

 انمغ پير
 ربدم دوش

ا می حل نظر ديیتأهب  كو  كرد معم 



 

 كرد آنجا اه عقل هک می ن همه شعبدهآ 
 ساحری شيپ

 بيضا ا و یدعص 
كرد می



 

 القدس فيض روح
 ار باز مدد فرماید

 كرد دیگران هم بكنند آنچه مسيحا می
 



 

 غانمم   مرید پير
 ز من مرنج ای شيخ

 چرا هک وعده تو كردی  و او هب جا آورد
 



 

 دمربكـن سینه  من آن شكل صنورب را ز باغ

 آورد بار می محنت فتک كز غمش بش هک ره گل 



 

 ااننـجراسر بخشش ـس
 بود انلطف و احـس رريق

 

 آورد ر میان  وگر ز فرمود اگر تسبيح می



 

 یارم چو قدح هب دست گيرد
 بازار بتان شكست گيرد

 ام هب زاری  رد پاش فتاده
 آیا بود آنكه دست گيرد

 ام چو ماهی رد بحر فتاده
 ت گيردص ات یار مرا هب ش 



م   دل آنكه همچو حافظخر 
 جامی ز

 می الست
 گيرد



 

 گيرد رريقی ربنمی مهر مهرویاندلم جز 

 گيرد دهم پندش ولیكن ردنمی ز ره رد می



 

 

 كشم صراحی می

گارند  پنهان و مردم دفتر ان
 

 گيرد عجب گر آتش اين زرق رد دفتر نمی



 
 

 

ع را بخواهم سوختن روزی
 من اين دلق مرق 

 هک پير می فروشانش

 گيرد امی ربنمیهب ج



 خدا را رحمی ای منعم هک ردويش سر كويت

 داند ردی دیگر نمی
 گيرد رهی دیگر نمی



عشق
 پیدا شد و 

  همه عالم زدهب  شآت 



 
 ای كرد رخت دید ملک عشق نداشت جلوه

 ش شدعین آت 
 ازين غيرت و رب آدم زد



 

عی  خواست هک آید هب تماشاهگ راز مد 

 زد رمح انم  دست غيب آمد و رب سینۀ



 

 خواست كزان شعله چراغ افروزد عقل می

 ربق غيرت
 بدرخشید و جهان رب هم زد



 رب آستان جاانن
 گر سر توان نهادن

 گلبانگ سربلندی رب آسمان توان زد



 رد خانقه نگنجد

 بازی  اسرار عشق
 ام می مغاهنـج

 هم با مغان توان زد



 دو عالماهل نظر 

 ببازند رد یک نظر

 
 اول رب نقد جان توان زدعشق است و داو 



 ساقی ار باده ازين دست هب جام اندازد
 عارافن را همه رد

 شرب مدام
 اندازد



 
 

 

 هک رد پای حريف مستای خوشا دولت آن 

 سر و دستار نداند هک كدام اندازد



 

كار می و جام كند  زاهد خام هک ان
 پخته گردد چو نظر رب

 اممی ـخ
 اندازد



 
ادۀ تقوی  زهی سج 

سارغ هک یک 
 ارزد نمی



 تسليم هن رب آستا

 ر بنهـس
 حافظ

 هک گر ستيزه كنی روزگار بستيزد



 گر

 ز مسجد هب خرابات
 شدم

 خرده مگير
 

 مجلس وعظ رداز است و زمان خواهد شد



 

 مطربا مجلس انس است

 خوان و سرود زغل
 

 چند گویی هک چنین رفت و چنان خواهد شد



 

 داند حافظ اسرار الهی كس نمی

 خموش
 رپسی هک دور روزگاران را هچ شد ز هک میا



 

 شكست صوفی مجنون هک دی جام و قدح می
 دوش

 هب یک جرهع می
 عاقل و فرزاهن شد



 

 رد پی آن آشنا
گاهن شد  از همه بي

حلقۀ اوراد ما مجلس افساهن شد



 
 دل رب دلدار رفت

 رب جاانهن شد جان



 
 نشین دوش هب ميخاهن شد حافظ خلوت

 سر پيماهن شدرب از سر پيمان ربفت
 

 عهد شباب آمده بودش هب خواب  شاهد
 سر عاشق و ديواهن شد باز هب پيراهن



 

 هب كوی عشق منه

 دليل راه قدم بی
 

 هک من هب خويش نمودم صد اهتمام و نشد



 
 تو خود ای گوره یكداهن كجایی آخر

 كز غمت دیدۀ مردم

 همه ردیا باشد



 

 زاهد ار راه هب رندی نبرد معذور است
 ست هک عشق کاری 

 موقوف هدايت
 باشد



 

 ر مغانمبندۀ پي 
 ز جهلم رباهندهک 



 
 پير ما ره هچ كند

 عین واليت باشد



 

 زاهد و عجب و نماز و

 من و مستی و نیاز
 ات تو را خود ز میان با هک عنايت باشد



 

 دلق و سجادۀ حافظ

 فروش ببرد باده
 

 وش باشد گر شراب از كف آن ساقی هم



 

 

 هچ حاجت هک حال بیان شوق

 آتش دل
 توان شناخت ز سوزی هک رد سخن باشد



 

 ل تولـع از 

 گر یابم ارتشگنی زنهار

 صد ملک سليمانم
 رد زري نگین باشد



 

 جام می و خون دل ره یک هب كسی دادند
 

 قسمت هرد داري
 اوضاع چنین باشد



 
 فروشان رد كيش جان

 ست فضل و شرف هب رندی
 نباشد اينجا نسب نگنجد آنجا حسب



 
ه  ست رد محفلی هک خورشید اندر شمار رذ 

 

 خود را زبرگ دیدن
 شرط ادب نباشد



 

 حافظ

 وصال جاانن
 با چون تو تنگدستی

 روزی شود هک با آن ويپند شب نباشد



 ست عجب راهی

 راه عشق
 کانجا

 نباشدسر ربكند كش  سركسی 



 

 بشوی اوراق
 اگر همدرس مایی

 هک علم عشق رد دفتر نباشد



 

 وش و دل ردني من ب ز 
 شاهدی

 بند

 زيور نباشد هش بست هک حسـن 



 

 خاك وجود ما را از آب باده

 گل كن
 سرای دل راگاه عمارت آمد وريان



 

 نهايت كز اين شرح بی
حسن یار
 

 دنتفگ
 ست از زهاران کاندر عبارت آمد حرفی



 

 هک اتجش تخت جمرب 

 است معراج آفتاب

ت نگر هک موری با اين حقارت آمد  هم 



 

 
 ای تو حافظ آلوده

 فيضی ز شاه ردخواه
 نصر سماحت بهر طهارت آمدع کان 



 
 ردیاست مجلس او

 ردیاب وقت و رد یاب
 كشیده وقت تجارت آمد اهن ای زیان



 عشق تو نهال حيرت آمد
 وصل تو امكل حيرت آمد
 از ره ررفی هک گوش كردم
 آواز سؤال حيرت آمد
 شد منهزم از امكل زع ت

 حيرت آمدآن را هک جالل 



 
 سر ات قدم وجود حافظ

 رد عشق نهال حيرت آمد



 

 

 یاد آمد ردرد نمازم خم اربوی تو 
 حالتی رفت هک

 محراب هب فریاد آمد



 

 
 از من اكنون طمع صبر و دل و هوش مدار

ل هک تو دیدی همه رب باد  کان تحم 
 آمد



 

 زري بارند ردختان هک تعل ق دارند
 اای خوش

 روـس
 اد آمدهک از بار غم آز 



 مجموع ز فكر تفرهق بازآی ات شوی

 آمد سروشهب حكم آنكه چو شد ارهمن 



 
 تو بندگی چو گدایان هب شرط مزد مكن

 دوستهک

 رپوری داند خود روش بنده



 

ت آن  غالم هم 
 سوزم رند عافيت

 هک رد گداصفتی
 

 داند اگریكيمي 



 
 

 زند همه را  ر میدار هب شمشي  چو رپده

 نخواهد ماندكسی مقيم حریم حرم 



 

كايت  هچ جای شكر و ش
 ز نقش نیک و بد است

 

 چو رب صحيفۀ هستی رقم نخواهد ماند



 

 اند اين بود د گفتهسرود مجلس جمشي 
 

 ام باده بیاورهک ـج
 م نخواهد ماندهک ـج



 
 اند هب زر ربين رواق زربجد نوشته

 هک جز

 نكویی اهل كرم
 نخواهد ماند



 

 ربانی جااننمه ز 

 افظع مبر حطم 



 

 شد و شيخمحتسب 
 خود از یاد ببردفسق 

 

 ی ماست هک رد ره سر بازار بماند قصه



 از

 صدای سخن عشق

 رت ندیدم خوش
 

ار بماند  یادگاری هک ردين گنبد دو 



 

 ما بدان مقصد عالی نووانيم رسید
 مگر شيپ نهد جز

 لطف شما
 گامی چند



 

 زاهد از
 كوچۀ رندان

 هب سالمت بگذر
 حبت بدانمی چندص  خرابت نكندات 



 عيب می جمله چو گفتی

رش نيز هـن 
 بگو

 نفی حكمت مكن از بهر دل عامی چند



 

 ای گدایان خرابات
 خدا یار شماست

 

 چشم انعام مدارید ز انعامی چند



 

 هچ خوش گفتاهنپير ميخ 

 كش خويش هب رددی
 

 هک مگو حال دل سوخته با خامی چند



ت حافظ  هم 
 و

 رخيزانانفاس سح 
 بود

ام نجاتم دادند هک ز  بند غم ای 



 

 آسمان بار امانت نووانست كشید
 کار هب انم قرهع

 من ديواهن
 زدند



 

ت  جنگ هفتاد و دو مل 
 همه را عذر بنه
 چون ندیدند

 

 حقيقت

 زدند اهنافـس ره 



 

 ز ره چون نویمپندار ما هب صد خرمن

 هب یک داهن زدند بیدارچون ره آدم



 

ت بازوی رپهي   زقو 

 مفروش خوبانهب 

 هک ردين خيل
 اری هب سواری گيرندحص 



 

 گر رنج پيشت آید و گر راحت ای حكيم
 نسبت مكن هب غير

 هک اينها خدا كند

 ای هک ره علم و عقل نيست رد کارخاهن
 فضولی چرا كند و رای وهم ضعيف



 

 سوخت عشقو حافظ هب  می جان رفت رد سر

دمی كجاست هک احیای ما  عيسی
 كند



 
 

ت ببین هن نقص گناهامكل صدق مح   ب 

هنر افتد نظر هب عيب   ره هک بیهک

 كند



 

 د گنج سعادتکلي 
 قبول اهل دل است

 

 و ريب كند ردين نكته كش مباد كس هک
 



 هبشبان وادی ايمن گهی رسد
 مراد

 هب جان خدمت شعيب كندهک چند سال 



 
 

 آن خسرو شيرين انداز دلیارب اندر

هک هب رحمت گذری رب سر فراهد 
 كند



 

 گوره پاك تو از مدحت ما

 ست متتغنی
اهط هچ با حسن خداداد كند  فكر مش 



 

 ز ملک ات ملكوتش حجاب ربدارند
 خدمت ره آنكه
 نما ام جهانـج

 بكند



 

 عشق طبیب
 لیک مشفقاست و  مسيحادم

 چو ردد رد تو دنيبن هک را دوا بكند



 

اق بود كز ررفی شهر خالی  ست ز عش 

مردی از خويش ربون 
 آید

 کاری بكندو 



 

 بعد ازين دست من و

 دامن آن سرو بلند
 مان از بن و بيخم ربكندچ هک هب باالی 



 
 خاكی هک ازين رد نووانم ربخاست  من

 از كجا بوهس زنم رب لب

 ر بلندآن قص 



 باز مستان
 دل ازان گيسوی مشكین

 حافظ



 

 

 تو دستگير شو

 خجسته ر پی ای خض 
 اننداهن سوار همرروم و  ايپده می هک من



 

 گاه رخ او جلوه
 دیدۀ من تنها نيست

 
 گردانند ماه و خورشید هم اين آينه می



 

 وصف
 دارۀ خورشي رخـس 

اش مپرس  ز خف 
 

 نظران حيرانند هک ردين آينه صاحب



 الف عشق و گله از یار
 زهی الف ردوغ

 بازان چنین عشق
 مستحق هجرانند



 رب دارندچو منصور از مراد آانن هک رب دارند 

 با اين ردد اگر ردبند ردمانند ردمانندهک 

 انز آرند ردين حضرت چو مشتااقن نیاز آرند

 خوانند رانند می بدين ردگاه حافظ را چو می



 
 

 آانن هک خاك را هب نظر كيمیا كنند

 هب ما كنند چشمی گوهشآیا بود هک 



 

عی  رددم نهفته هب ز طبیبان مد 
 باشد هک از

 غيبش زاهنـخ
 دوا كنند



 

 سن عاقبتچون ح 
 ست هن هب رندی  و زاهدی
 آن هب هک کار خود

 يمهب عنايت راه كن 



 معشوق
 كشد چون نقاب ز رخ ربنمی

ر چرا كن كايتی هب تصو   دره كس ح



 
 معرفت مباش هک رد بی

 زيید عشق من
 اهل نظر معامله با آشنا كنند



 

 رپست مشو گفتم صنم

 د نشینبا صم 
 ندگفتا هب كوی عشق هم اين و هم آن كن 



 

 گفتم شراب و خرهق هن آنيي مذهب است
 گفت اين عمل هب

 مذهب پير مغان
 كنند



 

 بندۀ پير خراباتم
 هک ردويشان او

 كنند نیازی خاك رب سر می گنج را از بی



 

 هک رد ، ربّج ، ای گدای خانقه

 اندري مغ 
 كنند اه را توانگر می دهند آبی و دل می



 

 

 الی كن دالاهن ـخـخ

 ان شودزل سلط ات مـن 
 

 كنند کاين هوسناکان دل و جان جای لشكر می



 

 رهب نيم نظ  صد ملک دل
 توان خرید می

خوبان ردين معامله تقصير 
 كنند می



 
 

 قومی هب جد  و جهد نهادند وصل دوست

 كنند می دريحواهل هب تق دگر  قوم



 

 الجمله اعتماد مكن رب ثبات دره فی
 ست ای اين کارخاهن

 كنند هک تغيير می



 
 گويند رمز عشق

 مگوديی و مشنوید
كايتی  كنند ست هک تقرري می لكشم ح



 

 

 قدم منه هب خرابات

 جز هب شرط ادب
 

 هک ساكنان ردش محرمان پادشهند



 

 مبین حقير

 گدایان عشق
 را کاين قوم

 کلهند كمر و خسروان بی شهان بی



 
گام بهوش باش هک  هن

 اباد استغـن 
 دخرنزهار خرمن طاعت هب نيم جو ن 



 
 باشد ای دل هک

 اه بگشايند رد میكده
 گره از کار فروبستۀ ما بگشايند



 

 

 هب صفای دل

 زدگان رندان صبوحی
 بس رد بسته هب مفتاح دعا بگشايند



 

 نیكی پير مغان نيب هک چو ما بدمستان
 ره هچ كردیم

 هب چشم كرمش
 زيبا بود



 

 ش ماجمله بشوديی هبدفتر دان 

 می



 

 م و نشان خواهد بودات ز ميخاهن و می ان
 سر ما خاك ره

 انپير مغ 
 خواهد بود



 
 رد گوش است مز ازل پير مغاان ه بندگیحلق 

 رب همانيم هک بودیم

 و همان خواهد بود



 

 گذری  گررب سر رتبت ما 

ت خواه  هم 
 هک زیارتگه رندان جهان خواهد بود



 ربو ای زاهد خودنيب هک ز چشم من و تو
 راز اين رپده

 نهان است
 هان خواهد بودو ن 



 
 رب سر ره خوان هک بنشستم

اق بودـخ  دا رز 
 مهرورزی تو با ما شهرۀ آافق بود



 

 

 رشتۀ تسبيح اگر بگسست

 ذورم بدارمـع 
 ساق بود دستم اندر ساعد ساقی سيمین



 

 دیدی آن قهقهۀ كبک خرامان حافظ
 هک ز

 سرپنجۀ شاهین قضا

 بودغافل 



 
 

 دوش رد حلقۀ ما

ۀ گيسوی تو بود  قص 
 ات دل شب سخن از سلسلۀ موی تو بود



 عالم از

 شور و شر عشق
 خبر چيه نداشت

 بودادوی تو غمزۀ ـج انگيز جهان فتنه



 

 كشی رسم عاشق
 و شيوۀ شهرآشوبی

 ای بود هک رب اقمت او دوخته بود جاهم



 

 شكفر زلف        
 دل زد و آن سنگین ره دين می

 

 رد رهش مشعله از چهره ربافروخته بود



 
 شمبك گفت هک زارت  رهچ میگ 

 دیدم می
 شنهان  هک

 دلسوخته بود نظری با من



 

 هب دنیا هک بسی سود نكرد روشیار مف 

 روخته بودره بف آنكه يوسف هب زر انـس



 
 گفت و خوش گفت

رهق بسوزان ربو ـخ
 حافظ

 هک آموخته بود شناسی ز قلبیارب اين 



 
 

 رريقت ره كجا كردیم سير رد مقامات

 ربازی نظ  را با عافيت
 فراق افتاده بود



 

 لعل و گهر نيست طالب

 دوگرهن خورشي 
 معدن و کان است هک بود همچنان رد عمل



 

 

 اسرار زنگورهمخ 
 همان است هک بود

 

ۀ م   هر و نشان است هک بودهر بدان م حق 



 نآ مباحثی هک رد

 جنون مجلس
 رفت می

 مسأهل بود ورای مدرهس و اقل و قيل



 
 ا رپده ربافتادتنها هن ز راز دل م

 ات بود ركلف
 ردی بود شيوۀ او رپده



 خوش آن بود اواقت

هک با دوست هب سر 
 شد

 خبری بود حاصلی و بی باقی همه بی



 

 

 ره گنج سعادت هک خدا داد هب حافظ
 يمن زا

 دعای شب و ورد سحری
 بود



 سامان نماید کار ماسهلش مبین گرهچ بی
 کاندرين كشور

 گدایی
 ركش سلطانی بود



 

گان را   خست

ت نبود  چو طلب باشد و قو 
 گر تو بیداد كنی

ت نبود  شرط مرو 



 دولت از

 ايونمرغ هم 
 او طلب و ساهي

 

 دزانكه با زاغ و زغن شهپر دولت نبو



 

 رگ 

 انمغ  مدد خواستم از پير
 عيب مكن

ت نبو  دشيخ ما گفت هک رد صومعه هم 



 
 دچون طهارت نبو

 ست كعبه و بتخاهن يكي

 خاهن هک عصمت نبود نآ نبود خير رد



 

 حافظا علم و ادب ورز

 خاصهک رد مجلس 
 ره هک را نيست ادب
 داليق صحبت نبو



 

 رريق عشق
 رپآشوب و فتنه است ای دل

 

 بيفتد آنكه ردين راه با شتاب رود



 

 حجاب راه تویی حافظ

 از میان ربخيز
 حجاب رود خوشا كسی هک ردين رپده بی



 
 حكم متووری و مستی

 ت استهمه رب خاتم 
 كس ندانست هک آخر هب هچ حالت ربود



 

 حافظ از

 چشمۀ حكمت
 هب كف آور جامی

 بو هک از لوح دلت نقش جهالت ربود



 
 هب اتج هدهدم از ره مبر هک

 دباز سفي 
 چو باهش رد پی ره صید مختصر نود



 
 ادیارب مب 

 ر شودهک گدا معتب 



 

 از كيمیای مهر تو
 زر سگشت روی من

 

 شما خاك زر شودآری هب يمن لطف 



 

 
 واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید

گاری من اگر   بگزينم هچ شود مهر ن



 

 رندی آموز و كرم كن
 هک هن چندان هنر است

 

 حيوانی هک ننوشد می و انسان نشود



 

 ر پاكگوـه
 بباید هک شود

 اقبل فيض
 ورهن ره سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود



 اسم اسمظع
 

 خوش باشبكند کار خود ای دل 
 هک هب تلبيس و حيل ديو مسلمان نشود



 

ه را ات نبود  رذ 

ت ـع  الیهم 
 حافظ

 نشود چشمۀ خورشید ردخشانطالب 



 

 نيست جای صحبت اضداد خلوت دل

 ردآید فرسهتشديو چو بيرون رود 



 

 

 رتك گدایی مكن هک گنج بیابی
 از نظر ررهوی هک رد گذر آید



 

 الحالح و ـطص

 متاع خويش نمودند
  هک قبول افتد و هچ رد نظر آیدات



 

 حافظ ردين سراهچ عجب نيست غفلت

 خبر آید رفت بی اهنميخ ره هک هب 



 دست از طلب

 ندارم ات کام من ربآید

 یا جان ز تن ربآیدااننـجرسد هب جانیا 



 

 
 

 بگشای رتبتم را بعد از وافت و بنگر

 ش ردونمكز آت 
 دود از كفن ربآید



 
 بنمای رخ هک خلقی

 رانهل شوند و حي وا 
 از مرد و زن ربآیدریادـفبگشای لب هک 



 

 نگرفته چيه کامی رب لب است و حسرت رد دل هک از لبانشجان 

ان از بدن ـج
 ربآید



 

 

 هب سعی خود نووان ربد پی
 هب گوره مقصود

 خیال بود هک اين کار

 ربآید حواهل بی



 

 گمراه عالمم كردزلفت بویگفتم هک 

 اوتگفتا اگر بدانی هم 

 آید ررهب 



 

 گفتم هک نوش لعلت ما را هب آرزو كشت
 گفتا

 تو بندگی كن
 رپور آید كو بنده



 
 

 از غم هجر مكن انهل و فریاد هک دوش
 ام افلی و زده

 آید ریاردسی میـف



 
 كس نيست هک رد كوی تواش کاری نيست چيه

 
 س آنجاره ك 

 آید هب رريق هوسی می



 

 یار دارد سر صید دل حافظ یاران

 ازی شاهب 

كار مگسی می  آید هب ش



 

 كمینه شرط واف

 ر بودرتك ـس
 حافظ

 آید ربو اگر ز تو کار اين قدر نمی



 

 هب كوی عشق منه

 ل راهدلي  بی

 قدم
 

 هک گم شد آنكه ردين ره هب رهبری نسید



 

كايت هک رد رريق ه ش  طلب مكن ز غص 

 دهب راحتی نسي 

 دآنكه زحمتی نكشي 



 تو فهحافظ وظي 

 فتن استگ دعا 
 و بس

 

 یا دينش یدهک نش  ش بند آن مبارد



 

 ازين افيون
 ی افكنداقی رد م هک ـس

 ان را حريف 
 ارهن سر ماند و هن دست 



 

 د آبیبخشـن  سكندر را نمی

 هب زور و زر
سر نيست اين کار

 مي 



 
 هب متوورانمگو

 اسرار مستی



 

 سعی انربده ردين راه هب جایی نسی
 طلبی مزد اگر می

 د  ببراستاطاعت



 

 باد انمغ پيردولت 

 هک باقی سهل است
 دیگری گو ربو و انم من از یاد ببر



 
 دال رد عاشقی

 قدم باش اثبت
 راـج هک رد اين ره نباشد کار بی



 ا خواهیوـف

 باش حافظشاك جف 

 
جر
 فإن الربح و الخسران فی الت 

 



 
كايت از غم  كنی ران هچ میهج  حافظ ش

 ل باشد ورد هجر وص 

 است نور رد ظلمت



 

 ما نفت دور گردون گر دو روزی رب مراد
 دوران نباشد حالیكسان  ائما د

 م مخورـغ



 

 هستی ربكند ل فنا بنیادای دل ار سي 

 است كشتیبان نوح چون تو را 

 طوافن غم مخور ز



 
 داهن مشو نومي 

 ای از سر غيب چون واقف هن

 اهی پنهان بازی  باشد اندر رپده
 غم مخور



 

 اهی اتر كنج فقر و خلوت شبحافظا رد 
 ات بود وردت

 دعا و ردس قرآن

 م مخورـغ



 
 بیا و كشتی ما

 رد شط شراب انداز
 خروش و ولوهل رد جان شيخ و شاب انداز



 

 

ل و پس  پاك شو او 

 دیده ربان پاك انداز



 

 دل كز طواف

 كعبۀ كويت
 وقوف یافت

 ریم ندارد سر حجازاز شوق آن ـح



 غالم آن کلماتم هک

 شآت 
 انگيزد



 
 بیا هک اهتف ميخاهن دوش با من گفت

 هک رد مقام رضا باش
  مگرزيو از  اضق



 

 عاشق و معشوق میان
 چيه حايل نيست
 تو خود حجاب خودی

حافظ از میان ربخيز



 یار با ماست
 هچ حاجت هک زیادت طلبيم



 شخوي  از رد
 خدا را هب بهشتم مفرست

 
كان ما را بس  هک سر كوی تو از كون و م



 

 بازی کار بازی نيست عشق
 ای دل

 ر ببازـس



 

 پوش صومعه از دلق

 نقد طلب مجوی
 يعنی ز مفلسان

 سخن كيمیا مپرس



 

 

 زاهد از ما هب سالمت بگذر کاين

 لمی لـع 
 ربد از دست بدان سان هک مپرس دل و دين می



 

 م بود ولیپارسایی  و سالمت هوـس
 كند آن ای می شيوه

اننگ   س فت 
 هک مپرس



 

 ای عارف سالک ش زدیآت  خرهق چو رد
 جهدی كن و سرحلقۀ

 رندان جهان
 باش



 

 زلفش ای دل اندر بند
 از رپيشانی منال

 مرغ زريك چون هب دام افتد

 ل بایدشتحم  



 

 را سوز عالمرند

 ينيب هچ کار با مصلحت
ل بایدش کار  ملک است آنكه تدبير و تأم 



 شتكيه رب تقوی و دان 
 رد رريقت

 ست کافری

 ر داردرهو گر صد هـن را 

 بایدش توك ل



 

 دگرامهب دو ـج

 ارشدست آشفته شود



 

 شراب تلخ

 خواهم می
 هک مردافكن بود زورش

 سایم ز دنیا و شر و شورشیایک دم ب هک ات



 د بهرامید صي كمـن 
 بيفكن

 ام جم ربدارـج
 

 هک من پيمودم اين صحرا هن بهرام است و هن گورش



 
 

 زبرگی نيست نظر كردن هب ردويشان منافی

 حشمت با چنانسليمان 
 نظراه بود با مورش



 
 مگر عذر ررهوان خواهد ال كعبهجم 

 دالن هک جان زنده

 سوخت رد بیابانش



 نوشند میاو یادلبرد مقامی هک هب

 هک باشد خبر از مستفله آن س 

 خويشتنش



 
 

 رعض و مال از رد ميخاهن

 اید اندوختنش 
 نشره هک اين آب خورد رخت هب ردیا فك 



 

 ردكش زبان و
 دار و  رپده نگه

 می بنوش



 

 ست رد بیابان طلب گرهچ ز ره سو خطری
 

 رود حافظ بیدل می

ی تو خوش  هب توال 



 رتشيب از جرم ماست خدا  لطف

 نكتۀ سربسته هچ دانی خموش

 رب اهنميخ خام هب  اين خرد

 دش خون هب جوشل آورلـع  ات می



 

 هن هب كوشش دهند وصالشگرهچ 

 ی دل هک توانی بكوشر اره قد



 

 گفت آسان گير رب خود کاراه كز روی طبع

سخت
 گيرد جهان می

 كوش سخترب مردمان 



عشقرد حریم 
 نووان زد دم از گفت و دينش 

 زانكه آنجا
 جمله اعضا

 م باید بود و گوشچش 



 

 یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد
 یا

 خموش



 

 دان هب صدق حافظ اگر قدم زنی رد ره خاهن
 ۀ رهت شودبدرق

ت  هم 
نجف هشحن 

 



 

 جهان و کار جهان جمله
 چيه رب چيه

 است



 
 رديغ و ردد هک ات اين زمان ندانستم

 

 هک كيمیای سعادت
 رفيق بودرفيق 



رموز عشق مكن 
 افش

 شيپ اهل عقول



 
 پای ما لنگ است و منزل بس رداز

 دست ما كواته و خرما رب نخيل



 

 تحصيل

عشق
 رندیو  

ل  آسان نمود او 
 

 انم بسوخت آخر رد كسب اين فضائلج



 گفتم هک كی ببخشی رب جان انتوانم
 نبود گفت آن زمان هک

ان رد میاهن ـج
 حائل



 

ج رب ـس  ر دارحال 
 اين نكته خوش سراید

 

 د امثال اين مسائلیاز شافعی نپرس 



 

 از آب دیده صد ره طوافن نوح دیدم
 

 وز لوح سینه نقشت
 رهگز نگشت زائل



 
 ر گناهم ز صد جهتره چند رغق بح 

 ات آشنای عشق شدم

 ز اهل رحمتم



 

 هن هب كسب است و اختیار عاشقیهک می خور

 اين موهبت رسید ز

 ميراث فطرتم



 
 ن روز هک رد بند توامآ من از

 آزادم



 مبندۀ عشق 
 و

 از ره دو جهان

 آزادم



 

 یاراقمت دلم جز الف نيست رب لوح

 استادمدگر یاد نداد  هچ كنم حرف



 
 

 اق ن ع سرمنزل من هب
 هن هب خود ربدم راه

 كردم سليمان مرغقطعاين مرحله با 



 

 آمد خالفاز
 بطلب کام هک من عادت

 جمعي تكسب 
 كردم انرپيش  زلف نآ از



 
 

 متووری و مستینقش
 هن هب دست من و توست

 ازل گفت بكن آن كردم آنچه سلطان



 
 

 ام شب همه شب دل شدهپاسبان حرم

 ذارماو نگ  ات ردين رپده جز انديشۀ



 
 خاصم بنما ات پس ازين راه خلوتگه

 دنیا نخورمغمخورم با تو و دیگر  می



 افظاـح
 اید اگرـش

 رد طلب
 لر وص گوـه

 
 دیده ردیا كنم از اكش و رد او غوهط خورم



 
 خرابات هب فریادم رس ای پير

 كن هک پيرم جوانمهب یک جرهع 



 هوایی سگشتمخاك سقف  سان از مرغ

 د كنمگر صي هب هوایی هک م 
 ازمشهب 



 

 محمود
 كار ردين راهد عاقبت بو

 ایازم ایسودگر سر ربود رد سر 
 



 
 تو كو مژدۀ وصل

 ربخيزمكز سر جان 

 طاري قدسم و از

 ربخيزم جهان دام



 

 پدرم روضۀ رضوان

 هب دو گندم بفروخت
 انخلف باشم اگر من

 روشمهب جوی نف 



 

داری  دين من از غايت پوشی خرهق

 نيست
 پوشم می اننه  عيبرب سرصد  ای رپده



 

 بیا و هستی
 افظـح

 ز شيپ او ربدار



 

خرهق قدح ات هب كی  حافظ هب زري
 كشی

 مکارت ربافكـن  رد زبم خواّج رپده ز



 
 من هک ره ربدم هب گنج

 دوست پایان بین حس 
 همچو خود را بعد ازين اقرون كنم صد گدای



 
 باغ بهشت و
 سایۀ طوبی و

 حوررقص 

وست ربارب د با خاك كوی
 كنم نمی



 
 نظر یک اشارت است تلقین و ردس اهل

ر نمی  كنم گفتم كنايتی و مكر 



 
 خودشود ز سر رهگز نمی

 ر مرا خب 
 

 كنم میكده سر ربنمی ات رد میان



 

 انپير مغ 
كايت  كند معقول می ح

 

 كنم تو باور نمی معذورم ار محال



 
 دلی آنجاستخوـش ماهي

 هک دلدار آنجاست
 هک خود را مگر آنجا فكنمكنم جهد  می



 

 الحاج هک تو جلوه رب من مفروش ای ملک
 ينيب و من خاهن می

 خدا  انـخ

 بینم می



 

 سوز دل اكش روان
 ر انلۀ شبآه سح 

 

 بینم اين همه از نظر لطف شما می



 

 بینم ن میآ حالیا مصلحت وقت رد
 هک كشم رخت هب

 اهن و خوشميخ 

 بنشینم



 ور شومگيرم و از اهل ریا دام میـج

 بگزينم پاكدلیيعنی از خلق جهان 

 روـساز خلق ربآرم چون  آزادگیسر هب 

 گر دهد دست هک دامن ز جهان ردچینم



 
 رقۀ آلوده زدمبس هک رد ـخ

 الف صالح
 گینمرن و می  شرمسار از رخ ساقی  



 

 م اوبار ـغ و تنگ من هسین 

 هيهات
 مرد اين بار گران نيست دل مسكینم



 

 یهب مژگان سيه كرد

 زاران رخنه رد دينمـه
 بیا كز چشم بيمارت

 زاران ردد ربچینمـه



 

 مرا روزی مباد آن دم

یاد تو   هک بی
 مبنشيـن 



 

 فدای شاهد و ساقی جهان افنی و باقی
 هک سلطانی عالم را طفيل

عشق
 

 بینم می



 

 سوز شراب تلخ صوفی
 بنیادم بخواهد ربد

 ای ساقی  و بستان جان شيرينم  لبم رب لب هن



 

 آن روز مر  ـخ

 كزين منزل وريان ربوم

 ربوم جااننطلبم وز پی  جانراحت 



 وحشتدلم از
 زندان سكندر

 بگرفت
 رخت رببندم و ات

 ربوم ملک سليمان



 

 اند چون کاينات جمله هب بوی تو زنده

 ای آفتاب

 ساهي ز ما ربمدار هم



 رددم از یار است و ردمان نيز هم
 دل

 دایـف
 او شد و جان نيز هم



 
 ره دو عالم

 روی فروغیک

 اوست



 

ادی اعتم 
 نيست

 جهانرب کار



 

 پير ميخاهن سحر

 داد بینم ام جهانـج

 وندران آينه

 كرد آگاهم تو نحس از 



 
 ایم ما بدين رد هن پی حشمت و جاه آمده

 از بد حادهث

 ایم آمده اههب پـن اينجا



 وم ررهومنزل عشقي 
 عدم زسر حد  

 وجوديم اقل ات هب 
 ایم آمدهاين همه راه 



 تو ای لنگرحلم

 وفيقت  كشتی

 كجاست

 ایم گناه آمده رغق بحر كرمهک ردين 



 
 رود آربو می

 ببار اشویای ارب خط 

 

 ایم سیاه آمده هک هب ديوان عمل انهم



 
 مدرهس ات چند نشینی حافظ رب رد

 اهنميخ ردات از خيز

 سگشادی طلبيم



 ما ز یاران چشم یاری داشتيم
 پنداشتيم خود غلط بود آنچه می

 نبود آنيي ردويشیگفت و گو 

 رااه داشتيمورهن با تو ماـج
كايت كس نكرد نكته  اه رفت و ش

 جانب حرمت فرونگذاشتيم



 
 گفت خود دادی هب ما دل حافظا

 شتيمل رب كسی نامگما محص  



 
 من از چشم تو ای ساقی

 ام خراب افتاده



 
 بالیی كز حبیب آید

 ازهارش مرحب 
 ما گفتيم
 



 ما
اهن سحر رد سر ميخ  ردس

 نهادیم
 محصول دعا رد ره جاانهن نهادیم



 
 زند آتش رمن صد زاهد عاقلـخرد 

 اين داغ
 هک ما رب دل ديواهن نهادیم اين داغ 



 

 سلطان ازل

 م عشقگنج ـغ

 هب ما داد
 ات روی ردين منزل ورياهن نهادیم



 
 رد دل ندهم ره پس ازين مهر بتان را 

 مهر لب او
 نهادیم رب رد اين خاهن



 

 هک آخر رسگشتهكشتی ـس رود اين چون می

 انـج
 نهادیم ر یكداهنگوـهرد سر آن 



 
 

 ردی دیگر كن فكربهبود خود ای دل ز

 هب مداوای حكيم  نشود هب عاشقردد 



 

 دام سخت است

 خدا  مگر یار شود لطف
 رجيم ورهن آدم نبرد صرهف ز شيطان



 

 هوا  رد بیابان
 دگم شدن آخر ات چـن 

 

ات ربیمره بپر   سيم مگر پی هب مهم 



 

 حافظ آب رخ خود رب رد ره سفله مرزي
 هک رب آن هب حاجت

 حاجات اقضی
 ربی



 

 ای رهعكز بهرـج

 همه محتاج اين ردیم



 روزنخست

عشقزدیم و  رندیچون دم
 

 
 اين شيوه نسپریم شرط آن بود هک جز ره



 

 شوریدگان هک ما واعظ مكن نصيحت
 با خاك

 دوست كوی
 نگریمهب فردوس ن 



 
 الفد  میيكي از صلقع

 بافد امات میيكي ـط
 

 اه را  بیا کاين داوری 

 هب شيپ داوراندازیم



 
 عدن اگر خواهی بهشت

 اهنميخ  بیا با ما هب

 

 كورث اندازیم هک از پای خمت یكسر هب حوض



 

 نيست رد كس كرم
 و

 گذرد ررب می وقت

اده هب   مروشي بف  یم چاره آن است هک سج 



 
 ربخشک شد بيخ ر 

 خرابات كجاستاه ر 
  

 
 ات ردان آب و هوا نشو و نمایی بكنيم



 

 تو خانقاه و خرابات رد میاهن مبین
 خدا گواست هک رهجا هک هست

 با اویم



 
 ست بهروزی كيمیای طلب غبار راه

 بویم عنبرين غالم دولت آن خاك
 



 
 

 رغور هوشیار حضور و مست

 توحید و رغقۀ گنهيم ربح 



 

 سوزم از فراقت می

 نا بگردا روی از جف 
 ما شد هجران بالی

 یارب بال بگردان



 
 عقل و دين را بيرون خرام يغمای

 رمستـس
 رب سر کاله بشكن رد رب قبا بگردان



 دۀ من شوبـن 
 و ربخور

 تنان مهمه سي ز



 

ه هن  ای كمتر از رذ 
 ست مشوپ 

 مهر بورز
 انن ز خورشید رسی چرخ ات هب خلوتگه



 
 مفتاح اين رريقت؛

 وی او گداییرد ك 
 گزیدن روی رب خـس 



 

 ا كنيم ووـف
 مالمت كشيم و
 خوش باشيم

 

 ست رنجیدن هک رد رريقت ما کافری



 
 هب پير میكده گفتم هک چيست راه نجات

 بخواست جام می و گفت

 دنراز پوشي 



 

 مبوس جز

 می املب معشوق و ـج

 حافظ
 

 زهدفروشان خطاست بوسیدن هک دست



 

 ی شود خرابرت هک عالم افن  زان شيپ
 ما را ز

 گونۀ گل جام باد
 خراب كن



 
 طلبی گر ربگ عيش می

 رتك خواب كن



 

 کار صواب

 ست رپستی باده
 حافظا



 
 خواهی هک زلف یار كشی

 رتك هوش كن



 

ت مستی نبخشدت  تسبيح و خرهق لذ 
ت ردين عمل  هم 

 فروش طلب از می

 كن



 

 ست ارهمن بسی رد راه عشق وسوهس

 دار شـه 

 و

 كن روشايپم ـسگوش دل هب 



 

 ای كن و بازار ساحری كرشمه
 بشكن

 هب غمزه رونق انموس سامری

 بشكن



 
 دباالبلـن 

 گر عشوه
 باز من نقش

 

ۀ زهد رداز من  كواته كرد قص 



 

ابدان ـع
 آفتاب

 از دلبر ما غافلند



 
 مدام خرقۀ حافظ هب باده رد گرو است

مگر ز خاك خرابات بود طينت 

 او



 

 ش زهد ریاآت 
 ين خواهد سوختخرمن د



 
 حافظ اين خرقۀ پشمینه

 بینداز و ربو



 
 گر تيغ بارد رد كوی آن ماه

 گردن نهادم الحكم هلل
 شوق لبت ربد از یاد حافظ
 ردس شباهن ورد سحرگاه



 
 خداوندا 

مرا آن ده هک آن 
 هب



 
 

 هب شمشيرم زد و با كس نگفتم
 هک راز دوست از دشمن نهان هب



 
 ره كس از

 ر تورۀ مه مه 
 هب نقشی مشغول



 

 شست و شویی كن
 و آنگه هب خرابات خرام
 آلوده  ات نگردد ز تو اين دري خراب



 

 آشنایان ره عشق

 ر عميقردين بح 
 درهق سگشتـن ـغ

 و نگشتند هب آب آلوده



 

 ربو اين دام
 دگر هن رب مرغ

 ا را هک عنق 
 د است آشیاهنبلـن 



 
 ندیم و مطرب و ساقی

 همه اوست
 ره بهاهنخیال آب و گل رد 



 
 منعم كنی ز عشق وی ای مفتی زمان

 معذور دارمت

 ای هک تو او را ندیده



 

فيض ازل
 

 هب زور و زر ار آمدی هب دست
 آب خضر نصیبۀ اسكندر آمدی



 

 نفته هچ دانند ذوق عشق خامان ره

 ردیادلی بجوی
 دليری سرآمدی



 
 دعای صبح و آه شب
 کلید گنج مقصود است
 رو بدين راه و روش می
 هک با دلدار ويپندی



 
 

ایی چون تو هم 
 قدر الیـع

 حرص استخوان ات كی
 دولت هک رب اناهل افكندی رديغ آن ساهي



 

 

 

 ست با ردويش خرسند است ردين بازار اگر سودی
 خدایا منعمم گردان

 و خرسندی هب ردويشی



 

 

 

 تو هب تقصير خود افتادی ازين رد محروم
 انلی و از هک می

 اری د ریاد چرا میـف



 از کان ام جمـجگوره 

 استجهانی دگر 

ا ز گل كوزه  داری  گران می تو تمن 



 

 اارادتی بنم 
 ات سعادتی ببری 



 

 ات چند ؛          می صبوح و شكرخواب صبحدم
 

 شبی كوشهب عذر نيم 
 ریسح  و گرهي



 

 

 

 بال بگرداند نشینان ای گوهشدـع

 چشمی چرا هب گوهش
 نگری هب ما نمی



 

 تو رد حيرتم هچ چاره كنم ز هجر و وصل
 

 هن رد ربارب چشمی
 هن غايب از نظری



 

 خرند رد كوی عشق شوكت شاهی نمی
 

 رار بندگی كناـق
 اكریو اظهار ـچ



 

 اتج و گنج سودایلشكر و  فكرسلطان و 
 

 شردوي 
 و امن خارر و كنج قلندری 



 یک حرف صوفیاهن بگویم اجازت است
 ای نور دیده

 صلح
 ی هب از جنگ و داور



 

 

 

 

 ز رخ مشوی ر و قناعتفق حافظ غبار 

 کاين خاك بهتر از عمل كيمیاگری



 
 

 افظـحبگذر از انم و ننگ خود



 

 بخشی چيست رريق کام

 رتك کام خود كردن
 کاله سروری آن است
 كز اين رتك ربدوزی



 
 اند هک اقنع شده دهچ شكراهست ردين شه

 شاهبازان رريقت
 هب مقام مگسی



 

 ایبال بگش 
 فير از شجر طوبی زنو ص 

 

 حيف باشد چو تو مرغی هک اسير قفسی



 

گاه کاروان رفت و تو رد راه  ،كمین

 هب خواب
 خبر از غلغل چندين جرسی وه هک بس بی



 

 

 

 کاروان رفت و تو رد خواب و بیابان رد شيپ
 كی روی ره ز هک رپسی هچ كنی چون باشی

 تمامرد ره منزل لیلی هک خطراهست 
ل  ن است هک مجنون باشیقدم آ  شرط او 



 

ردونم خون شد از اندیدن 

 دوست



 

 
كايت  حافظ مكن ش

 گر وصل دوست خواهی



 

 اين خرهق هک من دارم

 رد رهن شراب اولی
 معنی وين دفتر بی

 رغق می انب اولی



 

 

 چون عمر تبه كردم چندان هک نگه كردم
 

 رد كنج خراباتی

 افتاده خراب اولی



 
 بوسم و لبش می

 كشم می ردمی
 ام پی هب آب زندگانی ربده



 هک ربد هب زند شااهن ز من گدا ايپمی

 فروشان هک هب كوی می

 زار جمدوـه

 امیهب ـج



 

 

 ز رهم ميفكن ای شيخ
 اهی تسبيح هب داهن

 هک چو مرغ زريك افتد
 نفتد هب چيه دامی



 

 ام خراب و بدانم و شده
 

 دوارمهنوز امي 
 

ت زعزيان ربسم هب نیكنامی  هک هب هم 



 

 تو هک كيمیافروشی
 نظری هب قلب ما كن

 

 ایم دامی هک بضاعتی نداریم و فكنده



 

كايت كايت هب هک گویم اين ح  هب كجا ربم ش
 هک

 لبت حیات

 ما بود و نداشتی دوامی



 

 بازی  رد رريق عشق
 امن و آسايش بالست



 

 

 راه نيست كوی رندیاهل کام  و انز را رد 

 میغ  هن خامی بی سوزی  جهان ررهوی باید



 

 

 آید هب دست آدمی رد عالم خاكی نمی

 المی دیگرـع
 بباید ساخت وز نو آدمی



 
 ارزدحافظ هچ  گرهي

 شيپ استغنای عشق
 کاندرين طوافن نماید هفت ردیا شبنمی



 

 

 

 بوس تو نی ت كرد ملک رد سجدۀ آدم زمین
 هک رد حسن تو چيزی یافت

 شيب از طور انسانی



 

 ام رد بحر مایی و منی افتاده

 بیارمی
 ات خالص بخشدم از

 مایی و منی



 هک می بده نیازی رندان هب بی ساقی
ی
 ات بشنوی ز صوت مغن 

 هوالغنی



 گر

 انگشت سليمانی
 نباشد

ت دهد نقش نگینی  هچ خاصي 



 

 اه تيره شد باشد هک از غيب ردون
 چراغی ربكند

 

 نشینی خلوت



 

 طبع است جهان فلهس 
 

 رب كرمش تكيه مكن
 

 بات قدم از سفله مجویدیده ث  ای جهان



 

 رو نباشیات راـه
 كی راهبر شوی



 

 خواب و خورت ز مرتبۀ خويش دور كرد
 آنگه

 رسی هب خويش
 خواب و خور شوی هک بی



 

 گر

 نور عشق حق
 هب دل و جانت اوفتد
 رت شوی باهلل كز آفتاب فلک خوب



 

 یک دم

 خدا  ررغيق بح 
 شو امگن مبر

 كز آب هفت بحر هب یک موی رت شوی



 

 ز پای ات سرت همه نور خدا شودا
 

 رد راه ذوالجالل

 چو بی پا و سر شوی



 

 داوّج ـخ
 اگر شودت منظر نظر

 

 نظر شوی زين پس شكی نماند هک صاحب



 
 مكن رخض همرهی  قطع اين مرحله بی

 ظلمات است
 بترس از خطر گمراهی



 

 دارش ه 
 نفس كنی گوش هک گر وسوهس

 

 صفت از روضۀ رضوان هب ردآیی آدم



 جایی گرو خرهق

 باده
 جاییدفتر و 



 

 ست غباری دارد دل هک آيینۀ شاهی
 طلبم از خدا می

 رایی صحبت روشن



 

 ام توهب هب دست كرده

 فروش صنمی باده
 گر می نخورمدهک 

 آرایی زبم رخ بی



 

 ر مگوسخن غي 
 رپست با من معشوهق



 
 فراق و وصل هچ باشد

 ای دوست طلبرـض
ایی هک حيف باشد ازو غير او  تمن 



 

 انز كوی مغ 
 رخ مگردان

 

 سگشایی هک آنجافروشند مفتاح لكشم



 

 افكن می صوفی
 فروشند كجا می
 

 هک رد اتبم از دست زهد ریایی



 

 خوباناه ای پادـش
 

 داد از غم تنهایی
 

 دل بی تو هب جان آمد وقت است هک بازآیی



 

 ی قسمت رد داريه

 ما نقطۀ تسليميم
 لطف آنچه تو انديشی

آنچه تو فرماییحكم 



 رندی نيست رد عالم خود و رای خودفكر 

 است ردين مذهبكفر 

 یی خوردا خودينيب و
 



 

 ردود باد هب رندی

 هک ات ايپهل گرفت
 نخست یا د رفيقان خسته جان افتاد



 
 جز دورویی و ریا سكه نیاندوخته ایم

 ل راهيمطف 
و هب سنگینی قلک دل خوش



 

 الهی هب مستان ميخاهن ات

 ل آفرينان ديواهن اتهب عق 
 هب آانن هک  یكسر زخود رسته اند

هک دل  را هب لطف خدا بسته اند



 
 هب آزاده مردان عهد  الست

 هک رطل گران خورده

افتاده مست



 

 هب پير خرابات آبادگر
 خراب از خودی

زنده با دادگر



 

 هب سوزدل آنكه خود سوخته

 هک نو رتورا رد دل افروخته
 خفته اند هب آانن هک رد پای خم

هک می خورده اند و علی گفته اند



 
 

 هب آانن هک ر ستند از اين خاكدان
ربیده دل و جان ز دام جهان



 

 هب خمخاهن وحدتم
 راه ده

دل زنده  و جان آگاه ده



 
 تو هک انخوانده ای علم سماوات
 تو هک انربده ای ره رد خرابات
 تو هک سود و زیان خود ندانی

هب یاران كی رسی هيهات 
 هيهات



 

 محبت آتشی رد جانم افروخت
 هک ات دامان محشر بایدم سوخت
 عجب پيراهنی بهرم ربیدی

 هک خیاط اجل می بایدش دوخت



 عاقبت چيهاگر زرين  کالهی 

 عاقبت هيجهب تخت ار پادشاهی 

 گرت ملک سليمانی ببخشند

 عاقبت هيجچو آخر زري خاكی 



 زه دست دیده و دل ره دو

 فریاد
 ه بیند دل كند یادهک ره هچ دید

 بسازم خنجری نيشش ز فوالد
 زنم رب دیده ات دل گردت آزاد



 يكي ردد و يكي ردمان پسندد
 يكي وصل و يكي هجران پسندد

 من از ردمان و ردد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جاانن 
 پسندد



 خرم
 آانن هک از تن جان ندانندز جاانن جان ز جان جاانن ندانند

 ساالن و مااهنبه ردد خويشتن ردمان ندانند هب رددش خو كنن



 

 

 

 سری دارم  ز سودای  تو رپ شور
 دلی رد سینه رپ آه و رپ از نور
 همی خواهم هب بالینم بیایی
 هک باشم ات قیامت با تو محشور



 

 خداوندا هب فریاد دلم رس
 كس بی كس تویی مو مانده بی كس

 همه گويند طاره كس نداره
 جت كسخدا یار موهئ هچ حا



 

 قضا رمزی ز چشمان خمارش
 قدر سری ز زلف مشكبارش

 هم و مهر آيتی زان روی زيبا
 نكویان جهان آهنيي  دارش



 

 

 

 هب گورستان گذر كردم كم و شيب
 بدیدم حال دولتمرد و ردويش
 هن ردويشی هب خاكی بی كفن ماند
 هن دولتمرد ربد از یک كفن شيب



 

 چرا دایم بخوابی ای دل ای دل
 رد اضطرابی ای دل ای دلزغم 

 ی نشین شكر خدا كنربو كنج 
 هک شاید کام یابی ای دل ای دل



 
 دال غافل ز سبحانی هچ حاصل
 مطيع نفس و شيطانی هچ حاصل

 بود قدر تو افزون از مالئک
 تو قدر خود نمی دانی هچ حاصل



 

 الهی آتش عشقم هب جان زن
 شرر زان شعله ام رب استخوان زن

 از آتش عشق  چو شمعم رب فروز
 رب آن آتش دلم رپواهن سان زن



 

 خوشا آن دل هک از خود بی خبر بی
 ندوهن رد سفر یا رد حضر بی

 هب كوه ودشت و صحرا همچومجنون
پی لیلی دوان با چشم رت بی



 
 هب گورستان سفر كردن صباحی
 دينشم انهل و افغان و آهی

 دينشم کله ای با خاك می گفت

  کاهیهک اين دنیا نمی ارزد هب



 
 هب صحرا بنگرم صحرا هت وينم
 هب ردیا بنگرم ردیا هت وينم

 هب ره جا بنگرم كوه و رد و دشت
 نشان از اقمت رعنا هت وينم



 
 دال راهت رپ از  خار و خسک  بی
 گذرگاهت رب چرخ و فلک بی
 گر از دستت رباید پوست از تن

رب آور ات هک بارت كمترك بی



 

 بییارشان  اهل  خوشا آانن هک 

 هب حمد و قل هو االه کارشان بی

 خوشا آانن هک دائم رد نمازند
بهشت جاودان بازارشان بی



 

 زين قدح اهی صور
 كم باش مست

 ات نباشی بت رتاش و بت رپست



 

 ساقی بیار آبی

 از چشمه خرابات
ات  خرهق اه  بشومیی  از عجب خانقاهی



 

 كف ردیاست
 صورت اهی عالم

زكف بگذر اگر اهل صفایی



 ير رويتغ 

 رههچ بینم نور چشمم كم شود
 رهكسی را ره مده ای رپده مژگان من



 

 زخاك آفریدت خداوند پاك
 پس ای بنده

 ادگی كنافت 
چو خاك



 

 ممن هک صلح 
 دائماً با اين پدر

ت استم رد نظر اين جهان چون جن 



 
 اختالف خلق از انم اوفتاد

 چون هب معنی رفت

ادآرام اوفت 



 

 هوشیاری 
 را آفت استاين جهان 



 

 رق  ردیامییـغ
 و

ما را موج ردیا می كشد



 
 

 گول نعمت را مخور

باشاهن صاحبخ   مشغول



 گفتم هب چشم، كز عقب گلرخان مرو
 دينشن و رفت،

عاقبت از گرهي 
كورشد



 
 گرزهارانند

 یک كس
 شيب نيست



 
 یک قدم رب ره دو عالم هن
 هک گامی شيب نيست
 ست رههک را هستی خود باقی

 يش نيستاو ردو



 
 

 شب

 ز سودای سر زلف تو ام
 خواب كجاست



 

 
 شمع جویی و

 دآفتاب بلـن 



 
 ما هک باشيم

 ای تو
 ان جانما را ـج



 

 موسی ای نيست هک

 دعوی اان الحق
 شنود

ورهن اين زمزهم اندر شجری نيست هک نيست



 

 س تبرزيیشم 
 بدورت

 هيجكس هشیار نيست
کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست



 
 

 اموش كن صدا را خ

اره ميزند طوس نق 



 
 راشحرف ما و  من  از دلم بت 

 رمحو كن غي 
 و جمله تو باش



 

 دو جهان
 ساهي است

 و
 نور
تویی



 

 ر مگوسخن غي 
با من معشوهق رپست



 

عشق
 نيستیرا با
 بود    سودا 

 ات تو هستی عشق كی پیدا بود



 

 عمر سالک همه طی ـشد هب تمنای وصال
 اين ندانست هک

 رتك تمناست رد
 وصال



 
 همه جزهع نوشان

 زبم الست
 تهی كرده پيماهن افتاده مست



 

 خون ايپهل خور
هک حالل است خون او



 

 ابارـه ام م و گفتهی همی گو
 بود كيش من ،

 ر دلداراهمه 



 

 رپستش هب مستی است
 رد كيش مهر

 اراههشي  حلقه زينربونند



 

 اندلدادگ ویدند رد ك شیك 
 ديوارـهاام ، کن دل و امی

 اه كوهرده ردم ، هچ فراهداه

 ، رفته رب داراه اه هچ حالج



 

 
 هچ دارد جهان، جز

 دل و مهریار

 ز پنداراه یاهی  مگر توده



 
 رورزانمه  ینبه 

 دان آزاده هک

     ان ، اتراهجد از دام ربزين



 
 

 انجه بودن  جز افسون و افساهن

 ایاراههک بستند چشم خش 



 

 
 ازیم ود را آينده خ  دوههب ان

 هک آينده، خوابی است
 چون پاراه



 

 ا مخورفريب جهان 

 ارزينه 
 ل ، بود خاراههک رد پای اين گ 

    



 
 امبكش ـج پیايپ

 رگرم باشو ـس
 اراهكبهل ، گر بگيرند بي 



 و    جهان خواب است
 تعبيرش

 خداوند  
 است



 

 توّج هب حق كن محبت هب كس
گاری همین است و بس  ره رست



 

 ق ل

 اهلل 

م   ؤنث  لعب  هم ی  ؤض  ر هم ف ی خ 
 
 ذ



 
 
 
 
 

 


