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[23b ] خواجه حافظ[وله[ 

 ن مفاعلن فعلن[ت]مجتث : مفاعلن فعال

 به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

ههاف اسههت  نههه وِههتر مدرسههه و بفههثر افههسر اف 

 نفهياان ز ِهاف تها ِهاف اسهت اه صيتر گوشه

ههر حههلا  ولههر برههه ز مههاتر اوِههاف اسههت  اهه می

 اه هلچه ساِرر مها اهلد عهينر ال هاف اسهت

 همههان حياِههتر زردوز و بورِهها بههاف اسههت

 چلا اه وصسر تو بيلون ز ِاف تها ِهاف اسهت

 
 گل جا ر بادهء صاف اسهتااون اه بل اسر 

 بخهههههواه دفتهههههلر اشهههههعار و راهر صهههههفلا گيهههههل

 ببههههل ز خلهههها چههههو عا هههها ِيهههها ر اههههار ب يههههل

 ف يههههههر مدرسهههههه دو متهههههت بهههههود و فتهههههوو داد

 به ُدرد و صاف تلا حيم نيتهت خهود در اهش

ثر مههههههههههد عيان و خيههههههههههاتر هميههههههههههاران  حههههههههههِد

 بهههه نامهههه وصهههسر تهههو گفهههتن نهههه حهههد  اميهههان اسهههت
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 اه نورر دِدهء عاشها ز حهد  ر اوصهاف اسهت

اف اسهههت ّر شههه ل صهههل   ن هههاه دار اهههه ِهههال 

 

هههههد روور شههههه  اهد رابهههههه چفهههههمر عفههههها تهههههوان ِد

ههن نيتههه  هههاو چههون زرر سههل  خمههود حههافظ و ِا

 
[24a ] [ک]عالر بوله 

 ن مفاعلن فعلن[ت]مجتث : مفاعلن فعال

 همچهو بهاده دت صهاف اسهت 1گل  صفا بدهر

ههم  ِاتههلر مهها برههه ز مههاتر اوِههاف اسههت 2اههه  سی

 گهو چهو مهللر لف هاف اسهت معاشلان همه پُل

هاف اسهت  نه جاور بفث و نه ها ها ر ن هلر اف 

 فهلود و عهالف اسهت حياِتر گوهل همان

 سههلاِتر ِههمر عفهه ت ز ِههاف تهها ِههاف اسههت

 اگهههل بهههه امتهههلد  ِهههد مزِهههدر ال هههاف اسهههت

 گههوور لف ههاف اسههت ِيههر فحههيد و دگههل ب لههه

 خيهههاتر دِ هههتر زردوز و بورِههها بهههاف اسهههت

اف اسهت ح اِ ر  است به نظم و به نثل وص 

 

 
 اسههت ااههر ز ال ههاف 3اگههل نظههل بههه جاههابم

 است باود مفابه شلنگ ار مر و علق به

 ب ههار و سههاِرر گلههلوو و جهها ر بههاده بههه اههس

هههههر ز بي هههههاوو 4بخهههههواه فتهههههوور گللنهههههگر  می

 ميههههانر شههههاعلر پههههاايزه خههههوو و بي ههههده گههههوو

 پلِههههد انههههد و پههههلو در هههههواور رِبههههتر تههههو

 بهههه اهههوور  ن شههههر خوبهههان مجهههاتر رفهههتن نيتهههت

 اسههههت هههههزار ميههههانر بلبههههل و وههههوور تفههههاوتر

 و گفتهههههههء واعههههههظ عههههههالرز عفهههههها نيتهههههههء 

 الههد ِن را اسههت او دو اف ههل  ههل سههيو  شههدهم

 
[24b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

هههه دو نهههيم افتادسهههت دتر سهههودا  زده از ِح 

 ليين  ن هتت اه اِن نتخه سه يم افتادسهت

 ن  ههههء دوده اهههه در حل ههههء جهههيم افتادسهههت

 چيتههت وههاو  اههه در بههالر نعههيم افتادسههت

 ر دسهتر نتهيم افتادسهتاست اه د خاکر راهر

 ازسهههلر اهههوور تهههو ز نهههلو اهههه م هههيم افتادسهههت

 افتادسهت 5است اه بل عظمر رمهيم عيدر روحر

 بهههههل درر مييهههههده دِهههههد  اهههههه م هههههيم افتادسهههههت

 اسهههت اهههه در ع هههدر ِهههدِم افتادسهههت ات فهههادو

 

 
 تهها سههلر زلههسر تههو در دسههتر نتههيم افتادسههت

 چفمر جهادوور تهو چهون عهينر سهوادر سهفل اسهت

  ن خهاتر سهيه دانهر چيتهتدر خمر زلهسر تهو 

 حل هههء زلههسر تههو در گلفههنر فههلدو ر عهه ار

 دتر مههن در هههو ر روور تههو او مههوندر جههان

 همچو خاک اِن تنر خهاار نتوانهد بلخاسهت

 سهههاِهء سهههلور تهههو بهههل ِهههالبم او عيتهههر د 

هههت   نيهههه جهههز اعبهههه م هههامش نبُهههد ِهههادر رخی

 گههم شههده را بهها ِمههت او جههانر عزِههز حههافظر 

 
[25a]  [ک]عالر بوله 

 رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[]

 دتر بيمهههههارر مهههههلا نتهههههخه سههههه يم افتادسهههههت

 عاشههه ان را اهههه بتههها ال هههه دو نهههيم افتادسهههت

 
 چفمر زخمر اهه بهل ن زلهسر چهو جهيم افتادسهت

 اسههههت ز اوِههههافر خلابهههها  همههههه هههههاِر ااسههههه

                                                           
 .YN ندهر : بدهر 1
 .YN ام : اه 2
 .YN حبابم : جاابم 3
 .YN به گللنگ : گللنگ 4
يم   5 مر هرری ری ظای ی وی ن ُِْفيرر الْعر  .Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek” Kur’an, 36/78“ : می
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 تههارر مههوِر بههه مههن از دسههتر نتههيم افتادسههت

 اههههافلر زلههههس بههههه گلههههزارر نعههههيم افتادسههههت

 است اه در دستر نتيم افتادسهت روزگارو

 زانيهههه در اوچههههء ميخانهههه م هههيم افتادسهههت

 خيانهههت بهههه حهههلِم افتادسهههت سهههالک از راهر 

ن چه روحر  است اه بل عظمر رميم افتادسهت اِا

هههههدِم افتادسهههههت  او بهههههه درگهههههاهر تهههههو از ع هههههدرِ 

 

 حورِهههان مهههوو ز رشههههکر تهههو بيادنهههد م ههههل

 خههههاتر تههههو مههههبمنر هادوسههههت بههههه نهههها ر دوز 

ه هههن دتر  ذر   شهههيدا بهههه ههههوادارور دوسهههت وار ِا

 اسهههت فهههزون بهههل دلهههم از پيهههلر م هههان التفهههاتر

 گهههههل دههههههد دختهههههلر رز صهههههوفرر نهههههامفل  را

ههههر همههههه گوِاههههد اروا   بههههه مههههزار  اههههه در ِ 

 عهههههههالراز حهههههههوادی بفهههههههو او شهههههههاه پاهههههههاهر 

 

[25b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 اههل  نمهها و فههلود   اههه خانههه خانهههء تتههت

 هههاو عجههر زِههلر دا  و دانهههء تتههت يفهههل 

 اههه در چمههن همههه گلبانههگر عاشهه انهء تتههت

 اههههه  ن مفههههل  ر ِههههاِو  در خزانهههههء تتههههت

 ولههر خالصهههء جههان خههاکر  سههتانهء تتههت

 ُم ههههلر تههههو و نفههههانهء تتههههت درر خزانههههه بههههه

 اهههه توسهههار چهههو فلهههک را ر تازِانههههء تتهههت

يیهههل اهههه در انبانههههء ب انههههء تتهههت  از اِهههن حر

 سههخن تلانهههء تتههت يلِنشهه حههافظر اههه شههعلر 

 

 
 رواقر ماظههههلر چفههههمر مههههن  شههههيانهء تتههههت

 ل سر خهات و خها از عارفهان ربهودو دت به

هفل خهود بهاد دلت به  وصلر گهل او بلبهلر سی

 لهههر حوالهههت اهههن عههال ر فهههعسر دتر مههها بههه

هههههل  از دولهههههتر مالزمتهههههت بهههههه  تهههههن م ح 

 هههل شههوخر مههن  ن نههيیم اههه دهههم ن ههدر دت بههه

 اهار لِنتو خود چه لعبتر او ش تهوارر شهي

 بههاز چههه جههاور مههن اههه بل ههزد سهه  لر شههعبده

 رِههآ  رد سههلودر مجلتههت اااههون فلههک بههه

 

[26a]  [ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 اگههل ااههر تههو ِههد  رنجههه خانههه خانهههء تتههت

 گ هههر ب هههاور تهههو باشهههد گ هههر ب انههههء تتهههت

 اهههه او همهههاور همهههاِون وو  شهههيانهء تتهههت

 ا اه دا  و دانهء تتهتز زلس و خاتر تو بْام

 سهههههوختام  هر عاشههههه انهء تتهههههت سهههههبر بهههههه

 هههههزار لعههههلر گلانماِههههه در خزانهههههء تتههههت

 است  ن نفان نفانهء تتهت ُم لر تو ااون به

ّر تازِانههههء تتهههت بهههه  زِهههلر زِهههنر تهههو م لهههو

 بههههههدانم از ازههههههلر سههههههوزدر تلانهههههههء تتههههههت

 

 
 تههو سههل خههاکر  سههتانهء تتههت اگههل روی  بههه

 و دورور مهنحزن  ز خاکر پاور تو باعث به

 صههههدرر صههههف هء دت بيهههها بيهههها و فههههلود   بههههه

 بتههتاد ج ههان و خلههار ج ههان بهها تههو ع ههد مههر

رسههاد گههل بلههبال  نههه بههدانمت اههه بههه ُُ  او ُ 

 خهاک او ملِز به ز میر ِ له جان باود و به

 گههههالر دت اههههه ازت ن ههههدر عفهههها بْا ههههادو بههههه

 رو نفههدو فلههک اههه توسههنر تاههد اسههت گههل 

 بهههال سهههلودر بلبهههلر  عهههالرچهههو مهههن باهههات اهههه 

 

[26b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]هز  : مفعوت مفاعيل مفاعيل فعولن[

 سههل انر ج ههانم بههه چاههين روز ِههال  اسههت

 در مجلههدر مهها مههاهر ر ر دوسههت تمهها  اسههت

 انهدا  حهلا  اسهت روور تهو او سهلور گهل بر

 از حل هء گيتوور تهو خوشهبوو مفها  اسهت

 چفمم همه بل لعلر لر و گهلددر جها  اسهت

 
 اها  اسهت معفوق به بل اس وگل در بل و میر 

ههههن بههههز  اههههه امفههههر  گههههو شههههم  ميارِههههد در ِا

 ا بهههههاده حهههههالت اسهههههت ولهههههييندر مههههه هرر مههههه

 در مجلههههدر مهههها ع ههههل ميههههاميز اههههه جههههان را

 گوشههم همههه بههل ِههوتر نیههر و ن مهههء چاههگ اسههت
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 ر لرر شيلِنر تو اا  اسهترو اه ملا د ز ن

 وز نا  چه پلسر اه ملا ناهگ ز نها  اسهت

ن ش ل ما نيتت در چو اه اد وان  اسهت ادا  ِا

ّر مههدا  اسههت  پيوسههته چههو مهها در ولههرر شههل

 ااِ ههها ر گهههل و ِاسهههمن و عيهههدر صهههيا  اسهههت

 

 از چاشهههههههههارر ِاهههههههههد م وِيهههههههههد و ز شهههههههههي ل

 از ناههگ چههه پلسههر اههه مههلا نهها  ز ناههگ اسههت

 ميخههههواره و سلگفههههته و رنههههدِم و نظههههل بههههاز

 بههههها مفتتههههههبم عيهههههر م وِيههههههد اهههههه او نيههههههز

ههههر و معفههههوق زمههههانر مافههههين بههههر حههههافظ  می

 

[27a]  [ک]عالر بوله 

 ]هز  : مفعوت مفاعيل مفاعيل فعولن[

 اها  اسهت ِم و جان خل   و جانانه به دت بر

 اِيههههههار ر ر ِههههههار پدِههههههدار در بتههههههته بههههههه

 گهههل دسهههت دههههد سهههل اتر وصهههلتر معفهههوق

هههر و ميخانهههه ف ي ههها   اهههم گهههوو سهههخن از می

 حاللههههههر ولبيههههههد  مههههههن دختههههههلر رز را بههههههه

 سههت دمههاِم همههه مختههل سههوداور تههو اههلده

 ِهههک بوسهههه ااهههون گهههل نهههدهر ههههي  نهههلنجم

در اهههههههالر خلابههههههها  م يمهههههههيم
 شهههههههبانلوز 6

 دتر عهههههارِم حتهههههد اهههههلدهء اِيهههههار 7 رو 

 پلسهههش خهههود را اهههه بيهههابم بهههلو  متهههت بهههه

 شهر تهها سهفل از مييههده بيهلون نتههوان رفههت

 

 
ر ده اه ملا صد جم و جمفيد ِهال  اسهت  می

 نظهها  اسههت بههاز  و اههه سههاِر همههه اههار  بههه

 ِاههههده تمهههها  اسههههتپههههل اههههن ِههههدحم دولههههتر پا

 همه دورر من از گلددر جا  اسهت است عملو

 بها حلمههتر خههود بههاد م هو بههاده حههلا  اسههت

هها ز خههار مفههکر تههو بههوِر بههه مفهها  اسههت  ام 

 دانههم اههه مههلا از لههرر شههيلِنر تههو اهها  اسههت

 مهههها والههههرر گاجههههيم پههههدر پههههلده م هههها  اسههههت

 است است و نه نا  رهر عفا نه ناگ ما را به

 شهه ل اههدا  اسههت  ِهها سههلر اههوور تههو در اِههن

ّر مهدا  اسهت عالر  بهه دو معاهر همهه بها شهل

 

[27b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 او دلبهههلا خ ههها اِاجاسهههت شهههاا  نهههه سهههخن

  ِههههد دنيههههر و ع بههههر فههههلو نمههههر سههههل  بههههه

 دت نههههدانم چيتههههت در انههههدرونر مههههنر ختههههته

 دلههم ز پههلده بههلون شههد اجههاِر او م ههلّ

 ان هلگهههز التفههها  نبهههوداهههارر ج ههه مهههلا بهههه

 پهههههز  شهههههب ا ا  ز خيهههههالر اهههههه مهههههر نخفتهههههه

 چاههين اههه صههومعه  لههوده شههد ز خههونر دلههم

ِهههلر م هههانم عزِهههز مهههر از اِهههن بهههه  دارنهههد دی

 واخههت دود  ن م ههلّچههه سههاز بههود اههه باْ 

 نهههواور عفهههار تهههو دوشهههم در انهههدرون دادنهههد

 

 
 چو بْفاوو سخنر اهلر دت م و اهه خ اسهت

تههر اههه   در سههلر ماسههتتبههارک ا از اِههن هم 

 اه من خموشهم و او در ف هان و در ِوِاسهت

 نواسهت باات هان اه از اِن پلده اهارر مها بهه

 ر ر تهههو در نظهههلر مهههن چاهههين خهههدا  راسهههت

 خمهههارر صهههد شهههبه دار  شهههلابخانه اجاسهههت

 دسههتر شماسههت بههاده بُفههوِيد حهها بههه گههل  بههه

 اهههه  تفهههر اهههه نميهههلد مهههدا  در دتر ماسهههت

 نواسهتاه رفت عمل و دمهاِم هاهوز پهل ز 

 هاههوز پههل ز صداسههت حههافظف ههاو سههياهء 

 

[28a]  [ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 اگل صواّ اام گوِد  اه اِهن چهه خ اسهت
 

 شههاا  نفهههد شههو ر مههها خ هها اِاجاسهههت ِههدر

                                                           
 .YN م يمم : م يميم 6
 .YN عارو:  رو 7
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 اههار و بههارر ج ههان هههي  سههل فههلو نيههام بههه

 دمههر اههه متههت شههو  خ بههد از خموشههرر مههن

 پههههههدر پههههههلده هههههههزار راز بههههههل افياههههههد  از

هههههاوه التفههههها  مهههههلا بهههههه  نبهههههود زِاهههههتر مف 

 باشههم دمههر اههه از مههرر صههد سههاله متههت مههر

 شههما واعظههان چههو وعاههه زناههد معاشههلان بههه

 دارنههههد از  ن اههههه ُدرد افههههانم عزِههههز مههههر

ههههههر اههههههه ببيههههههام جمههههههاتر نادِههههههده  ز جهههههها ر می

 خواهههد شههلف نمههر عههالرز خههاکر پههاور تههو 

 

ههتر ماسههت  از  نيههه داد و دهههش از علههو  هم 

ّر م  سهل پهل از ِوِاسهت بهه هها سهل ييهدهِبا

 نواسههت نههواِرر مههن اههارر م لبههان بههه ز بههر

  راسهت نهورر ولعهتر خهود ِهارر مها چهو بهز  به

 هههههزار سههههات ب ههههوِم شههههلابخانه اجاسههههت

 دسهههتر شماسهههت اگهههل پيالهههه بدارِهههد حههها بهههه

هر ن فتهه در دتر ماسهت صد ُخمر پل [و]هزار   می

 هل  نچه بْفاو  از نیر چهو ناشهايده صداسهت

 داور فههلو ماِههه اِههن چههه است ااسههتز هههل گهه

 

[28b]   اء ]خواجه حافظ[فر حلف الث 

 ]رمل : فاعالتن فاعالتن فاعلن[

 دردر مههههههها را نيتهههههههت درمهههههههان ال يهههههههای

 جههههان و دت بلدنههههد و ِحهههههدر دِههههن اااهههههد

 او جههههههههامر ولههههههههر در ب ههههههههاو بوسههههههههه

 دخن خههههههونر مهههههها خوردنههههههد اِههههههن اههههههافل

 رسهههههههد هههههههل زمههههههانم دردر دِ ههههههل مههههههر

 وزر وصههههههههلدادر متههههههههيياان بههههههههده او ر

 خوِفهههتن روز و شهههر بهههر حهههافظهمچهههو 

 

 
 ان ال يههههههایهجههههههلر مهههههها را نيتههههههت پاِهههههه

 ال يههههههههای از جههههههههورر خوبههههههههان ال يههههههههای

 مهههههههر اااهههههههد اِهههههههن دلتهههههههتانان ال يهههههههای

 او متهههههههلمانان چهههههههه درمهههههههان ال يهههههههای

 زِههههن حلِفههههان بههههل دت و جههههان ال يههههای

 از شههههههههرر ِلههههههههداور هجههههههههلان ال يههههههههای

 ا  سهههههههوزان و گلِهههههههان ال يهههههههای گفهههههههته

 

[29a]   [کاء ]عالر بفر حلف الث 

 ]رمل : فاعالتن فاعالتن فاعلن[

 ان ال يههههههههایپلِفهههههههه ا  خههههههههاول گفههههههههته

 ِهههههههویر وِهههههههتم اهههههههد نفلماِهههههههد نظهههههههل

 دردر دت را چههههههههههارهء درمههههههههههان نبههههههههههود

ّر حمهههلا مهههر  خورنهههد خهههونر مههها چهههون  

 خهههههو رحهههههم و خوبهههههان تاهههههد دلبههههلان بهههههر

 راهر هجههههههههههههههلان را نباشههههههههههههههد انت هههههههههههههها

 گفههههههههته بيمههههههههارر فههههههههلاق عههههههههالرجههههههههانر 

 

 
 ان ال يههههههههایال يههههههههای از زلههههههههسر جانهههههههه

 ُمهههههههلد  از سهههههههوداور خوبهههههههان ال يهههههههای

 دِهههههده گلِهههههان سهههههياه سهههههوزان ال يهههههای

 ِاتلاههههههههههد اِههههههههههن دلتههههههههههتانان ال يههههههههههای

 او رفي هههههههان بهههههههل دت و جهههههههان ال يهههههههای

 حههههههد  و پاِههههههان ال يههههههای تيهههههههر ِههههههم بههههههر

 ال يههههههههههههای او دردماههههههههههههدان ال يههههههههههههای

 

[29b] ]فر حلف الجيم ]خواجه حافظ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 از همههههء دلبهههلان سهههتانر بههها سهههزد اهههه 

 ز چفمر متهتر تهو پهل فتاهه گفهت تلاتهتان

 بياضر روور تو روشاتل است از ر ر روز

 
 چهون تها  چلا اهه بهل سهلر خوبهانر عهالمر

 ز چينر زلسر تو تها چهين و هاهد داده خهلا 

 سهههوادر زلهههسر تهههو تهههارِيتل ز  لمهههتر دا 
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 ح ي ههت شههفا اجهها ِههابم از اِههن مههلض بههه

ّر خ هههل ب ههها دههههانر تاهههگر تهههو داده بهههه   

 شهههيار جهههانر مهههن ز سههها دلر چهههلا همهههر

 هههواور چههون تههو شهه ر حههافظفتههاده در سههلر 

 

 عهال  رسهد بهه دتر من نمهر 8اه از تو دردر 

 لهرر چهو ِاهدر تهو بهلد از نبها ر محههل روا 

 دلر اه اهلده گهلو او بهه نهازار ز زجها 

 امياهههه باههههدهء خههههاکر درر تهههو بههههودو اهههها 

 

[30a] [کفر حلف الجيم ]عالر ب 

 مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[]

 لبهههههت ز تهههههاجورانر ج هههههان سهههههتاند بههههها 

 سهه  ر عجههر چههه پادشهه ر ِهها چههه شههاهر بههر

 ُرخههت بتههر دِجههور سههوادر مليههتر دت بههر

 دهههر بوسههه لههر  ِههد نمههر اگههل اههه جههان بههه

 اههال ر تلههور تههو جانهها چاانيههه شههيلِن اسههت

 خهههوو حلِفهههر م هههل دخ وفلهههر چهههه تاهههد

 ُافهههتر مهههرتيههه   ا  اهههه ِيهههر را بهههه شهههايده

 

 
 تههوِر سههزاور سههعاد ِ رواور متههاد و تهها 

 خههاتر هاههدوور تههو شههاهر رو  داده خههلا  بههه

 اههه روزر هجههلر تههو تههارِيتل ز  لمههتر دا 

 عهال  رسهد بهه درِ  و حيس اه درد  نمهر

 ز شهه د بههلده حههالو  ز ِاههدر محههل روا 

 به سهاگر وعاهه شيتهتر مهلا مثهاتر زجها 

 شهههيدا  ُافهههته بهههودو اههها  عهههالرر امياهههه 

 

[30b] ]فر حلف الفاء ]خواجه حافظ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 مهه هرر تههو خههونر عاشهها اسههت مبهها  اگههل بههه

 ز چاهگر زلهسر اماهد  اتهر نيافهت خههال 

هههُل الظ    لُمههها سهههوادر زلهههسر تهههو بْامهههوده جاعر

 ا  شههده ِههک چفههمه بههل ااهههار روان ز دِههده

ّر حيههها ر تهههو هتهههت ِهههو  ر رو   لهههرر چهههو  

 صهههد تلبهههيد او بهههه بش بوسههههنهههداده لعهههلر لههه

 بهههههود حههههافظدعههههاور جههههانر تهههههو وردر زبههههانر 

 

 
 است اهان تلاسهت صهال  صال ر ما همه  ن

 چهههو از امانچههههء ابهههلو و تيهههلر چفهههم نجههها 

 9 ْصهههبای بيهههاضر روور تهههو بْ فهههوده فهههالرُا اخی 

 اههههههه  شههههههاا نياههههههد بههههههل ميههههههانر  ن مههههههال  

 را   ر ِهههو  وسهههت ا خههها مر مههها را از وجهههودر 

 بهههها هههههزار الفهههها  نيافههههت اهههها ر دتر خههههوِش

د گهههلددر صهههبا  و روا   مهههدا  تههها اهههه بهههوی

 

[31a] [کفر حلف الفاء ]عالر ب 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 مههام پيههاده تههو سههالو  پههد اجاسههت نجهها 

 مههه هرر مهههاِر عاهههاد و وعاهههه ميهههن اگهههل بهههه

ّر حيههها   ُر او  لمههها  اسهههت خههها   لهههرر تهههو  

سهههههان هههههر بفهههههلر عفهههههلتم بلی  بيههههار زورقر می

 لعههههههلر لبههههههت سههههههاِلو باوشههههههانم ِههههههادر  بههههههه

 اسههت ف يهههر افههورر مهها بههد ِلِههر سالوسههر

 م هههههلدان روو عاليهههههاز پهههههاور پيهههههلر م هههههان 

 

 
ههر ولههر ملاسههت صههال   تههلا صههال  نفههد می

 رو شهههود شهههلاّ مبههها  ز دسهههتر شهههاهدر گهههل

 جبهههينر تتهههت چهههو خورشهههيدر فهههالرُا اخیصهههبا 

 نفهههههين سهههههاِيا تهههههوِر مهههههال   مهههههام سهههههفياه

د راحههههتر بههههدن    ن را اههههه ِههههو ر رو  بههههوی

 صههد هههزار الفهها  اههه جهها ر بههاده ناوشههد بههه

 شا  و سهفل باشهد  ن صهبا  و روا  اگل به

 

                                                           
 .YN در : درد 8

صْ  9 بای ر فایلرُا اخر  :“Karanlığı yaran…” Kur’ân, VI/96. 
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[31b] ]فر حلف الخاء ]خواجه حافظ 

 ]هز  : مفاعيلن مفاعيلن فعولن[

 دتر مهههههههههههههن در ههههههههههههههواور روور فهههههههههههههل  

 بجههههز هاههههدوور زلفههههش هههههي  اههههد نيتههههت

 اسههههههههت  نيههههههههه داِههههههههم سههههههههياهر نييبخههههههههت

 شهههههود چهههههون بيهههههد لهههههلزان سهههههلور بتهههههتان

ّر ارِهههههههههههوانربهههههههههههد  ه سهههههههههههاِر شهههههههههههلا

 دو تههههههها شهههههههد ِهههههههامتم همچهههههههون امهههههههانر

 نتهههههههيمر مفهههههههکر تاتهههههههارو خجهههههههل اهههههههلد

 اسههههت سههههوِر اگههههل ميههههلر دتر هههههلاد بههههه

هههههههههههتر  نهههههههههههم اهههههههههههه باشهههههههههههد  ِهههههههههههال ر هم 

 

 
د  شههههههههفته همچههههههههون مههههههههوور فههههههههل    بههههههههوی

 اهههههه بهههههل خهههههور باشهههههد او از روور فهههههل  

د همههههههههههلاه و همزانههههههههههوور فههههههههههل    بههههههههههوی

 اگههههههههههل بياههههههههههد ِههههههههههدر دلجههههههههههوور فههههههههههل  

 دوور فهههههههههل  ِهههههههههادر نهههههههههلگدر جههههههههها بهههههههههه

 ز ِهههههههم پيوسهههههههته چهههههههون ابهههههههلوور فهههههههل  

 شهههههههههههميمر زلهههههههههههسر عابلبهههههههههههوور فهههههههههههل  

د ميهههههههههلر دتر مهههههههههن سهههههههههوور فهههههههههل    بهههههههههوی

 چههههههههاالر هاههههههههدوور فههههههههل   حههههههههافظچههههههههو 

 

[32a] [کفر حلف الخاء ]عالر ب 

 ]هز  : مفاعيلن مفاعيلن فعولن[

 ز بخهههههههههههتر بهههههههههههد نهههههههههههدِمر روور فهههههههههههل  

 گلههههههزار همههههههاِون ِههههههک همهههههها باشههههههد بههههههه

 ماجهههههههها  ن بخههههههههتر بيههههههههدار  اههههههههه باشهههههههه

د وههههوبر ن ههههون  فههههلدو  سههههل تهههها بههههه بههههوی

 مههههههن انههههههدر خههههههواّ هههههههم اِمههههههن نباشههههههم

  لهههههههود پيهههههههدا دت صهههههههد تيهههههههلر خهههههههون بهههههههه

 مفهههههههههامم از ازت پهههههههههل مفهههههههههکر ازفهههههههههل

 بيهههههههها سههههههههاِر بيههههههههار  ن جهههههههها ر صهههههههه با

 شهههههههههههبانلوز عهههههههههههالربفمهههههههههههد ا مهههههههههههام 

 

 
 پلِفهههههههههان خهههههههههاول  از مهههههههههوور فهههههههههل  

 بهههههههدان رختهههههههاره ههههههههل گيتهههههههوور فهههههههل  

 شههههههههههبر تهههههههههها روز همزانههههههههههوور فههههههههههل  

 مههههههههههتر دلجههههههههههوور فههههههههههل  ز رشههههههههههکر ِا

 ز تههههههههههل ر نههههههههههلگدر جههههههههههادوور فههههههههههل  

 ز تهههههههل شتهههههههتر امهههههههان ابهههههههلوور فهههههههل  

 ِهههههههههادر خهههههههههاتر عابلبهههههههههوور فهههههههههل   بهههههههههه

 افهههههد بههههههل سههههههوور فههههههل   مهههههلا تهههههها مههههههر

 خههههههههدمت چههههههههاالر هاههههههههدوور فههههههههل   بههههههههه

 

[32b] فر حلف الد ات لفافظ 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 در ازت پلتهههههههور حتهههههههات ز تجل هههههههر د  زد

لهک عفها نداشهتاو الد رُ  جلوه  خش دِد می

  ن شعله چلال افلوزد خواست از ع ل مر

 تماشهههاگهر راز مهههد عر خواسهههت اهههه  ِهههد بهههه

 جههانر علههوو هههو ر چههاهر زنخههدانر تههو داشههت

 دِ لان ِلعهء ِتهمت همهه بهل عهيش زدنهد

  ن روز ولباامهههء عفههار تههو نوشههت حههافظ

 

 
 همهههه عهههالم زد عفههها پيهههدا شهههد و  تهههش بهههه

 و بههل  د  زدعههينر  تههش شههد از اِههن ِيههل  

 بههلقر ِيههل  بدرخفههيد و ج ههان بههل هههم زد

 دسهههتر ِيهههر  مهههد و بهههل سهههياهء نهههامفل  زد

 دسههت در حل هههء  ن زلههسر خههم انههدر خههم زد

 دتر ِمدِهههدهء مهههن بهههود اهههه ههههم بهههل ِهههم زد

ّر دتر خهههههل   زد  اهههههه ِهههههد  بهههههل سهههههلر اسهههههبا

 

[33a] فر حلف الد ات لعالر 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 ازت مههو  در اِههن عههالم زد بفههلر عفهه ت اههه

 ُر خوشههاّ ع ههل بهها تلبيههتر م ههلر تههو شههد در  

 
 دتر هههههههل ِ ههههههله ز دِههههههدارر تجل ههههههر د  زد

 دتر  د  زد لمعههههههه پلداخههههههت و پلتههههههو بههههههه
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ا  در  است ز بيم  ن ِلز ر ژرف دت اه ِو 

هء تهههههو زِهههههد از گهههههلهر وهههههل   روزگهههههارو بوی

  ه از فهلبتر عفهار تهو اهه بهل چ هلهء مهن

 ااههان عههلو ر تتههار ِيههر اههه شههد جلههوه نههو

ّر عمههههل ناِههههدر درد  خجههههل از صههههاعتر ِههههال 

 دو دندانههء شهوق هخاسهت اهه عيتهر به نعله بهل

 خهههاکر رهر ِهههار جملاتهههر اهههه بهههل افتهههاده بهههه

 زده سههههياهء دلفههههدگان گفههههت ز ِههههم زخههههم

 عههههالراههههوزهء زاهههههدر مهههها ِافههههت رههههها پههههد 

 

 سهلر زلهسر خهم انهدر خهم زد دستر حيهل  بهه

 ولّ بل هم زد و تل را ز رهر شوق و خفک

 جز ز ِک سهل ه نهزد ورنهه عجهر مفيهم زد

 مفهههل  زد اهههس سهههياهء نههها دت بخادِهههد و بهههه

هء ن ههههههدر مفب ههههههت بههههههه  ر ر درهههههههم زد سههههههي 

 لههرر مههلِم زد زخههمر ِههک بوسههه ز ِيههل  بههه

 گهههل شهههبام زد بلبهههل شهههلر و گهههاه بهههه گهههه بهههه

 همههههه مههههلهم زد عاِبههههت شههههاهدر ِيبههههر بههههه

 جها ر جهم زد ورنه صد متتر چو من سهاگ بهه

 

[33b]  اجه حافظ[]خووله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 به اوور مييده ِا رّ سهفل چهه مفه له بهود

 سهتا رمتت ا حلف عفا اه از صو  و حدِثر 

 دت از الشههمهء سههاِر بههه شههيل بههود ولهههر

 ز اختههل  نظههلر سههعد در ره اسههت اههه دود

 ِيههها  اهههلد  از ن چفهههم جادوانههههء متهههت

 او حوالههت اههن ب فههتمش اههه بههه لههر بوسههه

 رفههت ر اههه در ن حل هههء جاههون مههرمبههاحث

 دههههانر ِهههار اهههه درمهههانر دردر حهههافظ داشهههت

 

 
 بهود مفعله شم  و ساِر و اه جودر شاهد و

 بهود به نالهء دف و نیر در خهلود و ِل لهه

 انههههههدار گلههههههه بههههههود مز نامتههههههاعدور بخههههههت

 ميهههههانر مهههههاه و ر ر مهههههاهر مهههههن م ابلهههههه بهههههود

هزار سهاحلر 
 چهون سهاملِش در گلهه بهود 10

 بهود ت بها مهن اِهن معاملههيیهبهه خاهده گفهت ار 

 وراور مدرسههههه و ِيههههل و ِههههاتر متهههه له بههههود

 حوصهله بهود ف ان اهه گهاهر مهلو   چهه تاهگ

 

[34a]  [ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 تههههلا ز تيلگههههرر بخههههت سههههخت مفهههه له بههههود

 ز اخههههتالف دو م ههههمون دخ بههههه ِيههههل م ههههو

 بهههانر مزرعهههه شهههد ن هههل اهههه واعهههظر مههها گل هههه

 مافههههههان جادلههههههه بهههههها گملهههههههانر بههههههددمههههههر م

 اسهت معاهر م و اه ولولهء چاگِ صو ر بهر

 بهههههه روور دوسهههههت م ابهههههل سهههههما ر مولوِهههههان

 بتهههان اهههه سهههعدر بلاهههد اسهههت نفهههدر اابهههل دان

 زمانهههه روفههههء خی هههلا ز فهههي ر مههها گهههلدد

 مهههام بهههه زلهههسر تهههو سهههوداگلانر شههها  و حهههبش

 

 
 مههههلا ز  تههههشر دت صههههد هههههزار مفههههعله بههههود

 ر ملحلهههه بهههوداهههه در ميهههانر دو ماهههزت ههههزا

 بود گله حاصل از الد دررو  نچه ارفت و هل

 ههههزار بهههار برهههه از ِيهههل و ِهههاتر متههه له بهههود

هههر ز ِل لهههه بهههود  دليههل هتهههت اهههه مهههدلوتر می

 ز روور رخحهههههتر جمعي هههههتر م ابلهههههه بههههههود

 اههههه در مباحههههثر اِفههههان بتههههر م اتلههههه بههههود

 گلنهه عههالمر ِبههلا ]بههه خههوِش[ مزبلههه بههود و

 لهههه بهههودرميهههده چهههون دتر عهههالر ازِهههن معام

 

[34b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]هز  : مفعوت مفاعيل مفاعيل فعولن[

 بهههه سهههل افتهههاد رجهههوان پيلانهههه سهههل  عفهههار 
 

 در افتهههههاده وان راز  هههههه در دت با فهههههتم بههههه

                                                           
 .YN ساحلو :ساحل 10
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 دلهههههم گفهههههت ههههههواگيل نظهههههل مهههههللر  از راهر 

 چفههههم سههههيه مفهههه ينر  ور هههههو دردا  ههههه ازان 

 شههههما بههههود ور  ههههو سههههلر  کر خهههها از ره هههه رر 

 ج ههههان يل بههههل  ورد تههههو تهههها تيهههه ر نر مژگهههها

 م افههها  لر بهههد تجلبهههه  هههلدِم در اِهههن دِههه

 لعهههل ن هههلدد ِسهههيه گهههل جهههان بدههههد سهههاگر

 بتههان دسههت  فههش بههود زلههسر  حههافظ  ههه سههلر 

 

  هههه در افتهههاد دِهههده ن هههه  هههن  هههه بهههه دا ر  وا

 دلههم در ج ههل افتههاد خههونر  رچههون نافههه بتهه

 سهههفل افتهههاد نتهههيمر  ههههل نافهههه  هههه در دسهههتر 

 زنهههده  هههه بهههل ِ هههدگل افتهههاد دت ءبهههد  فهههته

 رد فهههان ههههل  هههه در افتهههاد بهههل افتهههادبههها دُ 

 گ هههل افتهههاد  اهههد بهههده چههه راصهههل بههها وياهههتر 

 ست  ش ا اون به سهل افتهادر ابد ولفه حلِف

 

[35a]  [ک]عالر بوله 

 ]هز  : مفعوت مفاعيل مفاعيل فعولن[

ههههم بههههل ج ههههل افتههههاد  اِههههن صههههاع هء حادزههههه ار

  ن وهههاِلر ِدسهههر اهههه ااهههون دلفهههدهء ماسهههت

 ل اهههلد مفهههاممههههل نافههههء زلهههسر تهههو اهههه پُههه

ّر لهههههرر رن هههههينر تهههههو  خهههههل  بههههها ِهههههادر شهههههلا

هههههرر صههههه با  افتهههههاده ز پههههها متهههههت شهههههد  بههههها می

 مهههههههههاِيم خجهههههههههل ز هر درونهههههههههر  و بلونهههههههههر

 چهههههون ِ هههههله فتهههههادِم بهههههه درِهههههاور مفهههههي ت

 اسههههت فلهههک د  بههههه د   بتهههتن از اِ هههها  زالهههر

 

 
 سههههت بههههل افتههههاد بههههلقر ر ر پلنههههورر تههههو بههههوده

 پلسهههش بيهههن او دت اهههه بهههه دا ر اهههه در افتهههاد

 وسهههههت مبهههههادا بهههههه نتهههههيمر سهههههفل افتهههههاداو د

 متهههههتانر ِلِبهههههان همهههههه بهههههل ِيهههههدگل افتهههههاد

ههه اههه  خههل بههه هلاسههم بههه سههل افتههاد  زان ِح 

 هههههل اههههو بههههه ِههههمر سههههياه در افتههههاد بههههل افتههههاد

 بهههها وياههههتر بههههدِ زاهههههدر مهههها بههههد گ ههههل افتههههاد

 عهههههالر بهههههه ج هههههان از شهههههيمر او پتهههههل افتهههههاد

 

[35b]  خواجه حافظ[وله[ 

 لن[فع فعالتن فعالتن فعالتن:  رمل]

هههه نجهههاتم دادنهههد هههفل از ِح   دود وِهههتر سی

 بيخهههههود از شعفهههههعهء پلتهههههور ذاتهههههم الدنهههههد

ههفلو بههود چههه فلخاههده شههبر  چههه مبههارک سی

 شد  از عفار ُرخهش بيخهود و حيهلان گفهتم

 من اگل ااملوا گفهتم و خوشهدت چهه عجهر

 بعههههدازِن روور مههههن و  ِاهههههء چ ههههلهء ِههههار

 هاتس  ن روز به مهن مهژدهء اِهن دولهت داد

 رِههزد شهه د و شهيل اهز سههخام مهراِهن همهه 

ههههيلر ُشههههيل بههههه شههههيلانه بيففههههان او دت    شی

 اسههههت عجههههر باههههدگرر پيههههلر م ههههان ايميههههاِر

 بههههههه حيهههههها ر ابههههههد  ن روز رسههههههانيد مههههههلا

 حههافظ  ن د  اههه بههه دا ر سههلر زلههسر تههو فتههاد

 

 
ّر حيههههاتم دادنههههد  وانههههدر  ن  لمههههتر شههههر  

 بهههههههاده از جههههههها ر تجل هههههههرر صهههههههفاتم دادنهههههههد

 بهههلاتم دادنهههد ن شهههرر ِهههدر اهههه اِهههن تهههازه 

 خبهههههههل از واِعههههههههء خ  و ماهههههههاتم دادنهههههههد

 متههههتفا بههههود  و اِا هههها بههههه زاههههاتم دادنههههد

 اههههه در  نجهههها خبههههل از جلههههوهء ذاتههههم دادنههههد

 اههه بههل  ن جههور و جفههاِ صههبل و زبههاتم دادنههد

 اسههت اههزان شهها ر نبههاتم دادنههد اجههلر صههبلو

 اههههه ن ههههارر خههههودر شههههيلِن حلاههههاتم دادنههههد

 خههههاکر او گفههههتم و چاههههدِن درجههههاتم دادنههههد

ُر ممهههههاتم دادنهههههد خهههههار    زادگهههههر از حتهههههنر

هههه نجهههاتم دادنهههد  گفهههت اهههز باهههدر ِهههم و ِح 

 

[36a]  [ک]عالر بوله 

 لن[فعالتن فعالتن فعالتن فع:  رمل]

 سههههفل از  لمههههتر شههههب ا اههههه نجههههاتم دادنههههد

 ِلِهههههههء ِلههههههز ر انههههههوارر صههههههفاتم الدنههههههد

 روزر عيهههدو اهههه ز دنبهههاتر شهههرر ِهههدر رسهههد

 
ّر حيههههههاتم دادنههههههد  تفههههههاه بههههههود  ِههههههدحر  

 خلعهههههتر زراهههههش از ن پلتهههههور ذاتهههههم دادنهههههد

هههفل اسهههت  نيهههه بهههلاتم دادنهههد  ِالبههها اِهههن سی
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 ايفههههان بههههه بتههههان روو ن ههههاد  چههههو دتر بههههد

تاان مفه ر ع اسهت  اشکر من از سيم در ر 

 خ ههههان ر  بههههه تجل ههههر بامودنههههد مههههلا نههههو

 ز پهههههدر پهههههلدهء ِيبهههههر بهههههه ج هههههانر فهههههانر

وِهههم او دتر متهههت  خيهههز تههها عهههالمر هي ههها  ری

 نلدبههههان از پههههلر جبلِههههلر امههههين بههههل الدنههههد

 مهههلا 11سههر ههههزار  ِههتر ِفهههلان شههاواندند 

 اههههلده بههههود  ولههههرر ِ ههههله ز ابههههلر رحمههههت

 مم عهههههالرزنهههههده بههههها نیيفهههههيلر الهههههکر ِهههههدِ

 

 خبههههههل از دِدِهههههههء خ  و ماههههههاتم دادنههههههد

 ملههههک رفتههههه چههههو دِدنههههد زاههههاتم دادنههههد مهههها

 ورِههههههر چاههههههد بههههههه خهههههها  نففههههههاتم دادنههههههد

 مهههلده دِدنهههد و بهههه ِهههک مهههژده زبهههاتم دادنهههد

   حلاههههههههاتم دادنههههههههدشههههههههد   زاده ز باههههههههد

 تهههها بههههه صههههد ملتبههههه بلتههههل درجههههاتم دادنههههد

 ِههههک سههههخن گفههههتم و چاههههدان المههههاتم دادنههههد

 شهههههههادمانم اهههههههه پيهههههههاپر رشهههههههفاتم دادنهههههههد

 هلچههههههه دادنههههههد از ن شهههههها ر نبههههههاتم دادنههههههد

 

[36b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 سهههههال ا دفتهههههلر مههههها در گهههههلور صههههه با بهههههود

 متههتان ه چههو مهها بههدنييههرر پيههلر م ههان بههين اهه

رانههر مههر وی  اههلد دت چههو پلگههار ز هههل سههو دی

 شيفتم ز ولّ زانيه چو گل بل لهرر جهوو مر

 از بتهههان  ن ولهههر ار حتهههن شااسهههر او دت

 پوشهههان پيهههلر ِيلنهههگر مهههن انهههدر حهههار ازرق

ههههر  دفتههههلر دانههههشر مهههها جملههههه بُفههههوِيد بههههه می

 پلداخههت م ههلّ از دردر مفب ههت ِزلههر مههر

   نفههههدِلههههرر انههههدودهء حههههافظ بههههلر او خههههل

 

 
 رونههههار مييههههده از در  و دعههههاور مهههها بههههود

 هلچهههه اهههلدِم بهههه چفهههمر اهههلمش زِبههها بهههود

 جهها بههود بههل 12 وانههدران داِههله سلگفههتهء پهها

 بهههاخ بهههود بهههل سهههل  سهههاِهء  ن سهههلور سههه ر

 اههاِن اتههر گفههت اههه در علههمر نظههل دانهها بههود

 حياِت هها بههود 13رخحههتر خبههث نههداد ارنههه 

 دانهها بههود 14اههه فلههک دِههد  و در ِحههدر دتر 

 حييمههانر ج ههان را مههژهِ خههون پههاخ بههود اههه

 بهود 16معامل به همهه عيهرر ن هان بايها 15ااِن 

 

[37a]  [ک]عالر بوله 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 سههههال ا سههههبفهء مهههها ِههههلقر ِههههمر صهههه با بههههود

 ِهههههاد بهههههاد  نيهههههه خلابههههها ر م هههههان را رونههههها

 خههههل    نههههلوز اههههه در بههههز ر گلتههههتانر ب فههههت

 يفته اسهههتنْفههه خهههار گلهههر در شهه فتيم اهههه بهههر

 پههه ِل زاههههد از بهههادهء حمهههلا چهههه شهههود رنهههگ

 گههههلِم از دِههههده اههههه از ِههههاد بلفههههت  ن دم هههها

 ر ر زرد  اه چو زر صهلفر مهرر گل هون شهد

 زنده در روز و بهه شهر مهلده چلاِهت بهودِم

 سههت عجههر اههار چههه گفتههه در حههار عههالرر بههر

 
 رشهههته بْ تتهههته و ههههل ِ هههله ُدرر ِيتههها بهههود

لههههک گههههه ز دعهههها  ور مهههها بههههودگههههه ز تتههههبيدر می

 بههههاخ بههههود ِههههارر همتههههاِهء مهههها سههههلور سهههه ر

 دوسههت چههون ِاچههه هیلیههه از همههه متههتثاا بههود

 گهههل سهههيه ااسهههه نبهههود اِهههن چهههه حياِت ههها بهههود

 لفظههه لفظههه بههه ن ههاهش مههژهِ خههون پههاخ بههود

 زاهههههد از سههههلخرر رو عيههههرر مههههلا بياهههها بههههود

يههههای   مههههای بههههود  ِههههاد بههههاد  نيههههه مههههلا بهههها تههههو حی

 انهههها بههههودواعهههظر شهههه ل اههههه در اهههارر ج ههههان د

                                                           
شاوِدند  : شاواندند 11 YN. 
 .YN ما : پا 12
 .YN نداد :نداد ارنه 13
 .YN امين من : ِحد دت 14
 .YN اه : ااِن 15
 .YN باياد : بياا 16
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[37b]  خواجه حافظ[وله[ 

 لن[فعالتن فعالتن فعالتن فع:  رمل]

 ِهههاد بهههاد  نيهههه ن انهههت نظهههلو بههها مههها بهههود

 ِاد باد  نيه چو چفمت بهه عتهابم مهر ُافهت

 ِههاد بههاد  نيههه صههبوحر زده در مجلههدر انههد

ر شم ر ُرخهت مهر  افلوخهت ِاد باد  نيه ز می

 ِههاد بهههاد  نيهههه درِهههن مجلهههدر تميهههين و ادّ

 د  نيه بهتر مهن چهو بهلون رفهت سهوارِاد با

 نفههين بههود  و متههت ِههاد بههاد  نيههه خلابهها 

 ِهههاد بهههاد  نيهههه چهههو ِهههاِو ر ِهههد  خاهههده زدو

 شهد راسهت ِاد باد  نيه بهه اصهال ر شهما مهر

 

 
 رِهههمر مر ههههلر تههههو بههههل چ ههههلهء مهههها پيههههدا بههههود

 خههها بهههود ا  در لهههرر شهههي ل معجهههزر عيتهههوو

 جهههز مهههن و ِهههار نبهههودِم و خهههدا بههها مههها بهههود

 وخته پلوانههههههء نهههههاپلوا بهههههودوِهههههن دتر سههههه

  نيهههه او خاهههدهء متهههتانه زدوِ صههه با بهههود

 پيمهها بهههود در راههابش مهههر نههوِ پيهههکر ج ههان

 وانچه در متجد  املوز ام استِ  نجا بهود

 در ميههههانر مههههن و لعههههلر تههههو حياِت هههها بههههود

 نظهههمر ههههل گهههوهلر ناسهههفته اهههه حهههافظ را بهههود

 

[38a]  [ک]عالر بوله 

 ن[]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعل

 ِههههاد بههههاد  نيههههه ِههههد  عههههينر گههههلر رعاهههها بههههود

 ِهههاد بهههاد  نيهههه دلهههم وصهههسر خهههار لهههر اهههلده

 ِهههاد بهههاد  نيهههه گزِهههدِم عجهههر مجلهههدر خههها 

 ِههههاد بهههههاد  نيهههههه در  ِياههههههء عفهههههلت هر انهههههد

 ِهههاد بهههاد  نيهههه شهههد  ِلِههههء درِهههاور شهههلاّ

 ِهههههاد بهههههاد  نيهههههه د ر گلِههههههء متهههههتانهء شهههههم 

 ِههاد بههاد  نيههه ز ت لِههلر دف و چاههگ و ربههاّ

ههر و بههلبا و نیههر ِههاد بههاد   نيههه بههه سههاِر و می

 ِههههههاد بههههههاد  نيههههههه بتههههههاجيد بتههههههان را عههههههالر

 

 
 ر ر رن ههههينر تههههو بهههها چ ههههلهء مهههها پيههههدا بههههود

هههههي ل  خههههها بهههههود گوِيههههها همهههههافدر وهههههوورر شی

 ِهههار در خهههاولر مههها بهههود و خهههدا بههها مههها بهههود

 مهههههن و اِيهههههار نبهههههودِم و خهههههدا ِيتههههها بهههههود

 همههان صهه با بههود [و] شههااِان همههه رفتاههد 

 ا ز صههههلاحي ا بههههودخاههههدهء بي ههههده بههههل مهههه

هههههه حياِت ههههها بهههههود  در ميهههههانر مهههههن و م بچ 

 مههههههها نبهههههههودِم همانههههههها ِهههههههد ر مياههههههها بهههههههود

 ُاههشر مهها از همههه متههتثاا بههود شههو ر عاشهها

 

[38b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 نحهههههيفتر اامهههههت بفهههههاو و ب انهههههه م يهههههل

 وور ُجههه عاشهه ان بهه هههل دو ج ههان پههيشر  نعههيمر 

 وانهههههان تمت عهههههر بهههههل دارز وصهههههلر روور ج

 خهههواهم معاشهههلر خهههود و رودو بتهههاز مهههر

هههر و گاهههه نيهههام  بهههل  ن سهههل  اهههه ناوشهههم می

 ح هههورر مههها الدنهههد چهههو ِتهههمتر ازلهههر بهههر

 بههه عههز ر توبههه ن ههاد  ز اههس ِههد  صههد بههار

ههر و مفههک  چههو خلههه در ِههدحم رِههز سههاِيا می

 ن فتمهههت اهههه حههه ر اهههن ز زلهههسر او او دت

 بيهههار سهههاِر ز ِهههاِو ر فهههي  ُدر خوشهههاّ

ههههه ّر چهههههارده سهههههاله رر دومی  سهههههاله و مفبهههههو

 حههههدِثر توبههههه درِههههن بزم ههههه م ههههو حههههافظ

 
 ههههل  نچهههه ناصهههدر مفهههفا ب وِهههد  ب ههه ِل

 ِليههل اسههت و اِههن ب ههاور اثيههل اههه  ن متهها ر 

 اههه در اميا هههر عمههل اسههت ميههلر عههالمر پيههل

 اههه دردر خههوِش ب ههوِم بههه نالهههء بههم و زِههل

 اگهههههل موافهههههار تهههههدبيلر مهههههن شهههههود ت ههههههدِل

 فار رفاسهت خهلده م يهلگل اندار نه به و

 ااههههد ت حههههيل ولههههر الشههههمهء سههههاِر نمههههر

 رود ز فهههميل اهههه ن هههشر خهههاتر ن هههار  نمهههر

 افهههاد در  ن حل هههه بهههاد در زنجيهههل اهههه مهههر

 حتههههود گهههههو اههههل ر  صهههههفر ببههههين و بميهههههل

 است ملا صفبتر ص يل و ابيهل همين بتر

 ابلوِهههت زناهههد بهههه تيهههل اهههه سهههاِيانر امهههان
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[39a]  [ک]عالر بوله 

 فعالتن مفاعلن فعلن[]مجتث : مفاعلن 

 گيهههل اهههام او نوجهههوانر علبهههده 17نحهههيفتت 

 ز بههههههو ر لعههههههلر جوانههههههان تمت عههههههر ب لهههههههر

 دلهههههم متههههها ر ِليهههههل اسهههههت و بوسههههههء لعلهههههت

 بهل  ز خهاک بهه عهلد ها مر ز سمتر زمزمه

 تهههههلا نوشهههههته شهههههد از ِتهههههمتر ازتِ واعهههههظ 

هههرر عاهههر نوشهههم 18لبههت اهههه بيهههام   و گههوِم می

ّر دو لهههر  حههلِآر وصهههل نیهههيم ليههک بههها شهههلا

 ِهههد  ههههل زمهههان شهههود در بهههال ه ِهههادر سهههلور بههه

د ز ُخههلد و بهههزر  ههيم بهههد بههوی  اههدو و جهها ر می

 ههههها دمههههر عههههالر مبههههاد ِافههههل ازان ِمههههزه

 

 
 اگهههههل اهههههه وفهههههلر رشهههههيدو نحهههههيفتم ب ههههه ِل

م شده شهيل  فلک چو پيلزن است و زمانه خی

 عجههر اههه پههيشر تههو دارد روا  و ِههدرر اثيههل

 به روز و شر اه اام  ه و ناله از بم و زِل

 اه اارر بزر  است ازو تو خلده م يل رِا

 ولههههههر مخههههههالسر تههههههدبيلر مههههههن شههههههود ت ههههههدِل

 رود ز فههميل خيههاتر صههفبتر خاصههت نمههر

 بههههه دسههههتر بههههادر صههههبا جوِبههههار در زنجيههههل

 امياههههِ فهههارِم از صهههفبتر صههه يل و ابيهههل

 گههل  بههه تيهه  ُافههاد و گههل  زناههد بههه تيههل

 

[39b]  خواجه حافظ[وله[ 

 فاعلن[]رمل : فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

 ِوسسر گم گفته باز  ِد به ااعان ِهم مخهور

 او دتر ِمدِههده حالههت برههه شههود دت بههد ميههن

 دیورر گلدون گل دو روزو بل ملادر مها ن فهت

اهههد  او دت ار سهههيلر فاههها بايهههادر هتهههتر بهههل ای

 او از سهل  ِيهر هان مفو نوميد چون واِس نه

 در بيابان گل ز شهوقر اعبهه خهواهر زد ِهد 

 و م حهد ناپدِهد است ناکگلچه مازت بد خ ل

مخوارو نيافت  هلاه سلگلدان به عالم گفت وِ 

 حافظهها در اههالر ف ههل و خلههو ر شههب اور تهههار

 

 
 البهء احزان شود روزو گلتتان ِم مخهور

 وِن سلر شورِده باز  ِد به سامان ِهم مخهور

 داِمهها ِيتههان نباشههد حههاتر دوران ِههم مخههور

 چون تلا نو  است افتيبان ز ووفان ِهم مخهور

 اشههد انههدر پههلده بازِ ههاو پا ههان ِههم مخههورب

 سلزنفهه ا گههل ااههد خههارر م ههيالن ِههم مخههور

 هي  راهر نيتت اآنلا نيتت پاِان ِهم مخهور

 اخمل او به ِمخوارو رسد ههان ِهم مخهور  خل

د وررد  دعها و در ر ِهل ن ِهم مخهور  تا بوی

 

[40a]  [ک]عالر بوله 

 ]رمل : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن[

  خِههشر گههلدونر گهههلدان ِههم مخهههور او دت از

ّر نابياهههها بيههههابر نههههورر چفههههم   خههههل او ِع ههههو

 ههههها بباِههههد گفههههت پُههههل عاِبههههت بهههها شههههاداامر

 شاد زو او جان تو در ِعلر بهدن ِوسس همچو

 گلچه بفلر بر الان باشد سلشک از خوف و بهيم

 اعبههههء دِهههدار اگهههل خهههواهر مياهههدِش از جفههها

 زورقر مهها پُههل ز صهه با بادبههانش پُههل ز شههوق

 
و متلتل باده نود از حاتر دوران ِم مخهور  ری

 رسد پيلاهنر ِوسس به ااعان ِم مخهور مر

 بههاا او پيههلر فههلِل از بيههتر احههزان ِههم مخههور

 از بهههالور چهههاه و مفات هههاور اخهههوان ِهههم مخهههور

 ان ِههم مخههورتيهههر هجههلان را ولههيين هتههت پاِهه

 گفههته داما يههل اگههل خههارر م ههيالن ِههم مخهههور

 وار او ناخدا هلگز ز ووفهان ِهم مخهور نو 

                                                           
 .YN نحيفت :نحيفتت 17
 .YN بيام و : بيام 18
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 وصههاتر ِههار خههواهر ِ هه ر پيونههد از ج ههانگههل 

 بهههاز عهههالر عاشهههار پيلانهههه سهههل شهههد شهههادمان

 

 پيکر عمل  با شتّا اااون رسد هان ِم مخهور

 صههبل و سههامان ِههم مخههور او دتر ِمدِههدهء بههر

 

[40b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]هز  : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن[

 شل  دار  خلدخ تا چاد رِزو خون ز دِده 

 پهلور  ِها رّ مام از لعلر رو  افزاد جان مر

 ملادر دنير و ع بر بهه مهن بخفهيد روزو ده

 او تا چاهد خلمنر دونان ربودن خوشه از باد چو

 ن ارستانر چين دانم نخواههد شهد سهلاِت ليهک

 دخ در ملکر شبخيزو گل از اندوه نْ لِزو

 چون لعل پهيش  ورد بتر چون ماه زانو زد مير

 

 
 او دِده خوابر ان ملاد  را بل  ر  خهل و نيزت

 دعاور صبفد  دِدو اه چون  مد بهه اهار  خهل

 ِار  خهل به دستم زلسر  ایولر به گوشم ِوتر چاگ

 ز ما ت توشه بل دار و ازو تخمر به اهار  خهل

  ميز ن فر مر ن هار  خهل به نوکر الکر رنگ

 د ر صهههفبت بفههههارت ا بيههههارد زان دِههههار  خههههل

 افظ ز سههاِر شههل  دار  خههلتههو گههوِر تههاِبم حهه

 

[41a]  [ک]عالر بوله 

 ]هز  : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن[

 دخ تا چاد من در در خاک و خونم شل  دار  خهل

ّر گلان شب ا نيلد  گلچه بيهدارو من از  خوا

ههن ر ِهها ههاتر ِا ِيههل وِ   چههه گههوِر بههاا او زاهههد ز 

 بتلسهههههم از شهههههلارر  هر دت حاصهههههل نيهههههار  مهههههن

 تحهههو رها اگهههل صهههور  ن هههلداز  بهههه نيلنهههگر

ههها ههان  نفههد ام   ز ملههکر دت بههه خههونر دِهههده جههانِ 

ههار عههالر خااتههار افتههد  ِ  چههه باشههد گههل بههه اههوور

 

 
 خوابر ز بالش سل بل  ر  خهل او بخت در مدا 

 دعههاور صههبد خيههزان ناگ ههان  مههد بههه اههار  خههل
هار  خهل  ِ  نُختتم گهود در چاهگ اسهت و در اهس ز لهسر

 ههم تخمهر بيهار  خهل بُلو او چفمر خونبهار  تهو

 ن ار  خهل [خود]تو از تحوِلر خود ن فر ن ار او 

 مههلا رن ههين بفارت اسههت جانهها زان دِههار  خههل

 ُافلر افد بل چفمر پااش زان ِبار  خهل فلک

 

[41b]  خواجه حافظ[وله[ 

 وت فاعال  مفاعيل فاعلن[ع]م ار  : مف

 او خههههل   از فههههلولر ُرخههههت خلههههه زارر عمههههل

 و بههاران رود رواسههتاز دِههده گههل سلشههکر چهه

 اندِفههههه از مفههههيار فاهههها نيتههههت هههههل اههههه را

 ا  مهن و زِهن پههد عجهر مههدار عمهل زنههده بهر

ّر بامههههداد ههههيلخوا ههههرر صههههبو  و شی  تهههها اههههر می

 اسهت در هل ولف ز خيهلر حهوادی اميا  هر

 اِههن ِههک دو د  اههه دولههتر دِههدار مميههن اسههت

 دو در گههه ار بهههود و نظهههل سهههوور مههها نيهههلد

  هههانحهههافظ سهههخن ب هههوو اهههه بهههل صهههففهء ج

 

 
 گههلر روِههت ب ههارر عمههل بههاز   اههه رِخههت بههر

 اانههدر ِمههت چههو بههلق بفههد روزگههارر عمههل

 بههههل ن  هههههء دهههههانر تههههو باشههههد مههههدارر عمههههل

 روزر فههههلاق را اههههه ن ههههد در شههههمارر عمههههل

 بيهههدار گهههلد ههههان اهههه نمانهههد اختيهههارر عمهههل

وانههههد سههههوارر عمههههل  ز نههههلو عاههههان افههههيده دی

 درِاّ وِت ههان اهه بهه پيداسهت اهارر عمهل

 اهههه ههههي  ندِهههد از گههه ارر عمهههلبيچهههاره دت 

 اِههههن ن ههههش مانههههد از ِلمههههت ِادگههههارر عمههههل

 

[42a]  [ک]عالر بوله 

 ]م ار  : مفعوت فاعال  مفاعيل فاعلن[

 زارر عمهههل ُرخهههت ندمهههد خلهههه بهههاز   اهههه بهههر
 

 ُمههههلد  ز انتظههههار و خههههزان شههههد ب ههههارر عمههههل
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ههههاُ ل و دهتههههاله  فتههههر  وفلههههر و شههههو  و شی

 اسههت بههه پلگههارر ااِاهها  او زلههسر تههو حل ههه

 روو اهههههه ببيهههههام جمهههههاتر تهههههو  هتهههههته مهههههر

 پيهههههلر سهههههالخوردهِ بتهههههان نورسهههههيدگان مههههها

 ا  بهههه ِهههم اِ ههها ر زنهههدگر اهههه بهههه سهههل بهههلده

 خهههههواهم شهههههملد ن هههههدر حيهههههاتم بهههههه اهههههودار

 اسهههت  نهههر اهههه در جمهههاتر تهههو نادِهههده  فتهههر

 اِمهههن مفهههو بهههه علصههههء گيتهههر اهههه عاليههها

 

 دانهههم تهههوِر مهههلا بهههه ج هههان ِادگهههارر عمهههل

 اه باشد مهدارر عمهلاست  او حالت چو ن  ه

 م حود چون توِر به من از ره ه ارر عمهل

 اِهههههههههم از رودر روزگهههههههههارر عمهههههههههل  زرده

 شههود  در شههمارر عمههل او واو اگههل اههه مههر

 در دسههههتر مههههن بمانیههههد اگههههل اختيههههارر عمههههل

 در نههههزدر اهههههلر مازلههههت اِاتههههت اههههارر عمههههل

 سههوارر عمههل اِاههک رسههد بههه زمزمههه چابههک

 

[42b]  خواجه حافظ[وله[ 

 وت فاعال  مفاعيل فاعلن[ع]م ار  : مف

 روو بهه نهاز او سلور نازر حتن اه خود مهر

 فلخاهههههده بهههههاد خلعهههههتر حتهههههات اهههههه در ازت

  ن را اهههه بهههوور عابهههلر زلهههسر تهههو  رزوسهههت

 از وعاهههههههء حتههههههود ن ههههههلدد عيههههههارر مههههههن

د سهههههوزر دت ولهههههر  پلوانهههههه را ز شهههههم  بهههههوی

 دت در وهههوافر اعبههههء اوِهههت وِهههوف ِافهههت

ده چه حاجت  اه نيتهت وفو 19هل د  به خونر ِد

هر اهلده بهود دود صوفر اه بر  تهو توبهه ز می

 زنهان چون باده دست بل سلر خهم رفهت اهس

 

 
ههاق را بههه نههازر تههو هههل لفظههه صههد نيههاز  عف 

 انهههههد بهههههل ِهههههدر ِیهههههدر  ِبهههههاور نهههههاز بْبلِهههههده

 چون عود گو بل  تشر سوزان بتهوز و سهاز

 چهههون زر اگهههل بلنهههد مهههلا در دههههانر گهههاز

د گهههدا بهههر  زشهههم ر عهههارضر تهههو دلهههم را بهههوی

 از شههههوقر  ن وههههواف نههههدارد سههههلر حجههههاز

 وههههاقر ابههههلوور تههههو نمههههازر مههههلا جههههواز بههههر

 بْفيتهههت ع هههد چهههون درر ميخانهههه دِهههد بهههاز

 حههههافظ اههههه دود از لههههرر لعلههههت شههههايد راز

 

[43a]  [ک]عالر بوله 

 ]م ار  : مفعوت فاعال  مفاعيل فاعلن[

تهها چاههد در ولِههار جفهها  هتههت 
 تُههلک تههاز 20

 خهههوروهههها  خهههواهر اگهههل ز نخهههلر ادّ ميهههوه

 ن هالر بهه دسهتر صها  نهازر راسهت خود سهلو

 پتههههل تههههو چاههههين نههههاز پهههههلورو او نههههازنين

 بتههوختيم 22چههو عههود مهها بههه فلاِههت  21حههالر 

 در ِهههههاّ حهههههاتر صهههههومعه زاههههههد ز مييهههههده

 او دت نظههههها ر اهههههار تهههههو از شهههههاهدان ولهههههر

 بههههههاز  و سههههههاِيا ِههههههدحم ده پُههههههل از شههههههلاّ

 عههههالر چههههلا بههههه خههههاکر خلابهههها  رو ن ههههاد

 

 
 بههه نههاز 23ه نيههازِم و تههو او ش تههوار  مههاِ بهه

 باِههههههد ز هههههههل محههههههاحرر نههههههاجاد احتههههههلاز

 بهههههل ِامهههههتر تهههههو دوختهههههه گوِههههها ِبهههههاور نهههههاز

 گهههههودر تهههههلا ِيهههههر نلسهههههيده ز صهههههد نيهههههاز

 مههاِيم بهها ف ههان بههه تههو جوِههان بههه سههوز و سههاز

 دارد درِههههههن زمانههههههه ح ي ههههههت سههههههلر مجههههههاز

ّر رنهههههههدانر پاابهههههههاز  دارو اگلچهههههههه مفهههههههل

 بهههها ُشههههيلر  ن اههههه دت درر ميخانههههه دِههههد بههههاز

 خهههههازنر زمهههههين م هههههل  نيهههههه شهههههايد راز از

 

                                                           
 .YN حاصل :حاجت 19
 .YN جفا سمت :جفا  هتت 20
 .YN حالت :حالر 21
 .YN فلاِش :فلاِت 22
 .YN خود :تو 23



DOĞU ARAŞTIRMALARI 7, 2011/1 

 

97 

[43b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 دِههدارر دوسههت اههلد  بهههاز مههام اههه دِههده بههه

 گهههههو ر  از ِبهههههار مُفهههههوو نيازماهههههدر بهههههال

 دو ِ ههله اههه اِثههار اههلدو او دِههده ِههک بههه

 خههونر ج ههل ااههد عاشهها و ههار  ار نههه بههه

 دت ز مفههههيال ر ولِ ههههت عاههههان متههههاّ او

 چهين چهه وهلف بهل باهد  من از نتهيمر سهخن

 اسهت اگلچه حتنر تو از عفار ِيل متت ار

 است ورنهه حاجهت نيتهت ِلض الشمهء حتن

د سهههههلاارر ناهيهههههد صهههههلفه ِهههههزت  او نبهههههلی

 

 
 وازنههه چهههه شهههيل گوِمهههت او اارسهههازر باهههده

 اهههه  بهههلوور مهههلاد اسهههت خهههاکر اهههوور نيهههاز

 بتهها اههه در ر ر دولههت ااههر الشههمه و نههاز

 تههرر عفهه ش درسههت نيتههت نمههازبههه ِههوتر مف

 اههههه مههههلدر راه نيادِفههههد از نفههههير و فههههلاز

 اه سلور راست در اِن بال نيتت مفهل ر راز

 مهههن  ن نهههيیم اهههه از  ن عفههه بازو  ِهههم بهههاز

 حتههههنر اِههههاز جمههههاتر دولههههتر مفمههههود را بههههه

د  واز حهههههههافظدر  ن م ههههههها  اهههههههه   بهههههههل  وری

 

[44a]  [ک]عالر بوله 

 []مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

دِههههدارر ِههههار اگههههل دو دِههههده بههههه
 بيههههام بههههاز 24

 صهههيدر همههها در ههههواور لهههم ِزلهههر رسهههم بهههه

 ز چههههل ر اولههههد و اههههاخور دهههههلر بوِلمههههون

 مهههلا ن هههل چهههو نبياهههر اهههه مهههن چ ههها ن هههل 

 ز روور لهههههو  رسهههههانید خهههههدا شهههههاودهء مهههههن

 شههههوقر بههههز ر دنههههو   سههههوار  بههههه شهههههر بههههلاق

 هزار شيل اه رخفهاده گفهت گهوهلر عفها

 ااهههان لهههه سهههجدهشهههد از راهههو ر صهههلاحر پيا

 عهههالراو ر دت نلسهههد چهههل ر سهههفله چهههون  بهههه

 

 
 چفهههمر دوختهههه باشهههم ربهههوده چهههون شههه باز بهههه

 ز تهههل ر مهههن نياهههد تههها خهههلو ر عهههلد  واز

 م ههههد ر سههههل انر عفهههها پههههاو انههههداز افههههم بههههه

ّر دراز جهها ر صههبوحر شههبر بههه دمههر بههه  خههوا

هههههههاز  سهههههههتوده مفهههههههل ر راز  نهههههههيیم اهههههههدر ِم 

 ز ِ ههه ر ملحلهههه همهههواره در نفهههير و فهههلاز

 نههاز و نيههاز [و]ز اِههن معاملههه در اههانر شههوق ا

 مههه هرر رنهههدان ههههزار وِهههت نمهههاز دمهههر بهههه

 اسههههت فههههارل از پههههلواز بههههات اههههالل شيتههههته

 

[44b]  فر حلف الت ين ]خواجه حافظ[وله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 خواههههت بهههد دخ رفيهههار سهههفل بخهههتر نيهههک

 دگهههل ز ماهههزتر جانهههان سهههفل ميهههن دروِهههش

هر نهودصدرر مح ب به  ه بْافهين و سهاِلر می

 افههههورر دت دگهههل امههههين ن فهههاِد ِمههههر بهههه

 زِهههادتر م یلهههر اهههار بهههل خهههود  سهههان اهههن

 ههههواور متههههينر مهههه لوف و ع ههههدر ِههههارر ِههههدِم

 ما ههتر دگههلان خههو ميههن اههه در دو ج ههان بههه

 مههههلد ر نههههادان دهههههد زمهههها ر مههههلاد فلههههک بههههه

 حهههافظههههي  ورردر دگهههل نيتهههت حاجهههت او  بهههه

 

 
 ههههت بهههدنتهههيمر روفههههء شهههيلاز پيهههکر را

ههههيلر معاههههوو و اههههالر خان اهههههت بههههد  اههههه سی

 اه اِن ِدیر ز ج ان اترر مات و جاهت بد

 حهههههلِمر درگههههههر پيهههههلر م هههههان پااههههههت بهههههد

ههرر لعههل و بتههر چههو ماهههت بههد  اههه شيفهههء می

 خواهههت بههد ز رهههلوانر سههفل اههلده عهه ر

 رفهههههاور اِهههههزد و انعههههها ر پادشهههههاهت بهههههد

 تههو اهههلر ف ههلر و دانههش همههين گااهههت بههد

 ر ر صهههبف اهت بهههدشهههر و د دعهههاور نهههيم

 

                                                           
 .YN باز : ِار 24
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[45a]  فر حلف الت ين[ ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 خواههت بهد روور تهو از خيهلر نيهک نظل به

 دت بهههاد حهههلِآر جيفههههء دنيههها مفهههو ِهههوو

ههيلر افههس و الامهها  اگههل بههل  سههودو  ز سی

 ز رههههلوانر سهههفل اهههلده گهههل خبهههل شهههاوو

 بههلاور حاصههلر دههههل ملِههز دانهههء اشههک از

 دوز ر ِههههم بیههههلد بهههه زمانهههه تههههلا مهههر اگهههل

 حههههزِن و زار و ملههههولرِ فتههههاده از نظههههلو

هلفه ز سودر زلهس بهه  بهلو سهوداگلو اهه صی

هههفل  عهههالرخيهههز اهههن ولهههر  دعههها ز مهههلدر سی

 

 
 گوشههههء چفهههم او پتهههل ن اههههت بهههد مههلا بهههه

ههههرر چييههههدهء ده  سههههاله مههههات و جاهههههت بههههد می

ّر پيهههلر م هههان صهههدر و جاِ اههههت بهههد  جاههها

  اهههههههههت بههههههههدم هههههههها ر مييههههههههده اِههههههههوانر خان

 ز خهههلمنر دو ج هههان ب هههله بهههل ر ااههههت بهههد

هههلد گااههههت بهههد  مفهههو ملهههوت اهههه ف هههل و خر

 چاهههههههين معاملهههههههه انعههههههها ر پادشهههههههاهت بهههههههد

 بهههه روزر حفهههل و جهههزا نامههههء سهههياهت بهههد

 ولبههههههر  هر صههههههبف اهت بههههههد اگههههههل نمههههههر

 

[45b]  فر حلف الف ين ]خواجه حافظ[وله 

 ]م ار  : مفعوت فاعال  مفاعيل فاعلن[

 پهههود بخهههش و جهههل  خ هههادر ع هههدر پادشهههاهر 

 صوفر ز اهالر صهومعه در پهاور ُخهم نفتهت

 شهههان احهههواتر شهههيو و ِافهههرر شهههلّ الي هههود

 گفتههها نهههه گفتايتهههت سهههخن گلچهههه مفلمهههر

هههر نمانهههد سهههاِر ب هههار مهههر  رسهههد و وجههههر می

 اسهههت و مفلتهههر و جهههوانر و نوب هههار عفههها

  ورو ااههههر تهههها چاههههد همچههههو شههههم  زبههههان

 او پادشهههاهر صهههور  و معاهههر اهههه مثهههلر تهههو

 مهههان اهههه خلِههههء ازرق ااهههد ِبهههوتچاهههدان ب

د  گهههههههالر سهههههههعاد ر ابهههههههدو معلفهههههههت بهههههههوی

 

 
 نهههود اهههش شهههد و مفتهههر پيالهههه حهههافظ ِلابهههه

 دود افههد بههه تهها دِههد مفتتههر اههه سههبو مههر

هههر  فهههلود اهههلد  سهههبات صهههبفد  از پيهههلر می

هر باهود در اش زبهان و پهلده ن هه  دار و می

هر بهه  جهود فيلو بين اه خونر دت  مد چو می

 خ هها ب هههودعهه ر  پههه ِل و جههل  بهههبخش و 

 پلوانهههههء مههههلاد رسههههيد او مفههههر خمههههود

 هههي  گههود 25دِههده هههي  دِههده و نْفههايده نهها

 بخههههتر جوانههههت از فلههههکر پيههههلر ژنههههده پههههود

 او بههاد هههان خمههود چههو گههال ِافتههه حههافظ

 

[46a]  فر حلف الف ين[ ک]عالر بوله 

 ]م ار  : مفعوت فاعال  مفاعيل فاعلن[

 پهههود دههههيم ز سهههت ارر جهههل  مههها مهههژده مهههر

 خلو  نفتته خود ال است بهصوفر اه س

 ِافهههرر شههه ل و مفتهههرر افهههور ِمهههين شهههدند

 خلابهههها  بْ هههه رو مهههها بههههه زاهههههد اگههههل بههههه

 فههارل مفههو ز سههوز و گههداز  دخ چههو شههم 

 ا  هاهههوز دِهههد  ر ر تهههو وصهههسر تهههو نْفهههايده

 هاسهت دت را ز وصلر روور تو بتهيار مهژده

 او بْا هههههههل لبههههههها ر جتهههههههمر ابهههههههود  ندِهههههههده

 فو خمهودمیر نود و همچو بفل بجود و م

 

 
 افههان رو پيالههه نههود اسههت جههاور جلعههه خلههد

ههر بههه ّر می  دود دِههد  اههه دود بههلده دو خي هها

ههههر  فههههلود  نههههد  اههههه ب ههههله ِههههافتم از پيههههلر می

ههههر باههههود باشههههد گاههههه بههههه  گههههلدنر مهههها جهههها ر می

 رسههههد خمههههود پلوانهههههء بفههههار  اگههههل مههههر

 دِهههده ههههي  دِهههده و نْفهههايده ههههي  گهههود نههها

 اِا هههههها نوِههههههد داد مههههههلا زبههههههدهء سههههههلود

 پههود ماههر گههداور شههيلخاور ژنههدههمچههون 

 پههود بخههش و جههل  تلاسههت شههاهر ع هها عههالر

 

                                                           
نفايده  25  .YN نفايد :



DOĞU ARAŞTIRMALARI 7, 2011/1 

 

99 

[46b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 پيمههههان بههههاد اگههههل رفيههههار شههههفي ر درسههههت

 دسهههتر بهههاد مهههده شهههيالر زلهههسر پلِفهههان بهههه

 گل  هواست اهه بها خ هل همافهين گهلدو

 اسهت نوازو نه اارر هل ملِهر رموزر عفا

 ِهههههار خهههههدمت و  ِهههههينر باهههههدگر اهههههلدنول

 صههيدر حههل  تيهه  بههل ميههش زِا ههار دگههل بههه

 تهههو شهههم ر انجماهههر ِيزمهههان و ِيهههدت شههههو

 اسههت امههاتر دلبههلو و خههوبر در نظلبههازو

 و از جهههورر ِهههار نالهههه ميهههن حهههافظخمهههود 

 

 
هههتان بهههاد  حلِهههسر حجهههله و گلمابهههه و گلتر

ههاق گههو پلِفههان بههاد  م ههو اههه خههاولر عف 

ّر ح  يههوان بههادن ههان ز چفههمر سههيادر چههو  

 خهههوان بهههاد بيههها و نهههو گهههلر اِهههن بلبهههلر ِهههزت

 خههداو را اههه رههها اههن بيهها و سههل ان بههاد

 او پفههيمان بههاد وز  ن چههه بهها دتر مهها اههلده

 خيهههاتر اوشهههشر پلوانهههه بهههين و خاهههدان بهههاد

 بهههه شهههيوهء نظهههل از نههها لانر رنهههدان بهههاد

 تلا اه گفت اه در روور خوّ حيهلان بهاد

 

[47a]  [ک]عالر بوله 

 لن فعالتن مفاعلن فعلن[]مجتث : مفاع

 بيهههها ز زرق و رِهههها سههههاعتر پفههههيمان بههههاد

 مييههده متههت ز بفهثر مدرسههه بْ هه ر در   بهه

 اسهت ج ان و اارر ج ان جملهه ههي  در ههي 

 خهههههاول  ز حهههههوادی ِبهههههار نْافهههههياد بهههههه

 نههه خ هههل بدرِهههه باشههد نهههه همهههله اسهههيادر

 اهر رميهده شهوو ز ميلر حور و پلو تها بهه

   ميههههنز اِههههن و  نر تههههو مهههها فههههارِيم شههههل

 ز عهههز  و جههههاهر تهههلا چههههاهر  ن زنخهههدان بههههد

د   عهههههالرگهههههل  زبانهههههه ز تيههههه ر زبهههههان بهههههوی

 

 
 پيمهههان بهههاد پيمانهههه راسهههت شهههاو چ انهههه بهههه

 خههوان بههاد نالهههء دف و نههر ِيههافد ِههزت بههه

 دامهههان بهههاد سهههخن ز مهههن بفهههاو رنهههدر پهههاک

 اسهلارر خههوِش حيهلان بههاد بهه شههلور  نيهه بههه

ّر حيهههههوان بهههههاد  در  ن ميانهههههه تهههههو سههههه  اور  

 اهههه گفهههت ز مهههوور بتهههان پلِفهههان بهههاد تهههلا

 سههامان بههاد اگههل بلهاههه و علِههان و گههل بههه

 وصههلتر مهههر م ههلّ چههو م ههلر ااعههان بههاد بههه

 بههز  خاههدان بهههاد رز  شههمعهء گلِههان بههه بههه

 

[47b]  اد ]خواجه حافظ[وله  فر حلف الح 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 را ز اماهدر سهلر زلهسر تهو خهال  نيتت اد

 بيابهههههانر فاههههها دت تههههها بهههههه ختهعاشهههههار سهههههو

 نهههاوکر ِمهههزهء تهههو دسهههت ببهههلد از رسهههتم

 صهههفت از سهههلر ذوق ههههوادارور تهههو شهههم  بهههه

 او  تفههههههههر در دتر وِلانهههههههههء مهههههههها در زده

 ايميههههاور ِههههمر عفههههار تههههو تههههنر خههههاارر مهههها

 ُر گلانماِههههههههه نداناههههههههد عههههههههوا  ِيمههههههههتر در  

 

 
ها  مر  ُافر عاشار متهيين و نتلسهر ز ِح 

 خههها نهههلود در حهههل ر جهههان نفهههود خههها  ال

 حاجههههرر ابههههلوور تههههو بههههلده گههههلو از وِ هههها 

 اههههلد  اِثههههار تههههنر خههههوِش ز روور اخههههال 

 هواِههت رِ هها  مههن چههو دود  اههه هميفههه بههه

د همچههو رصهها  زرر خههالآ ااههد ار  چاههد بههوی

 خهههوا  گهههوهلر ِيدانهههه مهههده جهههز بهههه حافظههها

 

[48a]  اد[ ک]عالر بوله  فر حلف الح 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 مر عفهه ت نفههود هههي  خههال اههد ز تيهه ر ِهه

 پلسهش را چفمر تو ههل لفظهه ُافهد بهر خلا

 
 خها  الخها  اسهت و گهل ماِه عهوا  گل فلو

 جهههال د ِحههها  نيتهههت در مههه هرر شهههاهانه بهههه
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 خههدنگر ِمههزه ایفههر ِههو ر دو ابههلو بههه مههر

د فاتفهه  اد صفسر حتات اه ز عفار تو بوی

 ااهههد از شهههعلهء دت تيههه ر سههه م ين در دسهههت

ّر حههههوادی بههههه  هههههواور ااتههههيل در ل ههههداو

 سهههخا ا تتهههخيل نيااهههد  بهههه عهههالرهمچهههو 

 

 دسههتر وِ هها  هههل سههياه بههه زنههر زخههم بههه مههر

 واو اگهههههل خاتمهههههه او را نفهههههود بهههههاخخال 

 بزمهههههت رِ ههههها  رسهههههاند شهههههلرر  ه بهههههه مهههههر

 نيل ون گفهته تهنر عاشهار زار  چهو رصها 

 خهوا  به ولباد  همين مر چه عا  ار و خا 

 

[48b]  ادفر حلف ال    ]خواجه حافظ[وله 

 ]رجز : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن[

 عهلض و ووت جمله گلفت ج ان جماتر تو و حتن

 اسهت دِدنر حتن و خوبيت بل همه خلا واجر

 از ر ر تتهههت م تهههبد خهههور ز چ هههار   سهههمان

 شههيل نبخفههد  بههه پههلور  گههل گههل لههرر رو 

 خههاکر پههاور تههو دسههت اجهها دهههد مههلا بوسههه بههه

 

 
ّر مه  اهر ارضشمدر فلک خجل شده از ر ر خو

 فلض است جمله مالِک مو  بل و سجدهء روو

 زِهلر بهارر ِهلض همچو زمينر هفتمهين مانهده بهه

 ار دتر دردمادر مهن رسهته شهود از اِهن مهلض

هههء شههوق   عههلض بههاز رسههاندد بههه حافظههاِح 

 

[48b]  اد[ ک]عالر بوله  فر حلف ال  

 ]رجز : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن[

 ووت و علض مين بها  ش ا روور ز من اه گلفته

 پفهته و ح هي  ا  رفته بهه سيلر سلشکر دِده

 سل فلو است بل همه اد به خدمتر دوست واجر

 تجهههارتر رو  بخهههت افيهههلر مهههن شهههود گهههل بهههه

 ِههههار  اگههههل وفهههها ااههههد جههههان بتههههتاند از بههههدن

 

 
  ر  از بتهيار ارضب عه اجا اه مهن از او نْ ه

 عهلض و اامت بيان او مر نيتت ملا ز زهله

 م هبم چو فلض از  ن سبر گفته بهسا تر عفا 

 جاو ِهلض از لرر تتت ن در جان در تنر من به

 برههه اههه اههام اداور ِههلض عاليههاخيههز و متههل  

 

[49a]  فر حلف ال  اء ]خواجه حافظ[وله 

 ]رجز : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن[

گرههلدر عهه ارر ِههارر مههن تهها باوشههت
 گههلدر خهها 26

ّر حيها  خوشهت از هو ر لبش اه  ن ز  ل اسهت 

 ااهههد ِالمهههرر خهههود  شهههاه ِبهههوت مهههر گهههل بهههه

ههلد هههوا  مههر گههه بههه  مثههات جههان و دت دهههم گی

ّر حيههها    گفهههته خجهههل ز نظهههمر تهههو حافظههها 

 

 
 مههاه ز حتههنر روور او راسههت فتههاد در ِلهها

 ا  چفمهء  ّ همچو شا گفت روان ز دِده

 باهههدگيش خههها مبهههارار دههههد باهههده بهههه تههها بهههه

 افههم  تههشر عفهها همچههو بهها گههاه در  ّ مههر

 هواو عفار او شعل ن فت از اِن نمها به اد

 

[49a]  فر حلف ال  اء[ ک]عالر بوله 

 ]رجز : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن[

 حتنر خها زلسر افيده زِرر ر  راست ااد به

ههههر اجهههها بيهههها تهههها بههههه  ِههههمر تههههو سههههاِيا زورقر می

 رسههد بههاد رههها ز باههدگر گفههت خ ههم اههه مههر

 اهههر اِهههن شهههااورو مهههو شهههد  تههها بهههه پيهههلر سههه يد

 عاليهههاپهههار   نظههمر ُدر  اهههه از درو رفتهههه بهههه

 مهه اقر مهها چههون ن ههلد خههار ِلهها صههوفرر بههر 

 رود از دو چفمر ما ن لر فهلا  و عهينر شها مر

هتر باهدگر ز خها  اشک رسيد و شتهته شهد حج 

ههر چههو بهها دت بههه  هههواور بلب ههر ماِههلر ن ههلر می

 رو ر روانر حهههافظر تهههازه شهههود از اِهههن نمههها

                                                           
باوشت  26  .YN باوِفت :
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[49b]  حلف الظ اء فر ]خواجه حافظ[وله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

ّر تههههلا خههههدا حههههافظ  ز چفههههمر بههههد ر ر خههههو

 اسههت و دوسههتر و وفهها بيهها اههه نوبههتر صههلد

 اگلچهههه خهههونر دلهههت خهههورد لعهههلر او بتهههتان

 بيههها بخهههوان ِهههزتر خهههوّ و تهههازه و شهههيلِن

 ُر بتههان دت مباههد و دِ ههل جههان زلههس و ِههد   بههه

 سانههد ز ل هه چههه ذوق ِافههت دتر مههن اههه گفتههه

 

 
 جهههانر مههها حهههافظ اههه اهههلد جملهههه نيهههوِر بهههه

 اههه بهها تههو نيتههت مههلا جاههگ و مههاجلا حههافظ

 اهها ر دت ز لههبش بوسههه خههون ب هها حههافظ بههه

 زدا حههافظ بخههش و ِههم اههه شههعلر تتههت فههل 

  ن بهههال حهههافظ اگهههل بجتهههتر از  ن باهههد و ز

 بخههش و دللبهها حههافظ ملاسههت تففهههء جههان

 

[49b]  فر حلف الظ اء[ ک]عالر بوله 

 فاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[]مجتث : م

 متهل  ِها حههافظ 27بخهوان از  ن خهار خوانها

 دِههههدهء وههههه جمههههاتر دوسههههت اههههه بياههههر بههههه

 اخال  اها ر دت خهواهر ز جزو و ال اه به

 روزر فلِهههههانر دو  ِههههتش اهههههه بخهههههوانر بهههههه

 ف يهههههه ماههههه  ااهههههد گهههههل ز خوانهههههدنر ِهههههل ن

 عهههههالراگهههههل تتب ههههه ر شهههههعلد ااهههههر سهههههزد 

 نههههزدر اِههههزدر في ههههاض رومههههر و عجمههههر بههههه

 

 
 ُر  ِهههههتر ِهههههل ن تهههههلا خهههههدا حهههههافظ حههههها   بهههههه

ّر دِهههههده شهههههوو عهههههينر مهههههاجلا حهههههافظ بهههههه   

 ماهههههات از  ن دههههههن و لعهههههلر لهههههر بيههههها حهههههافظ

 تلاسههههت مههههژده رهيههههدو ز هههههل بههههال حههههافظ

ههر ده بههه بُيههش بههه  ب هها حههافظ خههون متههتر و می

 فههههزا حههههافظ حيهههها  ِابههههد از اِههههن نظههههمر جههههان

د هههههههل  ِاههههههه نزدِههههههک و  شههههههاا حههههههافظ  بههههههوی

 

[50a]  فر حلف العين ظ[]خواجه حافوله 

 ]رمل : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن[

 در وفاور عفار او مف ورر خوبهانم چهو شهم 

 پلسهت چفهمر ِهم  ِد بهه روز و شر خوابم نمر

 اسههت  راور تههو روزر مههن شههر جمههاتر عههالم بههر

 م هلاضر ِمهت بْبلِهده شهد رشتهء صبل  بهه

 رو گهههل ُاميهههتر اشهههکر گل هههونم نبهههودو گهههل 

 عجههر در سههل گلفههت فظحهها تههشر م ههلر تههلا 

 

 
 نفينر اوور سلبازان و رندانم چهو شهم  شر

 اه در بيمارور هجلر تو گلِانم چو شهم  بد

 با اماتر عفار تو در عهينر ن حهانم چهو شهم 

 همچاههان در  تههشر م ههلر تههو خاههدانم چههو شههم 

 گيتهر رازر پا هانم چهو شهم  ار شدو روشن به

ّر دِههده بْافههانم چههو شههم   تههشر دت اههر بههه   

 

[50a]  فر حلف العين[ ک]عالر بوله 

 ]رمل : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن[

 صهبل سهامانم چهو شهم  در ِلارو نيتتم بر

 دت ففهههانم بهههل فلهههک گهههه شهههلارر نهههارر  ه از

 سوز  درسهت با امات و معلفت از درد مر

د  تههس  و تههاّ و سههوزدر ال ههر مههلا عههاد  بههوی

 او فههلوز  شههعله سههوزر  تههشر دت مههر گههل بههه

 
 دردر عفها گلِههان گهاه خاههدانم چهو شههم  گهه بههه

 گه چو م لر نهور بخفهم گهه فهلوزانم چهو شهم 

ههها عهههينر ن حهههانم چهههو شهههم   بههها تمههها ر عفههه م ام 

 من بدِن خحلت بلر مف ورر دورانم چو شهم 

 شهم  پلِفهانم چهو بل ففهانم صهد شهلر خهاول

                                                           
خوانا  27  .YN خونا :
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 دردر مفلتهر در تاّ و سوز  جان به من اه بد

 پلتوو از نورر رختار  بهل انهداز او پتهل

 

 ن لهء چادِن شلار از دت بهل اففهانم چهو شهم 

 صههفت شههب ا در اِههوانم چههو شههم  عههالرتهها شههو  

 

[50b]  فر حلف ال ين ]خواجه حافظ[وله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

ههفل بههه  شههد  در بهههال بهههوور گلتههتان همهههر سی

 اهههلد  چ هههلهء گهههلر سهههورو ن هههاه  مهههر بهههه

 رحتن و جماتر خهودد شهده م هلو چاان به

 گفههههاده نههههلگدر رعاهههها دو دِههههده از حيههههل 

 پلسهتان صهلاحر انهدر دسهت گ ر چهو بهاده

 سههلزنش سوسههن زبههان افههيده چههو تي ههر بههه

 وصههاتر روور جوانههان چههو گههل ِايمههت دان

 

 
 دت اهههام عهههال ر دمهههال بلبهههلر بهههر اهههه تههها بهههه

 روشهار چهو چهلال اه بود در شرر تارو به

 اهههه داشهههت از دتر بلبهههل ههههزار بهههار فهههلال

 جههان و دت صههد دال سههودا بههه ن ههاده خلههه ز

 اههس گلفتههه اِههال گ ههر چههو سههاِرر متههتان بههه

 دهههههان گفههههاده شهههه اِا چههههو مههههلد ر اِ ههههال

د بهههل رسهههوت حافظهههااهههه   ِيهههلر بهههالل 28نبهههوی

 

[51a]  فر حلف ال ين[ ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 بيههها بيههها اهههه تهههوِر نهههورر صهههد ههههزار چهههلال

هههه  تان بيهههههامب ههههارر حتههههنر تهههههو در دِههههده گلتر

 اگهههل ز بهههوور گلهههر نْفهههاو  مهههلا صهههد حيهههس

 ز فيههههلر خههههاتر تههههو هلچاههههد در تههههنر خههههونين

 دسههت دسههتر حلِفههان و نفهه ه دسههتا ِههد  بههه

 مهههام اهههه م هههل صهههفت نهههور بخهههشر اجهههلامم

 عههالرِههار رسههان خههوِش وا رهههان  دلههت بههه

 

 
 فههلال اههه اههد نفههد ز فههلولر دو عارفههت بههه

 گوشههههء گلخهههن شهههو  وگهههل در بهههال اگهههل بهههه

  ر ههههزارو اهههام عهههال ر دمهههالصهههو م هههل بهههه

 مثهههههههاتر خلههههههههء نعمهههههههان سهههههههيه نماِهههههههان دال

ههههلورر متههههتانر عههههالمم بههههه  اِههههال ببههههين اههههه سی

 چهههلال تييهههه سهههوزدر واعهههظ مثهههاتر مهههلده بهههه

 ز خزمههههها ر رسهههههوت اسهههههت خهههههدمتر ابهههههالل

 

[51b]  خواجه حافظ[ فر حلف الفاءوله[ 

 ]رجز : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن[

 اهههس  ور  بههههوهههال  اگهههل مهههدد ااهههد دامهههاش 

 ولفر ال  ز اد نبتت اِن دتر پل اميدر من

 از خهههمر ابهههلوور تهههوا  ههههي  گفاِفهههر نفهههد

 نهههاز پهههلور  م هههلر بتهههانر سههها دت چاهههد بهههه

 اهشر خيهاتر مها ابلوور دوست ار شود دسهت

 29 نهک وولفه نفين گوشه زاهدو خياتر  من به

 تی ُهههل خبلنهههد زاههههدان ن هههش بخهههوان و خ بهههر

 خهورد شب ه مر چون ل مهء اه ش ل بين صوفرر 

 صههدق اگههل ِههد  ن ههر در رهر خانههدان بههه حههافظ

 

 
 گل بُيفم زهر ولّ ور بُيفد زهر شلف

هء من به گلچه سخن همر  هل وهلف بیلد ِح 

 وه اه در اِن خياتر ال عملر عزِز شد تلهس

 اااههههد اِههههن پتههههلانر نههههاخلس ِههههادر پههههدر نمههههر

 اد نزدست از اِن امان تيلر ملاد بل هدف

 دف و چاگ زند  به رهل ولف م ز او م بچه

هس متتر رِاست مفتتر بهاده بخهور وخ  تیخی

 علهههس پهههاردمش دراز بهههاد  ن حيهههوانر خهههود

هههتر شهههفا  الا جهههس  بدرِههههء رههههت شهههود هم 

 

                                                           
بل رسوت  28  .YN بلسوت :
و ولفه  نک  29  .YN ولفه و نيه :
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[52a]  فر حلف الفاء [ک]عالر بوله 

 ]رجز : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن[

 اس گ ل  ور  به سلشک اگل رسد ِک بفلر 

 افد امان اه مر شحت ولفه افم به شو ر امان

 دست ن هدر سلشهکر مهن بلفهت جا ر ميیم اه شد به

 مههن اههه بخههواهم از سههلس دولههتر ِمههنر معههدنر

 شحهت ُر دو تاور من بهه اشر امل ااد ِد   دست

 ههها هههواور بيخههودو فههارل از  ن تلانههه دت بههه

 تی ُههههل ِل لهههههء سههههبو ب فههههت بههههاده باههههود و خ

 عجهر خور اه دو ل مه نخورد بر صوفرر وبله

 عاليهااز دو چفم اگل نيتهت عجهر اهه  ُدر چيد

 

 
 او شههلف او بلسههد مههلا خلههس مههن بفههو  بههه

 تيههلر بههال و ِههم رسههد بههل ج ههل  ز هههل وههلف

 ا  تلهههس را بي هههده اهههلده صهههد خهههمر ختهههلوانه

 در پهههرر مهههن گلفتهههه جههها نهههو پتهههلانر نهههاخلس

 رسهههد از خهههدا اگهههل تيهههلر مهههلاد بهههل ههههدف مهههر

ّر عفا مر  دف به چاگ و اس به چاگ زند م ل

هههس پهههلده نيزنیهههر گفهههت بخهههور وخاز پهههدر   تیخی

 حوصههلهء خههلر دو پهها پُهههل شههده داِههم از علهههس

 جههسا  چههو مههن ملِههدر شههفا  الا   بهها مههژه ُرفتههه

 

[52b]  فر حلف ال اف ]خواجه حافظ[وله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 ِهههش و رفيهههار شهههفيا م ههها ر امهههن و مهههرر بهههر

 ج ان و اارر ج ان جمله هي  بهل ههي  اسهت

 مه مار رو و فلصهت شهمل ِايمهتر وِهت به

 اجاسهههت اهههههلر دلهههر تهههها ااهههد دخلههههتر خيههههل

 درِهههه  و درد اههههه تهههها اِههههن زمههههان ندانتههههتم

 بيههها اهههه توبهههه ز لعهههلر ن هههار و خاهههدهء جههها 

 فهههههداور خاهههههدهء سهههههاِر ههههههزار جهههههان  نهههههد 

 اسههههت حالوتههههر اههههه تههههلا در چهههههر زنخههههدان

 چهههون ماههر نلسهههد اگلچههه مههوور ميانهههت بههه

 من چه عجراست اشکر  رنگر ع يا اگل به

 ِهههال ر وبههه ر تهههوا  حهههافظخاهههده گفهههت اهههه  بهههه

 

 
ههههل شههههود زهههههر توفيهههها  گههههل  مههههدا  ميت 

 ا  تف يههها ههههزار بهههار مهههن اِهههن نيتهههه اهههلده

 اههههه در اميا هههههر عملنههههد ِاوعههههانر ولِهههها

 هههي  ولِهها دوسههت نبههلدِم ره بههه اههه مهها بههه

 اههههه ايميههههاور سههههعاد  رفيهههها بههههود رفيهههها

 ااهههد تحهههدِا حياِتيتهههت اهههه ع لهههش نمهههر

ّر همچهو ع يها اه تهل ااهد لهرر   لعهل از شهلا

 بهههه ااههههر او نلسهههد صهههد ههههزار فيهههلر عميههها

 است خهاول  از فيهلر اِهن خيهاتر دِيها خود

 اههه م ههلر خههاتمر چفههمم لبيتههت همچههو ع يهها

 چههه حههد   ااههد مههلا تفميهها ببههين اههه تهها بههه

 

[53a]  فر حلف ال اف[ ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 رنههگر ع يهها ا بهههمههرر چييههده اههه باشههد مههل

 دوسههت مييههده باشههد د ر ن فتههه بههه گههل  بههه

 راهر عفهههههها نفههههههاِد هههههههداِتر ملشههههههد بههههههه

 سهههههههلوکر راهر خلابههههههها  اهههههههن دخ زن هههههههار

 اسهت خ ت اه بل دهات همچو هي  بل هي 

 مهه هرر عفهها روو بههه مبههاد ِافههل اگههل مههر

ههر ااههد  شههيور شهه ل بههد تلِيههر بههه  نههودر می

 رشههتهء زلههس گههلدر چههاهر ذِههن خههاتر لههر بههه بههه

 ااهههههد تهههههلجيد لعهههههلر نهههههاّ مههههه اِت نمهههههرز 

هر اهلد و ف هلر خهوِش نمهود  بيانر حلمتر می

 اسهت چو مهوور بارِهک عالرميانر دوست اه 

 
ههر بههد اگههل رو  بههه  اسههت رفيهها ِیمههن ُِمههنر می

 زهههههههر سههههههعاد ر وههههههال  دخ زهههههههر توفيهههههها

 خياتر دوست تهلا رهبهل اسهت و دت چهو رفيها

 علههر الخحههو  اههه ِههابر ِيههر رفيههار شههفيا

 ج هههان زِهههن دِي هههه اهههن تف يهههاج هههان و اهههارر 

 ز جههههان رفيهههها و ز دت ات فههههاقر امههههنر ولِهههها

 ااهههد تحهههدِا اِتهههت ولهههر اهههد نمهههر فتهههانه

د ولههههر نلسههههد تهههها بههههه  ِعههههلر چههههاهر عميهههها دوی

ّر رحيهها سههاِلر زر مههر اگههل بههه  افههر شههلا

 ااهههد تفميههها نيتهههه واعهههظر مههها ِعاهههر مهههر بهههه

 فيههلر دِيهها عجههر اههه شههل ر ِههلِبش ااههر بههه
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[53b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 اااهههد ِحهههدر هههههالک ههههزار دشهههمام ار مههههر

 دارد اميههههههدر وصههههههاتر تههههههو زنههههههده مههههههر ممم

 او  بوِهههههتنفهههههد نفهههههد اگهههههل از بهههههاد نْفههههه

 رود بهه خهواّ دو چفههم از خيهاتر او هي هها 

 اگههل تههو زخههم زنههر برههه اههه دِ ههلان مههلهم

هههههههلْ  يیاتُاهههههههای ایبیهههههههدابر ی هههههههْيفرکی ِیْتلرهههههههر حی  ّر سی

 زنههر بههه شمفههيل  ه گههل مههرعاههان م ههي  اهه

 تههههلا چاانيههههه تههههوِر هههههل نظههههل اجهههها بياههههد

 بهههه چفهههمر خلههها عزِهههزر ج هههان شهههود حهههافظ

 

 
 گهههلی  تهههو دوسهههتر از دشهههماان نهههدار  بهههاک

 و گلنه صد رههم از هجهلر تتهت بهيمر ههالک

 زمان زمان اام از درد و ِم گلِبهان چهاک

د صههههبور دت انههههدر فههههلاقر او حاشههههاک  بههههوی

 ن تلِهاکو گل تهو زههل دههر برهه اهه دِ هلا

ّی ایْن ِیُيههههونی فرههههدایک ههههری ِیههههْد وههههای  برهههه ینو ُروحر

 سههه ل اهههام سهههل و دسهههتت نهههدار  از فتهههلاک

 بهههه ِهههدرر بيهههاشر خهههود هلاتهههر ااهههد ادراک

 چههو بههل درر تههو ن ههد روور متههيات بههل خههاک

 

[54a]  [ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 ااههههد امتهههههاک خههههدا ز اهههههوزلر ِفههههلان نمهههههر

هههر گلسهههاه بمهههلد ازانيهههه جهههانر   جهههم از جههها ر می

 بجههههههز پيالههههههه ز ِههههههم ِحههههههدر انت هههههها  ميههههههن

ير ه زانيه هل دوِ  ل  ِر  است به تخت و تا  مفو 

فههههههای   ا كی فههههههداور جهههههها ر تههههههو باشههههههد سههههههل  عی

ههههر هههههل سههههبو تههههلا گوِههههد  ااههههون بههههه ِل ههههلر می

 باشهههم بهههدان اهههه سهههلورر مهههلدانر عفههها مهههر

 بههه ِههدرر دانههشر خههود دان صههفاور لهه   ر عفهها

هههابلاسهههتر بهههه تهههو   عهههالر مهههام چهههو سهههلو ام 

 

 
 باههود ِههم مخههور  خههل ز بهه تر بههاده چههه بههاک

 او ففهان بهل خهاک زمان زمان ز ال  جلعهه

 زنههههد بههههه گلدنههههت  خههههل زمانههههه تيهههه ر هههههالک

فهههههالک در زمهههههينر می هههههاک  شههههههر تهههههوان ل و مر

ّر پهههاک فهههلاهم ااهههر ز رشهههفهء تهههاک  گهههل  

يهههایک  اگهههل بهههه حهههل ر اثيهههلو درِههه  ِیهههلو حی

 دت از فتهههلاکِهههار بيهههاوِزد او  30سهههل  چهههو 

 دخ بهههههه بيهههههاشر خهههههود بهههههين حهههههالو ر ادراک

 شههو  مههن از خههد و خاشههاکر گلفههات حاشههاک

 

[54b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 بههه وِههتر گههل شههد  از توبهههء شههلاّ خجههل

 صال ر من همه دا ر ره اسهت و مهن زِهن بفهث

 ز خون اه رفت به شر دود در سلاچهء چفهم

 تهههلو ز  فتهههاّ ُشهههيلر خهههداو وتهههو خهههوبلو

 رواست نلگدر متهت ار فياهد سهل در پهيش

 چهههلا بهههه زِهههلر لبهههت جههها ر زههههل خاهههده زنهههد

د اهههه بهههاز ن لسهههد گاهههه بهههه ُخلهههار اهههلِم  بهههوی

ّر تههو عمههلو  ا  اسههت تهها نتافتههه ر  از جاهها

ّر خ ل اهه گفهت ّر  لمت ازان بتت    حجا

 ازان ن فههههت ر ر خههههوِش در ن ههههاّ صههههدف

 
 صهههواّ خجهههلاهههه اهههد مبهههاد ز اهههلدارر نا

 نیهههيم ز شهههاهد و سهههاِر بهههه ههههي  بهههاّ خجهههل

 شههههدِم در نظههههلر رهههههلوانر خههههواّ خجههههل

 اههههه نيتههههتم ز تههههو در روور  فتههههاّ خجههههل

 عتههاّ خجههل اههه شههد ز شههيوهء  ن چفههمر پُههل

 اگلنهههه از لهههرر لعهههلر تهههو شهههد شهههلاّ خجهههل

 اههههه از سههههبات ملههههوليم و از جههههواّ خجههههل

 نیههههيم بههههه ِههههارور توفيهههها ازان جاههههاّ خجههههل

 شههعلر همچههو  ّ خجههل ز وبهه ر حههافظ و اِههن

 اه شهد ز نظهمر خوشهش لبلهوور خوشهاّ خجهل

                                                           
 .YN اه :چو 30
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[55a]  [ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 مههام بههه حمههل ر رو پههيشر شههيو و شههاّ خجههل

ههر اههلده  گههل 31ا  بههه دولههتر  ازانيههه توبههه ز می

نر مههههن  بههههه توبههههه چاههههگ سههههل افياههههده از تلههههو 

 درر سههههلاور م ههههان مههههن اههههه بههههاز بيههههام بههههاز

 اههه در خههوابم 32ان اههه چفههم بباههد  مظههنشههب

 تههههوانم اههههلد بههههه روور م ههههل نظههههل مههههن نمههههر

ّر تههههو سههههخت شههههلماده  مههههام ز ل ههههسر خ هههها

 پلسشر خهاول ااهر ز جهل  م هل  33اگلچه 

 ز بوسههههههء دو لبهههههت بارهههههها شهههههد  مفهههههلو 

 ز ع ههههدهء لههههرر لعلههههت صههههدف دهههههن بتههههته

 صههههدف بههههه ِلههههز ر ژرف از سههههفياهء ِههههزلم

 

 
 ّ خجهلاه میر خجل ز گل و گهل ههم از شهلا

 نفهههد زهههواّ و مهههن از اهههارر ناصهههواّ خجهههل

ههههر از صههههفا مت ي ههههل نیههههر از ربههههاّ خجههههل  می

 نباشهههم از همهههه رنهههدان بهههه ههههي  بهههاّ خجهههل

 شههو  ز ِفلههتر خهههود نههزدر اههههلر خههواّ خجهههل

 ُرخههههههت نمههههههود  و مانههههههد  ز  فتههههههاّ خجههههههل

 عجههر اههه هههي  ن فههتر تههو از عتههاّ خجههل

 ميهههههن مهههههلا ز سهههههباتر برهههههال جهههههواّ خجهههههل

 ههههل سهههلاّ خجهههل او بهههه تهههلد د ز چهههو تفهههاه

 ز ع ههههدر گههههوهل نظمههههت ُدرر خوشههههاّ خجههههل

 بههه رشههکر گههوهلر عههالر بههه افهه لاّ خجههل

 

[55b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 گهههوِم و از گفتههههء خهههود دلفهههاد  فهههاد مهههر

 وهههاِلر گلفهههنر ِدسهههم چهههه دههههم شهههل ر فهههلاق

ک بود  و فلدو ر بهلِن جهاِم بهود ُی  من ملی

 لجوِرر حهور و لهرر حهوضساِهء ووبر و د

م نفههههااخت  اواههههرر بخههههتر مههههلا هههههي  مههههاج 

 تهها شههد  حل ههه بههه گههودر درر ميخانهههء عفهها

د خونر دلم ملدمکر دِهده سزاسهت 34گل   خوری

 نيتهههت بهههل لهههو ر دلهههم جهههز الهههسر ِامهههتر ِهههار

 پاک ان چ لهء حافظ به سلر زلهس ز اشهک

 

 
 باهههههدهء عفههههه م و از ههههههل دو ج هههههان  زاد 

 افتهههههاد  اهههههه درِهههههن دام ههههههر حادزهههههه چهههههون

  د   ورد درِههههههههن دِههههههههلر خههههههههلاّ  بههههههههاد 

 بهههه ههههواور سهههلر اهههوور تهههو بلفهههت از ِهههاد 

 ِههها رّ از مهههادرر گيتهههر بهههه چهههه وهههال  زاد 

 ههههل د   ِهههد ِمهههر از نهههو بهههه مبهههارک بهههاد 

 مههههلد  داد  تهههها چههههلا دت بههههه ج لگوشهههههء

 چههههه اههههام حههههلفر دگههههل ِههههاد نههههداد اسههههتاد 

د بايهههههاد   ورنهههههه اِهههههن سهههههيلر ُدمهههههاُد  ببهههههلی

 

[56a]  [کلر ب]عاوله 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 شههههههاد اههههههامم اههههههه ز ِيههههههدر دو ج ههههههان  زاد 

 مههههن اههههه در حل هههههء رنههههدانر ب فههههتر بهههههود 

 مههههادر  رهههههزنر مههههن گفههههت و پههههدر تههههاب ر او

 ا  مفهههل ر صهههد حهههور بهههه بيهههت المعمهههور بهههوده

  شههههااِر بههههه تههههو افتههههاد و بلفههههت از خههههاول

 
هء  ن شمفههههههههاد   بتههههههههتهء سلتههههههههلهء وههههههههل 

 شهههههد  از داِهههههله بيهههههلونِ بهههههه ميهههههان افتهههههاد 

 وه اههههههههه در دام هههههههههر ت مههههههههتر مههههههههادرزاد 

  بهههاد  مهههن اهههه سلگفهههتهء اِهههن دیورر خهههلاّ

 حور و ِلمان و جاان نيتهت ااهون در ِهاد 

                                                           
دولت  31  .YN سور  :
 از اسم  نِ فعل ن ر ساخته است 32
اگلچه  33  .YN اگل اه :
گل  34  .YN مر :
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 ذا ر پااهههههت بهههههدتر حهههههور و ِحهههههور  دادنهههههد

 لهء عفههههها شهههههد  دولتماهههههدتههههها اهههههه از سلتههههه

ههههههب ر هههههههي  نيههههههاموختم از حههههههلفر هجهههههها  سی

 عاليهها بهههاده بخههور ِهههم مخههور از دورر خهههلاّ

 

 چههه عجههر بخههت گههلفتم بههه چههه وههال  زاد 

 بهههههوور زلفهههههت بهههههه صهههههبا اهههههلد مبارابهههههاد 

 م ههههل از نيتهههههء هجههههلر تههههو نههههداد اسههههتاد 

هههر ده اهههه بهههل  بتهههت همهههين بايهههاد   جههها ر می

 

[56b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 گهوِم سل  خود اسهت و بهه بانهگر بلاهد مهر

 يادفهههههعبهههههو ر زههههههد بهههههه وجههههههر خمهههههار ناْ 

 فهههاِدگهههل  نهههه پيهههلر م هههان در بهههه روو ب ْ 

 روِههر ميههن درِههن چمههام سههلزنش بههه خههود

 تهههههو خان هههههاه و خلابههههها  در ميانهههههه مبهههههين

 اسهههت ِبهههارر راهر ولهههرِ ايميهههاور ب هههلوزو

 بههههههاخِر ز شههههههوقر نههههههلگدر متههههههتر بلاههههههد

 شهد  نفهانه بهه سلگفهت ر و ابهلوور دوسههت

ههر اههه بههه فتههواور حههافظ از دتر پههاک  بيههار می

 

 
 جهههوِم حيههها  از پيالهههه مهههراهههه مهههن نتهههيمر 

 ملِهههههدر خلِههههههء ُدردو افهههههانر خوشهههههخوِم

 اههههههدا  در بههههههزنم چههههههاره از اجهههههها جههههههوِم

 ُروِههههم دهاههههد مههههر چاانيههههه پلورشههههم مههههر

 خههدا گواسههت اههه هههل جااههه هتههت بهها اوِههم

 ِهههههال ر دولهههههتر  ن خهههههاکر عابهههههلِن بهههههوِم

 چههههو خلههههه بهههها ِههههد  افتههههاده بههههل لههههرر جههههوِم

ههمر چوگههانر خههوِش چههون گههوِم  افههيده در خی

 رق بههههه فههههي ر ِههههد  فههههلو ُشههههوِمِبههههارر ز

 

[57a]  [ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

هههر اهههه بهههه بانهههگر بلاهههد مهههر  گهههوِم اجاسهههت می

  ههههههل  ز پيمانهههههههصههههههفاور خههههههاولر خههههههود باْ 

 خههههو ن فتههههه دعوِ اسههههت مههههلا بههههه زاهههههدر بههههد

 وبيههههر اگههههل نا ههههد دسههههت نههههب ر وبهههه ر مههههلا

هههل ه مهههزن بهههل ُرخهههم بهههه بهههد  خهههوِر بهههلو تهههو سر

 و اعبهههههه مهههههلا مهههههان ر وصهههههات نفهههههداافهههههت 

 مهههن ار بهههه هاهههد رو  رد ميهههن چهههو سهههوداگل

 رِهههزد ههههواور نخهههلر تهههو  ّ از دو چفهههم مهههر

 نظهههههل درِههههه  مهههههدار از بهههههل  تهههههو او عهههههالر

 زِا هار 35گهلان  مين به سلزنفهم متهتر سهل

 

 
 ُشهههوِم اهههه مهههن لبههها ر ولِ هههت بهههه بهههاده مهههر

ّر حيهههههها  از پيالههههههه مههههههر ّر    جههههههوِم شههههههلا

 و خوشههخوِم ِلههر ازانيههه مههن همههه جهها صههاف

 عهههههال ر دردر دت  خهههههل مهههههن از اجههههها ُجهههههوِم

 عجههههر مههههلا چههههه گاههههه از ازت چاههههين ُروِههههم

 گمههان مبههل اههه بههه هههل جهها اههه هتههت بهها اوِههم

 بُهههههوِم ز چهههههينر زلهههههسر تهههههو مفهههههتاقر عابهههههلِن

 بههههه ِههههادر سههههلور ِههههد  متههههت در لههههرر جههههوِم

 خههههههههههاولر  ن نارميههههههههههده  هههههههههههوِم رميههههههههههده

 گههوور ج ههان در ميانههه چههون گههوِم و بههه گفههت

 

[57b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]رمل : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن[

ّر لعههههل  فهههها  عفهههه بازو و جههههوانر و شههههلا

ّر شههيلِن سههخن  سههاِرر شههي ل دهههان و م ههل

ّر زنهدگر  شاهدو از ل هس و پهاار همچهو  

 بزم ههاهر دلافههين چههون ِحههلر فههلدو ر بههلِن

 نفههياان نييخههواه و پيفههياران بهها ادّ صههس

 
ّر مههدا   مجلههدر انههد و حلِههسر همههد  و شههل

 همافههههينر نيههههک اههههلدار و حلِههههسر نيياهههها 

 دلبههلو از حتههن و خههوبر ِيههل ر مههاهر تمهها 

ههال  گلفههار پيههلاماش چههون روفهههء  دارالت 

 اسلار و حلِفان دوسهتيا  دوستداران صاحر

                                                           
سلگلان  35  .YN سلن لان :
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 خوشهخوار و سهبُکتيز و  36بادهء گللنگ و تلو و 

ههلد  ميخههت تيهه   ِمههزهء سههاِر بههه ِ مههاور خر

 سهخن گو چهون حهافظر شهيلِن دانر ب له نيته

 هلاه اِن صفبت ندارد خوشهدلر بهل وو تبهاه

 

ههر از لعههلر ِههار و نی ههل از ِههاِو ر جهها   نُ ههلر می

 زلههسر جانههان ازبههلاور صههيدر دت گتههتلده دا 

هوا  37 موزو  بخفش  ج ان افلوز چون حهاجرِ 

ن عفل  نخواهد زندگر بل وو حهلا   وانيه ِا

 

[58a]  [ک]عالر بوله 

 ن فعلن[]رمل : فعالتن فعالتن فعالت

ّر خلههههه  فهههها  نوب ههههار و بههههز ر دلههههدار و شههههلا

 ِحهههلر دولهههت سهههلبلاد و بخهههتر بيهههدار ارجماهههد

 انجمههههن بهههها گههههل ملت ههههر روشااسههههان بهههها ادّ

 گفته در اهانونر ميخانهه خلوشهان دِهگر شهوق

 چ له ولعتر ِلمان چو حهور خورشيد چ لگان

 اتهههل ِهههم بهههه شهههادِ ا مبهههد ت ههههم نهههدِمان بهههر

 انر انجمهههنسهههفلهِ چهههل ر عهههيش و انجهههمِ نُ لهههد

 نهها   مههده در خلابهها   نيههه عههالر متههت و بههد

 بهههههز  رو  افهههههزاِ م ي ههههها سهههههاِرر شهههههيلِن ادا

 

 
ّر مهههدا   روزگهههارر انهههد و دیورر دليهههش و شهههل

 وفههه ر سهههاِر دل تهههاد و اههههلر مجلهههد شهههاداا 

 سههههاِلر صهههه با لبالههههر لعههههلر سههههاِر دوسههههتيا 

 پختههه شههد بهها  تههشر  بههش فههلاوان شههخآر جهها 

هههال وعههمر صههه با عههينر اهههوزل بههز ر ُمههه  ل دارالت 

تههت  خيههزان هههم حلِفههان بهها ِههوا  هههم رفي ههان جی

ههرِ مههاهر بههدر و زِههور و زِاههت تمهها   سههاِلر می

 امفههههر  ن بهههها التفهههها ر ميههههلر مجلههههد نيياهههها 

 هلاه زِن ص با ناوشهد زنهدگر بهل وو حهلا 

 

[58b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 نشهههاهر شمفهههاد ِهههدان ختهههلور شهههيلِن سهههخاا

  شت و نظل بل مهنر دروِهش انهداختمتت ب ْ 

 تا ار از سيم و زر  ايته ت ر خواهد بود

ه رز امتهههل از ذر   ن هههر پتهههت مفهههو مر هههل بهههوی

 دارو بههل ج ههان تييههه ميههن ور ِههدحر مههر

 اههشر مههن اههه روانههش خههود بههاد پيههلر پيمانههه

 گفههههتم بهههها صههههبا در چمههههنر خلههههه سههههفل مههههر

 دامنر دوست بهه دسهت  ر و ز دشهمن ب تهل

 اِهم ظ مهن و تهو مفهل ر اِهن راز نههگفت حهاف

 

 
 ِلرر همهه صهس شهياان 38اه به مژگان شياد

 دهاهههان گفههت او چفهههم و چهههلالر همهههه شهههيلِن

 تاهههان پاههدر مهههن بفهههاو و بهههل خهههور ز همهههه سهههيم

 تههها بهههه خلوت ههههر خورشهههيد رسهههر چهههل  زنهههان

 جبياهههان خهههور و نهههازک بهههدنان شهههادور زههههله

 شهههياان گفهههت پلهيهههز اهههن از صهههفبتر پيمهههان

 افاهههان انهههد اِهههن همهههه خهههونين هاهههه شههه يدانر اههه

 مهههلدر ِهههزدان شهههو و اِمهههن گههه ر از اهلماهههان

ههههرر لعههههل حياِههههت اههههن و سههههيمين  ذِاههههان از می

 

[59a]  [ک]عالر بوله 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 افاهههههان  خهههههل او عمهههههلر گلانماِههههههء خهههههونين

از  ههههل سهههلر مهههوور تهههلا بتهههته ههههزاران وهههل 

ههيل كی ا چههه شی  دهاههر لعههل و چههه نههازک بههایری

ههههههلد  گفههههههت ز ايفي ههههههتر عف تههههههت همههههههه  خر

 
 تاههههان ز لعههههلر تههههو بياباههههد همههههه مههههلدهجههههان 

 شهههههياان شهههههينر زلهههههسر تهههههو  رام ههههههر صهههههس

شی ا اههه تههوِر ختههلور شههيلِن  سههخاان لیههْوحی

 زنهههان دخن نعهههله ااهههان ختهههته دلبهههلان رِهههآ

                                                           
گللنگ و تلو و  36  .YN گللنگ تلو :
 .YN اندوز : موزو  37
 .YN شيادهء :شياد 38
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 گهه اوسهت خاکر  ن نخلر روانم اه درِن جلهوه

 ا  اِهههن ع هههد اهههه بههها پيهههلر م هههان در ازت بتهههته

 روو ولهههر تههها لهههرر لعلهههش ن هههلو تهههو پهههلو

ِهههن  ُخهههمر  ن بهههاده و  ن نفههه ه نداشهههت جههها ر زر 

 مههههن بههههل  ن ولعههههتر فلخاههههده ب ههههوِم سههههخار

 مفتهههههرر ع هههههل چهههههه فلمهههههود درِاجههههها عهههههالر

 

 بهههههدنان ِهههههدان م تهههههلر نهههههازک سهههههلورر سهههههلو

 شههههههياان نخههههههور  بههههههاده ز پيمانهههههههء پيمههههههان

 ببیههههههلو ُم ههههههلر سههههههليمان ز اههههههسر اهلماههههههان

هههههرر لعلهههههر اهههههه چفهههههيدِم ز  ذِاهههههان سهههههيمين می

 ب تههههههههادند ببيااههههههههد اگههههههههل صههههههههد حتههههههههاان

 تاهههان اهههه رونهههد از درر ف هههلش همهههه افياهههده

 

[59b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]م ار  : مفعوت فاعال  مفاعيل فاعلن[

 او  فتهههههههههههاّ  ِاهههههههههههه دارر جمهههههههههههاتر تهههههههههههو

 صههفنر سههلاور دِههده بفتههتم ولههر چههه سههود

ّر حتهههههن  در او ر نهههههاز و نعمتهههههر او  فتههههها

 دارر نههههوراِههههن ن  هههههء سههههياه اههههه  مههههد مهههه

 ااهههههان تههههها پهههههيشر بخهههههت بهههههاز رو  ت ايهههههت

 گوشههههانر مهههها شههههود بههههه تهههها  سههههمان ز حل ههههه

 او در دا ر زلههههسِ او دتر متههههيين چ ونههههه

 تههل ز روور تههو صههور  نيتههت بههاز م بههو 

 بهههوور گهههل ز درر  شهههتر در  و 39بلخاسهههت 

 اسههت حهافظ درِهن اماهد سههلر سلافهان بتهر

 

 
 مفهههههکر سهههههياه مجمهههههله گهههههلدانر خهههههاتر تهههههو

 درخهههورر خيهههلر خيهههاتر تهههو اهههاِن گوشهههه نيتهههت

 ِهههههها رّ مبههههههاد تهههههها بههههههه ِيامههههههت زواتر تههههههو

 اسهههت در حدِ ههههء بيهههاش ز خهههاتر تهههو عيتهههر

 او ز می هههههد ر عيهههههدر وصهههههاتر تهههههو اهههههو مهههههژده

 او ز ابهههلوور همچهههون ههههالتر تهههو اهههو عفهههوه

 اآشههههفته گفههههت بههههادر صههههبا شههههل ر حههههاتر تههههو

 مثهههههاتر تهههههو و هههههلا نهههههوِدر ابهههههلوور مفهههههيين

 فهههههههاتر تهههههههو او نوب هههههههارر مههههههها ر ر فلخاهههههههده

 سههههوداور اهههههل مبههههل اهههههه نباشههههد مجهههههاتر تهههههو

 

[60a]  [ک]عالر بوله 

 ]م ار  : مفعوت فاعال  مفاعيل فاعلن[

ر   خههههههاتر تههههههو [ز]او بخههههههتر ااِاهههههها ر ماههههههو 

 نههههر نههههر ِمههههل حههههلِمر تههههلا چههههون اايزاههههر

 زواتر تهههههو خورشهههههيد را زوات از نهههههورر بهههههر

 اسهههت در سهههلاور تهههو جاروافهههر اهههام عمهههلو

مههههههر  روزو نفههههههد ز ع ههههههدر تههههههو روزو تاع 

 لا نههوِدر چههل  اههه اههلد از هههالت مفههاو هه

 بيامههت ولههر جلههوه گههاهر تههو مههر 40ِلههر اسههت 

 او گلفهههت از سهههاگر درگ هههت اهههه دلهههم ِلعهههه

 شههههههب ا بههههههه زلههههههسر ِههههههار دخ در افاافههههههر

 عهههالر ز سلگ شهههتر تهههو جانانهههه ِافهههل اسهههت

 

 
 اههههلد اِتبهههها ر شعفههههعهِ مر ههههل از جمههههاتر تههههو

 اسههت ختههلور خههور در ِربههاتر تههو او ِههک باههده

 ّ مبهههههههادا زواتر تهههههههوِههههههها رّ چهههههههو  فتههههههها

 او اههه عجههر چيتههت حههاتر تههو روزو ن فتههه

 مانههههد  بههههه روزه نهههها شههههده عيههههدر وصههههاتر تههههو

 مثههههاتر تههههو ناوشههههت همچههههو ابههههلوور مفههههيين

 در دِهههههده نيتهههههت گهههههاجشر خيهههههلر خيهههههاتر تهههههو

 فههههههاتر تههههههو ناگههههههه بدِههههههد چ ههههههلهء فلخاههههههده

 شههههاو  شههههل ر حههههاتر تههههو از بههههادر صههههبد مههههر

ه  او اههههههه بدانههههههد مههههههالتر تههههههو بْاههههههوِد شههههههم 

 

[60b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]هز  : مفعوت فاعال  مفاعيل فاعلن[

 او پيهههههکر راسهههههتان خبهههههلر ِهههههارر مههههها ب هههههو
 

 سههههلا ب ههههو احههههواتر گههههل بههههه بلبههههلر دسههههتان

                                                           
بل خاست  39  .YN بل خواست :
ِلبتت  40  .YN ِلبيتت :
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 بههههل اِههههن ف يههههل نامهههههء  ن مفتفههههم بخههههوان

 مهههها مفلمههههانر خلههههو ر اُنتههههيم ِههههم مخههههور

 زد  ن سههلر زلفههينر مفههيبار بههل هههم چههو مههر

ه چههو بههل خههاک مههر  ففههاند دل هها ز چههينر وههل 

د  گهههل دِ هههل  بهههل  ن درر دولهههت گههه ر بهههوی

 چاههههد مهههها بههههدِم تههههو مهههها را بههههدان م يههههلهل

  نيههد اههه گفههت خههاکر درر دوسههت توتياسههت

ّر معلفههههت هههههء اربهههها  جههههان پلوراسههههت ِح 

 ااهههد صهههوفر اهههه ماههه ر مههها ز خلابههها  مهههر

 دهاههد حههافظ گههل  بههه ماههزتر جههان راه مههر

 

 بههههها اِهههههن گهههههدا حياِهههههتر  ن پادشههههها ب هههههو

 بهههههههها ِههههههههارر  شههههههههاا سههههههههخنر  شههههههههاا ب ههههههههو

 ا مههها سهههلر چهههه داشهههت بيههها او صهههبا ب هههوبههه

 بههل  ن ِلِههر تهها چههه گ شههت از هههوا ب ههو

 ب هههو 41بعهههد از اداور خهههدمت و عهههلضر دعههها 

 شههههههههاهانه مههههههههاجلاور گاههههههههاهر گههههههههدا ب ههههههههو

 گهههو اِهههن سهههخن معاِاهههه در چفهههمر مههها ب هههو

 ب هههو 42رمهههزو بهههلو ب هههل  و حهههدِثر بيههها 

 گههو در ح هههورر پيهههلر مههن اِهههن مهههاجلا ب هههو

هههر نهههود و تهههلکر زرق زب هههلر خهههدا  ب هههو می

 

[61a]  [ک]عالر بوله 

 ]هز  : مفعوت فاعال  مفاعيل فاعلن[

 بهههههاز  و او صهههههبا خبهههههلر سهههههلور مههههها ب هههههو

  ههههههلدِهههههاد  ااهههههد و گلنههههههه چهههههو بي انهههههه باْ 

 سههه لو ز نظهههمر م هههل و وفههها بهههل دلهههم بخهههوان

  شهههت عمهههل و مانهههد ز نتهههيان بهههه واِچههههب ْ 

هههههههههتان بهههههههههه مهههههههههنر عاهههههههههدلير ده  اوراقر گلتر

 ل  و  زنيههاز و مهها بههه بيههانش بههه حهه  ن بههر

 اهههام بهههه درد تههها اهههر بهههه دالر عفههها دوا مهههر

 بههههههاز  و هدههههههههدا بههههههه سهههههههليمانر روزگهههههههار

ّر بههههههر هههههههء گههههههلدا  ااههههههار مههههههاِيم ِههههههلقر لج 

هههههتر متهههههتانر مييهههههده  دت را بخهههههوان بهههههه هم 

 43از اههوور دوسههت چههون بلسههد پههيشر تههو صههبا

 

 
 مههههههاِيم ِههههههلقر حيههههههل  ازان مههههههاجل ب ههههههو

 بههههههههههاا ز  شههههههههههاا سههههههههههخنر  شههههههههههاا ب ههههههههههو

هههههء شهههها  ه و گههههدا ب ههههوحلفههههر بههههه مهههها ز ِح 

هههه ِههها ب هههو  ِههها عهههلضر حهههاتر مهههن ببهههل ال ح 

 سههههههلا ب ههههههو ابيهههههها ر بوسههههههتان بههههههلر دسههههههتان

 بههها او ز مههها م هههوو و ز حهههالش بهههه مههها ب هههو

 تهههها چاههههد اِههههن هههههوا و هههههو  او صههههبا ب ههههو

 رمههههزو ز عههههلدر مالههههکر ُملههههکر سههههبا ب ههههو

 او ناخهههههدا چهههههه چهههههاره زب هههههلر خهههههدا ب هههههو

ههيم ِههک دعهها ب ههو  در اههش ِههد  بههه وصههسر می

و بهههههه بههههه  ادر صهههههبا ملحبههههها ب هههههوعهههههالر بهههههلی

 

[61b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 درر سهههههلاور م ههههههان ُرفتههههههه بههههههود و  ّ زده

 امههههل سبوافههههان همههههه در باههههدگيش بتههههته

 شهههههعا ر جههههها  و ِهههههد  نهههههورر مهههههاه پوشهههههيده

 عههلو ر بخههت دران حجلههه بهها هههزاران نههاز

 اههههار ز شهههور و علبهههدهء شهههاهدانر شهههيلِن

 ل  فلشههههتهء رحمههههتگلفتههههه سههههاِلر عفهههه

 سههال  اههلد  و بهها مههن بههه روور خاههدان گفههت

هت و راو ن ااد اه تو الدو ز فعسر هم   اه ِا

 وصهههههاتر دولهههههتر بيههههههدار تلسهههههمت ندهاههههههد

 
 ّ زدهصههالِر بههه شههيو و شههاِ نفتههته پيههل

ل هههه بهههل سهههفاّ زده  ولهههر ز وهههلفر ُالهههه ار

 عهههههههههههه ارر م بچ ههههههههههههان راهر  فتههههههههههههاّ زده

 افهههيده وسهههمه و بهههل بهههل ر گهههل گهههالّ زده

هههر رِختههههِ ربهههاّ زده  شهههيل شيتهههته و می

 ز جلعههه بههل ر ر حههور و پههلو گههالّ زده

 دت و شهههههلاّ زده اهههههه او خمهههههاراشر بهههههر

 زاههههالر خانههههه شههههده خيمههههه بههههل خههههلاّ زده

 خهواّ زده او تهو در  ِهودر بخهتر  اه خفته
                                                           

خدمت و علض دعا  41  .YN خدمت خود عجز ما :
بيا  42  .YN بما :
بلسد پيشر تو صبا  43 بلسيدو بل  سبک  : YN. 
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 بيهها بههه مييههده حههافظ اههه بهها تههو شههل  دهههم

 الههد ِن اسههت اههشر شههاه نحههل  فلههک جايبههه

لد اه مل همر خيهل اسهت ب هلر افهسر شهلف  خر

 

 ههههههزار صهههههس ز دعاههههههاور متهههههتجاّ زده

 بيههههها ببهههههين فليهههههش بوسهههههه در راهههههاّ زده

 ز بهها ر عههلدِ صههدد بوسههه بههل تههلاّ زده

 

[62a]  [ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

هههههلق شهههههتاّ زده  شهههههدو ز مييهههههده ِهههههلقر عی

 ز نهههههارر دلهههههم تههههها بهههههه  سهههههمان رفتهههههه 44ایلُهههههو

 ء نهههازخوشهها بهههه زِههرر جمهههاتر عههلو ر حجلهههه

 بهههههلاور دولهههههتر دِهههههدار بهههههاز اهههههن چفهههههمت

 اه نزدر زلس و ذِهن 45عجر چه شاهتوارو 

ّر مهژه ُرفتهه خهاکر درگههر تهو 46به ُرفهت و  رو

 جداسهههت پيهههلر فلهههک چهههون ز بيهههتر معمهههور 

هههر اهههه زنهههم بهههل صهههفوفر اههههلر نمهههاز  بيهههار می

ههها  بتهههان بهههه جلهههوه عاهههان بهههل عاهههان رونهههد ام 

ههههلدر اههههدر بيهههها اههههه مييههههده فتههههه گی  ههههها ُرفتههههه ری

 زخهههم خهههوردهء تيهههلر امانچهههه شهههد واعهههظ چهههو

 رسههر بههه حههل  چههه ِههافلر اههه تههو عههالر نمههر

 

 
 اسههت  ّ زده نههه رنههگر روسههت م ههل  تفههر

ههههههلق بههههههه  تههههههشر ر  همچههههههو  فتههههههاّ زده  عی

 ز اشهههکر عاشهههار متهههيين بهههه ر  گهههالّ زده

د سههههتاره گلِههههزان ز بخههههتر خههههواّ زده  بههههوی

 بهههه صهههولجانر ِ ههها گهههوور شهههيو و شهههاّ زده

 ه  ّ زدهرهههههههت ز مههههههلد ر چفههههههمم هميفهههههه

ّر   ن ههههون خيمههههه بههههل خههههلاّ زده ازِههههن ِبهههها

 پيالههههههههه در رهر ميخانههههههههه بههههههههل تهههههههههلاّ زده

 فتادگهههههان بهههههه ولهههههر دسهههههت در راهههههاّ زده

 پيالههههههههه ماتظههههههههلر تتههههههههت او شههههههههلاّ زده

ّر ربهههههاّ زده  شيتهههههته خهههههاول ازان م هههههل

عههههدر زلههههسر بتههههان حل ههههه  هههههاور بههههاّ زده ز جی

 

[62b]  خواجه حافظ[وله[ 

 اعالتن[]م ار  : مفعوت فاعالتن مفعوت ف

 از خهههونر دت نوشهههتم نزدِهههکر دوسهههت نامهههه

 هلچاههههههد اههههههآزمود  از وو نبههههههود سههههههود 

 دار  مههن از فلاِههت در دِهههده صههد عالمهههت

 پلسهههههيد  از وبيبهههههر احهههههواتر عفههههها گفتههههها

ههههلدر اههههو  گههههلد   گفههههتم مالمههههت  رد گههههل گر

 ودحهههههاتر درونر رِفهههههم مفتههههها ر شهههههل  نْبههههه

 شيلِن 47حافظ چو والر  مد جامر به جانر 

 

 
ِْهههه ای ههههههارن ههههر ری ههههْن هیْجههههلركی ال ريیامی ْهههههِلا مر  ُت دی

ههههه لوههههْت برهههههر الاودایمی ّ حی ههههلو ههههلو ر اْلُمجی ههههْن جی  می

هههههه الیمی ْيارهههههر هیههههه ای لیاهههههای اْلعی هههههْت ُدُمهههههوُ  عی  لیْيتی

ه هههههالیمی های سی ّ  فرهههههر بُْعهههههدر ههههه ای هههههْن ُِْلبر هههههای عی  مر

هههههههههه الیمی ِْاهههههههههای ُحبههههههههها ِ برهههههههههالی می ای  وار مهههههههههای ری

ّر چفهههم خامهههه خهههود مهههر  شهههود مف  ههها از  

هههههه لایمی هههههنی اْليی ْاههههههُ ای سهههههاِ مر توهههههر ِیهههههُ وُق مر  حی

 

[63a]  [ک]عالر بوله 

 ]م ار  : مفعوت فاعالتن مفعوت فاعالتن[

 از ِامهههههتر تهههههو ُدورو بهههههدتل شهههههد از ِيامهههههه

 چادانيههههه ُر  نمههههودو از سههههلزنش فههههزودو

 
هههه ههههْن هیْجههههلركی ِیههههْد صههههایری ر الْ ريامی ههههه ه مر  الْعیالیمی

هههههههْن  ْفههههههها  خیبُهههههههدو مر هههههههر برعر ههههههههِهههههههای خیارمر  میالیمی

                                                           
الو  44  .YN علو :
شاهتوارو  45  .YN ش توارو :
به رفت و  46  .YN بلفته :
جان  47  .YN جاو :
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ّر  ن سههيو 48ا  متههوبيو بهها ِمههزه  گفههتم ابهها

 خههههاکر درر تههههو ُرفههههتم هههههل اههههو بلفههههت گفههههتم

ههلاو ملشههدر خر  ههر  ر ههاعم ااههر چههو از می  پیههر می

 سهههههاِر ز دوسهههههتيامر بهههههاز  باهههههود جهههههامر

ههههر  چههههون نوب ههههار شههههد دیو مههههاِيم و ِل ههههلر می

لوههس  خورشههيدر جهها  در تههس سههاِر بههه خهها ُمزی

 خههههواهر اگههههل تههههو عههههالر از فههههي ر خِزالههههر

 

هههههههههه هههههههههْت بر هههههههههای الاودایمی ارردیا   ایْرحی ا ر وی  لرلهههههههههلو

ه هههههههالیمی ههههههه ی التو ْ هههههههتُْم برُم ْلريهههههههای   ُرْحهههههههتُْم می  جر

ههههه ْجلرههههدر الْيیلایمی ههههْن می هههه    مر  ُِههههْم فایْسهههه رارر بريی

ههههههههه ههههههههْن لیهههههههه و ر الُْمدایمی ههههههههبْعاای مر  وار مههههههههای شی

ههههههه مایمی هههههتر الْفی اههههههایدرت مهههههای نایحی اوهههههتر الْعی  مهههههای حی

بوهههههه هههههههِههههههای حی مایمی ِی ههههههْن فیْوِر ههههههای  ْوض  مر   ای برههههههلی

هههههههه ُزْر تُْلبیههههههه ِ   بريیثهههههههلرّ ُمهههههههْل ایعبیههههههه ی التو ایمی

 

[63b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

ههر  بههه صههو ر بلبههل و ِمههلو اگههل ناوشههر می

 او بارههه از رنههگ و بههوور فحههلر ب ههار ذخيههله

 چههو گههل ن ههاّ بههل افياههد و مههلل زد هههو هههو

 خوارگههان افههل اسههت ِاههه دارور ميههلایخز

ّر حياتههت بههه دسههت تفههاه مميههل  چههو هتههت  

 تاندزمانهههههه ههههههي  نبخفهههههد اهههههه بهههههاز نْتههههه

 شههههيوهر سههههل ات و ُحيههههم را زبههههاتر نيتههههت

هههههه وا نوشههههههته ا ههههههُت المی  انههههههد بههههههل اِههههههوانر جی

 سههخا نمانههد سههخن وههر اههام شههلاّ اجاسههت

 بههههلو حههههافظ 49اودبخيههههل بههههوور خههههدا نْفهههه

 

 
ههههُل الههههدووای  ههههرعههههال  اههههر اامههههت  خر ْليی ُی  ء ای

 پیههر رهههلوانر ب مههن و دیو رسههاد ز اههه مههر

 ااههر هیههر هیههر مارههه ز دسههت پيالههه چههه مههر

 به ِوتر م لّ و سهاِر بهه فتهوور دف و نیهر

ههههنی  مر ههههر فیههههالی تیُمههههْت وی ههههْي   حی  50اْلمههههایءر ُاههههل  شی

ههههرْ  ههههْي ُهُ خیشی  مجههههو ز سههههفله مههههلو   اههههه شی

 اسههت و افتههلر اههر ز تخههتر جههم ازههلو مانههده

 نيهها خلِههد واو بههه وواههه هلاههه عفههوهء د

 وهههر 51بهههده بهههه شهههادور رو  و روانر حهههاترمر 

لیهههر   هههماین عی  شهههلاّ نهههود و اهههل  ورز ایل و

 

[64a]  [ک]عالر بوله 

 ]مجتث : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن[

 ز دالر عفههههار بتههههان دردر سوزشههههت تهههها اههههر

 ز بههاده توبهههء مهههن بهها تهههو مفههيل او م هههلّ

 است صلاحر صداور اوسهت صهفيل چو بلبلر

 است م لّ و ساِر اه مجلدر اُنهد اسهتاج

 دخن بخههههشر مههههلده ُمههههلر سههههفيد اههههه شههههد رو 

 گفهههت 52بهههو ِهههزاتر دولهههتر دنيههها بهههه بهههوو بهههد

 زههههر الامهههتر عظمهههر اهههه در وخِهههتر جهههود

ههههر ميههههن عههههالر  درِهههه  ماملههههک از جهههها ر می

 

 
ههههههربتههههههوز دال دگههههههل  ْليی ُی ههههههُل الههههههدووایء ای   خر

هههر د فلاِهههتر می  بهههه گهههودر ن مههههء نیهههر اهههر بهههوی

ردر  د بههههه  پيالههههه وی  دیو [و]ب مههههن ب ههههارو بههههوی

ههرِ هیههر هیههر  بههه هههوو و هههاو باوشههم چييههده می

ههههههر ههههههيْ   حی ههههههنی الْمههههههایءر ُاههههههل  شی مر  فی ُههههههْل لیهههههههُ وی

 53اسههت  نيههه ااههد ميههلر خشهههء خشههي  سهه ر

 سهههتر حهههاتمر وهههر بهههه ن هههله وهههر  زمهههان اهههلده

لیهههههههر   هههههههمایُن عی  ز نههههههيشر ف هههههههل مياههههههدِش ال و

 

                                                           
 از اسم توبيوِ فعل ن ر ساخته است 48
نی ا  49 يد  مر يُل بیعر ایْلبیخر : Emsâl ve Hikem, I, 236. 
نی  50 ر مر ْي   حی الْمایءر ُال  شی  : “…Ve her canlı şeyi sudan…”, Kur’an, 21/30. 
حاتم  51  .YN خاتم :
بد بو  52  .YN بد خو :
يفی   ایلد    53 ّ   نيای جر وایلربُ ای ارالی : Emsâl ve Hikem, I, 246. 
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[64b]  خواجه حافظ[وله[ 

 تن فاعالتن فاعالتن فاعلن[]رمل : فاعال

 او اه بل ماه از خار مفهيين ن هاّ انهداختر

ّر زلسر عارفت  تا چه خواهد الد با من تا

 گوور خوبر بُلدو از خوبانر عهالم شهاد بهاد

 هلاتر با شم ر رختار  به وج ر عفها باخهت

 رد ميههن 54واعههتر مههن گلچههه سلمتههت و خههلابم

 وِههههلانر مهههها گههههالر عفههههار خههههود ن ههههادو در دتر 

 از ن هشر خيهات 55وان هه  ّر بيهداران ببتهترخوا

 گههاه نظههل در جلههوه پههلده از ر  بههل فياههدو ِههک

 بهههلاور صهههيدر دت در گهههلدنم زنجيهههلر زلهههس وز

ههر  پلسههت از فلِههرر نههلگدر مخمههور و چفههمر می

 الههد ِن شههاه ِفيههر  نيههه خحههمر ملههکر او نحههل 

ّر شمفهههيل  اهههه شهههيلان را ازان  زِا هههار از  

 

 
 انهههداختراو بهههل  فتهههاّ  ل هههس اهههلدو سهههاِه

 حاليهههها نيلنههههگر ن ههههشر خههههود در  ّ انههههداختر

 جهههها ر ايختههههلو ولههههر اافلاسههههياّ انههههداختر

ّ انهههههداختر  زان ميهههههان پلوانهههههه را در افههههه لا

يههههدر زههههواّ انهههههداختر  اانههههدرِن شهههه لم بههههه ام 

 سهههاِهء دولههههت بهههلِن ُاههههالر خهههلاّ انههههداختر

 ت متهههر بهههل شهههبلوانر خيهههلر خهههواّ انهههداختر

يهها حههور و پههلو را در حجههاّ انههداخت  روز حی

 رِهههاّ انهههداختر چهههون اماهههدر ختهههلور مالهههک

 نفهههين را در شهههلاّ انهههداختر حهههافظر خلهههو 

 از لهههرر شمفهههيلر چهههون  تهههش در  ّ انهههداختر

 انداختر  ّ را در 56ُگلدان و لر الدو تفاه

 

[65a]  [ک]عالر بوله 

 ]رمل : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن[

ههفلر چفهمر متههت  تهش بههه  ّ انههداختر  او بهه سر

 ها بهل سهاِل از لعهلر مه اّ ِ لهمر چياندو 

 از اجها  مهوختر اِههن تُلاتهازِ او تُهلکر متههت

 میر ربهودو افتهلر پُهل زِهر و فهل از فهلقر جهم

 بهههها اميههههدر گههههالر وصههههل  خههههل مههههنر دِوانههههه را

 گ شههتر از چمههن تهها پههدر سههلِ اههلده اااههل مههر

 مودو و مها را سهاختر ِهلقر سلشهکروو باْ 

  حل ه حل ه زلسر خم در خم اهه افياهدو بهه ر

 وجههر ِوسههس را بمانهدو زِههلر بلِه  در حجههاّ

 او سلشکر چفمر مها نُهه چهل  را بهل ههم زدو

 افهههزا اهههه عهههالر از سهههواد ارن اشهههتر نظههمر رو 

 

 
 ِعاههر عيههدر خههد  گل ههون در شههلاّ انههداختر

 جلعهههههء جهههها ر لبههههت بههههل  فتههههاّ انههههداختر

 ش تهههواران را سهههلاپا در راهههاّ انهههداختر

 بوالعجهههر ايختهههلوو افلاسهههياّ انهههداختر

ههها خهههلاّ انههههداخترد  ر خهههلاّ انهههداختر ام 

 سههابلر مفههيينر خههود را پههي  و تههاّ انههداختر

ها در  ّ انهداختر وه اه مهر  اهلدو زهواّ ام 

ّر شهيو و شهاّ انهداختر  هل ِير را بل رِا

 همچو زلس  ند  اه از عهارض ن هاّ انهداختر

 الدو ِهک  سهير و چاهدان  سهياّ انهداختر

ّر حيههوان را ز  لمههت در حجههاّ انههداختر   

 

[65b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]هجز : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن[

 دانهر دانهم اهه مهر ا  جانا و مر خواهر تو هوا

 ره ِابد ميانر عاشا و معفوق مالمت گلچه

 بيففان زلس و صوفر را به بازو و بهه رِهآ  ور

 
 خهوانر بيار و هم ناْوشهته مهر اه هم نادِده مر

 خحهو  اسهلارر پا هانر 57بياها  چفهمر نهانبياد 

 اه از ههل رِعههء دل هش ههزاران بهت بيففهانر

                                                           
خلابم  54  .YN خلابتت :
ببتتر وان ه  55  .YN هتتر  ن ه :
گلدان  56 انباز :  YN. 
نابياا  57  .YN بياا :
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لیک در سجدهء  د  زمهين  بهو ر تهو ني هت اهلد می

ّر  هفل ب ْ  درِ ا عيشر شب يلو اه در خوا   شهتسی

 دار  اه بْ فهاِم املباهدد اميد از بخت مر

 خمر زلفت بااميزد اه  ن مجموعههء دل اسهت

 ملوت از هملهان بودن ولِار ااروانر نيتهت

 گفادر اارر مظلومان دران ابلوور دلباد اسهت

 دهههد حههافظ خيههاتر چابههلر زلفههش فلِبههت مههر

 

ِافت بيش از وورر انتانر  اه در حتنر تو چيزو 

درر وصل او دت به هجلانر چو در مهانر  بدانرِ 

 خههدا را او فلههک بهها مههن ب ههو تهها اههر بدِاتههانر

 ازان بهههاد اِماهههر بهههادد اهههه ان يهههزد پلِفهههانر

ههه  ادر ع هههدر  سهههانرش دشهههوارور ماهههزت بهههه ِهههبيی

 نفههد بهها مهها گههله بْ فهها ز پيفههانر ن ههارا ِههک

 ن هههههل تههههها حل ههههههء اِبهههههاتر نهههههاممين نجابهههههانر

 

[66a]  [ک]عالر بوله 

 ]هز  : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن[

 دانهر است در جتمر دگل جانا تو مهر ملا جانر

 بيههههام بههههه دیور  حل هههههء جمعي ههههتر دل هههها نمههههر

 ف هم م لوِهر دانم چه شوخر بوالعجر خهود نمر

 گهوِر دخ گاه از دههان گهاه از ميهان گفتهار مهر

لیک شلماده ازحتات خجل ِلمهانر خلهد از تهو  می

 ز دردر هجهههل گلِهههانر بهههه ِهههادر وصهههل خاهههدانر

 لِزد  ن وحفر ِهزات از مهنبياد و ب ْ  چلا مر

 تو بيدردو بلو از گل  و سلدو  نچه خواهر گهو

 اوبهان تها بهه ميخانهه اففهان پهاو رو  مهن دامهن

 ندارو دستر حل  از دولهتر دنيها چو عالر بل

 

 
  مههد عههارفر جههانر عجههر پههاايزه اذعههانر سههل

 پلِفهانر  سا چو من خهاول م ل او زلسر مفک

ل  گ ر گوِا اه خا ناْوشته مر  خهوانر ز هل سر

 م هههههل دانهههههاور رازو واِهههههسر اسهههههلارر پا هههههانر

 دانهههم چتهههان خهههوبر چاهههين نادِهههده انتهههانر نمهههر

  خهههل بهههه در مهههانراگهههل جوِهههاور درمهههانر بهههدان 

 ب ههو او بخههتر بلگفههته چههلا از مههن گلِزانههر

 بههه شههلور  نيههه ناصههد  دردماههدان را نلنجههانر

 گههل  ِههک جلعهههه از جهها ر لهههرر لعلههت بيففهههانر

 عجههههههر خِیْع رلرههههههر دنبههههههاتر اژدرههههههها بجابههههههانر

 

[66b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

 سههرحاصههلر و بوال و  شههت بههه بههرعمههل ب ْ 

 انهد چه شیيلهاست درِن ش ل اهه ِهان  شهده

 با دتر خون شده چون نافهه خوشهش باِهد بهود

 فههاو و صههفيل از شههجلر وههوبر زنبههات ب ْ 

 تهو در راهر اميا هاه بهه خهوّا [و]رفت ااروان 

 تههها چهههو مجمهههلِ نفتهههر دامهههنر جانهههان گيهههل 

 رفهههههتم دود در خيههههلر ِالمهههههانر درد مههههر

 چاههد پوِههد بههه هههواور تههو ز هههل سههو حهههافظ

ههههه ی الْ لی  هههههورر وی  نیْتهههههُت برههههههر بیهههههلْ می
هههههنی ال    ُق مر

 

 
هههيم ده اهههه بهههه پيهههلو بلسهههر  او پتهههل جههها ر می

 شهههههههاهبازانر ولِ هههههههت بهههههههه م ههههههها ر م تهههههههر

 هلاههه مفهه ورر ج ههان گفههت بههه شههيلِن نفتههر

 حيههس باشههد چههو تههو ملِههر اههه اسههيلر ِفتههر

 خبههل از ِل ههلر چاههدِن جلسههر وه اههه بههد بههر

زپهههرر  جهههان ن هههادِم بهههل  تهههش
 نفتهههر خهههود 58

 اهدر بيچهاره تهو بهارو چهه اتهر او برگفت ا

ههههههههر تر ههههههههلی اُ ویلرِ ههههههههاِ برهههههههه ی ِههههههههای ُملْتیمی  ِیتو

ههههههههههههر ّ  ِیبیتر هههههههههههه ای ل ههههههههههههر لیهههههههههههه ی     برفر  فیلیعی

 

[67a]  [ک]عالر بوله 

 ]رمل : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن[

  شههت و تههو در ِيههدر هههوا و هوسههرعمههل ب ْ 

 پههر روو فههارل و خاههدان همههه دزدان در مههر

 
سههههتر نفیتههههر وه اههههه زِههههن ع ههههدهء پهههها  باههههد نلی

 خبههل از نههالشر چاههدِن جلسههر چههه عجههر بههر

                                                           
زپر  58  .YN زنر :
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 گفهت دِهد و بهه شهف ت مهردوست در ره  ر  

 بهههوده صهههد مفهههعله از وهههور بهههه موسهههر پيهههدا

ن چه  است اه ام حوصله با ل   ر عفها سل و ِا

 شااسههههر اههههه مههههلا او سههههگر ِههههار م ههههل دزد

 بلبلر چهون تهو درِهن سه سر ُمفهبوک صهد حيهس

 تههههو مههههلا م حههههد و م حههههود تههههلا اهههها ر دگههههل

هههتر پيهههلانر ج هههان خهههواه اهههه تههها  او پتهههل هم 

 

ههها اهههه نهههدانم چهههه اتهههر بهههر  اتهههر دانمهههت ام 

 تهههو درِههههن ملحلههههه در مفههه لهء ِههههک ِبتههههر

 چاهههههد سهههههيملل ِلِهههههوان ز واهههههينر م تهههههر

 افر دامنر من شر همه شر چهون عتتهر مر

 بههههههها چاهههههههين ن مهههههههه و  وازه اسهههههههيلر ِفتهههههههر

ههههههههههه تی اترههههههههههه ی ِهههههههههههای ُملْتیمی هههههههههههلی اُ ُملایدی  رِیتو

هر عفههها بهههه پيهههلو بلسهههر  همچهههو عهههالر ز ری

 

[67b]  خواجه حافظ[وله[ 

 ]م ار  : مفعوت فاعالتن مفعوت فاعالتن[

ههههِما ُِفههههایارر ْبتر ههههن اللو ههههآلرر 59ِههههای می  ُدْرجههههاِ مر

 دههد ِهلور  خيلر خيهاتر وصهلت خهود مهر

ده خون شد   شد زبون جان ختته [تن]دت رفت و ِد

 دلبهههل بهههه عفههه بازو خهههونم حهههالت دانتهههت

 شد دلم ز دستش وز جورر چفمر متتش خون

هههههْوزر رر وی  هههههْن می ا عی ااريهههههاِ تیبیهههههل ِ  ههههههایدرو ِهههههای زی

بريهههههههههُر فري هههههههههای  ْمهههههههههل  اهههههههههاینی اْلفی  ار ذای ی ری

هههر ده اهههه گلچهههه گفهههتم نامهههه سهههياهر عهههالم  می

 سههههاِر بيههههار جههههامر وز خلههههوتم رههههها اههههن

 چون نيتت حاتر دوران بهل ههي  حهات زابهت

 

 
 هاللهر خهار  60ِا رّ چه درخهور  مهد گرهلدد

 تهها خهههود چهههه عفههها بهههازد زِهههن لعبهههتر خيهههالر

و وی مهههههههایلرر هههههههای مهههههههای لرلْ یهههههههوی زاِی  اُوذرِهههههههُت براللو

 اسههت او ُزمههلهء مههوالر فتههوو ز عفهها چههون

بیههههههها   ِیههههههه فرهههههههر ْفهههههههار ُمْعجی الرر العر  ترينی برهههههههالتووی

ْتههههههرر حههههههایلرر ل ههههههْم برفی  إْن تیْلههههههای ایْهههههههلی نیْجههههههد  ای

هههههْن نیْظهههههلی  اِ مر زایلرهههههروهههههایری الُْع ُهههههوُت وُهههههل   ةر الْ ی

 نوميههههد اههههر تههههوان بههههود از ل ههههسر خِزالههههر

 خابههههههالر [و]تهههههها در بههههههدر ب ههههههلد  ِههههههال د 

هههر  خهههورِم حهههالر حهههافظ ميهههن شهههياِت تههها می

 

[68a]  [ک]عالر بوله 

 ]م ار  : مفعوت فاعالتن مفعوت فاعالتن[

هههههر ِهههههای خیارمهههههاِ برفهههههایلرر اشر وی هههههن اْلفی ا هههههْر مر  جی

 لگتهههت مههاِيم و جتهههمر خِهههل شهههب ا تهههو سهههاِه

هء مههو  م ههلر جبههين و در وو ِههک حل ههه وههل 

 پلسهتر بهت 61اسهت چفمان فلض در ايشر شو 

 هل ِ له اشکر خونين ُمظ یل به روور رن هين

 مجاههونر عفههار ليلههر گفههتم بههه وجههد و ميلههر

 ممهزو   ّ و  تههش در ااسههه اههر تههوان بههود

د مههههدامر ههههيفش بههههوی  سههههاِر بيههههار جههههامر ای

ههههبُو ی اُْنتههههاِ ُِههههْم فایْسهههه رارر هههه     هههههای ر الحو  بريی

 در دت خيههاتر خوبههان چفههمش مههلا نظلگههاه

 است و جها ر بهاِر معفهوق گفهته سهاِر دیور

 

 
هههههوایلرر هههههنی الْفی ْمعهههههاِ مر هههههآ جی زاِی  ِیهههههْد ُخفوهههههتر اللو

يهههههایلرر هههههنی الخی ِ مر هههههال  هههههر  ر لیهههههر المیالیعر  ُااوههههها عی

 اسهههت حاِهههل بهههاختل از هاللهههر او چهههون هالهههه

 فتهههوو چتهههان نوِتهههاد اِهههن را عجهههر مهههوالر

  یْجههههههلر ُمْ ههههههمیلای   ِهههههه ترينی برههههههالتووایلررفرههههههر الْ 

ههههههْلضر حههههههایلرر ههههههْل برعی ج  ههههههْوترر عی  اآلنی بههههههاینی می

 مهههههههها ُملااههههههههر مههههههههاِيم خابههههههههالر صههههههههوفر  

 اسهت خِزالهر است عينر حيهل  شهوِر عف ر

خیلرههههر ههههنی الز  ههههيْلیه ایْصههههفیر مر ههههنی الُْعتی  ایْحلیههههر مر

زایلرههههههرِی  ِی يْایههههههاوی فرههههههر  ْوض  عی  ْزخینُاههههههای برههههههلی

 اسههت راِههر دوران بههه اهها ر عههالرم ههلّ بههد 

 

                                                           
ِفاار  59  .YN بفالر :
گلدد  60  .YN گلد  :
فلض است  61  .YN فلفيتت :
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[68b] خاتمهء مجم  البفلِن 

 ]خفيس : فعالتن مفاعلن فعلن[

ههههههههههتر اْلهههههههههه ارردایُ  وی تیمو ههههههههههت وی  اْنتیظیمی

ر  صد و شش ولفهه شهعلر همچهو ُدری

 اسههههت پاجههههه و سههههه ِههههزتر حههههافظر

ر اههههههلد  بههههههه سههههههوادد دلههههههم ماههههههو 

 بياههدد بههه عههينر ِههلض هلاههه مههر

 پوشههههيد وانيههههه عيههههبش بدِههههد و مههههر

 تم نظيهههههله بعهههههد از مهههههنمهههههن ب فههههه

 التفههههههههاتم ب ههههههههل  و  ن ههههههههه اههههههههن

 ِههدر نااتههان اهههلر صههدر و مههن بههر

 ا  اههههه تهههها مففههههل چههههه گاههههه اههههلده

 جلِهههههههان از مهههههههدادر مههههههها م یلههههههههر

 من اه خوشدت نیهيم ز رشهفهء الهک

 اهههلد سههههلمان بهههه نههههزدر شهههاه اوِههههد

 ِافههههههت جههههههامر بههههههه بههههههز ر بههههههاِ لا
 

 
اْظُومههههههههای  لیْيهههههههههر می ههههههههْما  عی  نرْعههههههههمی سر

 ابيهههههها  ماههههههتظم گفههههههته بهههههها هههههههزار

 ههههههاد ازبههههها  ا  بههههها نظيهههههله اهههههلده

هههههههُل الظ لُمهههههههای  هههههههالرُا الا هههههههورر جایعر  خی

 اههههور باشههههد دو چفههههمر او بههههه حيهههها 

 بههههههلود تهههههها ب فههههههت وِههههههتر ممهههههها 

يههههههههلی لیههههههههه ز ز هههههههها   بْفههههههههاوو خینیظر

 عيههههر جههههوِر ز نظههههمر اِههههن المهههها 

 مههها بهههه عهههزليم و دِ هههلان بهههه بهههلا 

 سلزنفههههه ا افهههههم مهههههن از حفهههههلا 

 سهههههههههال ا در گهههههههههلو بمانهههههههههده دوا 

 و نخههههههوانر صههههههفاِسر رشههههههفا تهههههه

 بهههه ِيهههر ِ عهههه ِ ههه ر صهههد درجههها 

هههه ّ و جههههان ّر عی هههه ا  مفههههل  فههههزا نیفی
 

]68b[ 

 اتههر عههالر بخههت و بههر تههو چههه اههم

 او اهههههه تهههههلا بهههههه زمهههههانر رسهههههيده

 اههههامرر تههههو بههههه چاههههين ِيههههد و تلههههو

 دسهههت و خلههها در چماهههت تهههو ت هههر

 بعههههههدازِن د  مههههههزن بباههههههد دهههههههن

 الهيم چهو ما و الکر  خ لاست چو جان

 ِهههههههاّ فهههههههته خاتمهههههههها الفمهههههههد گ

 گلچهههههه ناميهههههده مجمههههه  البفهههههلِن
 

 
 ......................نههنه تلا ل هسر شهه 

 ............ل ههس و جههود از .............

 ..............رِزد از نخهلر خامهه........

 شده پُهل جيهر .............................

 ز الامههها  ................................

 ............................تو بهدان چفهمه

 فهتد بهها ......................................

ّر حيههها  خوشهههتل  اسهههت ار ب هههوِم  
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