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مختصری از سیر تاریخی دانشکده حقوق دانشگاه تهران1
درسخنرانی استاد دکتر حسنعلی درودیان2

ای ش�ه ملک خراسان، از گدایان رخ متاب
ای پناه بی پناهان، دس��ت ما گیر از کرم
کشتی مارا ف��رابگرفته موج از چارسوچون
تو هستی ناخ��دای کشتی ایران، چه غم
آن که آه�و را دهد در دامن لط�فش پناه
کی کند دلخستگان را نا امید از این حرم
ای)رسا( پشت و پناه ملت ایران»رضا«ست
سایه  اش یا رب مبادا از س���ر ایران، کم

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 
ریاست معظم دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد؛ استاد ارجمند 
جن��اب آقای دکتر حسینی مدیر محترم گروه حقوق؛ بر خود فرض می  داند که از استاد 
گرانمایه جناب آقای دکتر جوان جعفری و همکاران گرامی ایشان و دوستان ارجمند خود 
جنابان آقایان دکتر خدابخشی و دکتر عابدی و نیز گروه انجمن علمی حقوق ارزشمند این 
دانشکده، که با نهایت لطف و بزرگواری از این بنده برای حضور در این جلسه دعوت به عمل 
آوردند و بدین  سان وسیله گردیدند که به زیارت آستان حضرت ثامن الحجج علیه السالم 
نائ��ل آید، از سویدای قلب سپاسگزاری کند. من��ت خدای را، عزاّ و جل، که پس از گذشت 
چندین سال سرانجام این امام همام حقیر را برای سومین بار به پابوسی طلبیدند.  دانشگاه 
شما بر دیگر دانشگاه های دولتی ایران دو امتیاز ارزنده و مایه مباهات دارد؛ یکی آن که واجد 
این شرف است که در مشهد الرضا در ظل توجهات و عنایات حضرت ثامن الحجج قرار دارد 
و این افتخار در تسمیه آن ملحوظ افتاده است، و دیگر آن که مزین به نام جاویدان فردوسی 
بزرگ، این احیا کننده هویت ملی ما ایرانیان و این پاسدار راستین زبان فارسی است. خود 

فردوسی این واقعیت را بهتر از هرکسی به نیکوترین وجه بیان داشته است: 
عجم زنده کردم ب��دین پارسی بسی رنج بردم در این سال سی 

1 . این سخنرانی به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر درودیان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در 
اردیبهشت 1397 ایراد شده است.

2 . رئیس اسبق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مدیر پیشین گروه حقوق خصوصی و استاد پیشکسوت حقوق مدنی.
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ز ب��اران و از تاب��ش آف��تاب بن��اهای آباد گ��ردد خ��راب 
که از باد و ب�اران نیابد گ��زند پی افک�ندم از نظم کاخی بلند 
که تخ�م س�خن را پراکنده  ام نمی رم ازین پس که من زنده ام 

جن��اب دکتر عابدی به بنده پیشنهاد فرمودند که در این مجلس شریف شمه ای از 
تاریخچه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را معروض بدارد، حقیر نیز برای 
آنکه نفس ایشان شهید نکند در امتثال امرشان در همین زمینه تصدیع می  دهد. یکی از 
دو بخش دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بیش از یکصد سال قدمت دارد، 
چه ابتدا مدرسه علوم سیاسی در سال 1278 شمسی توسط وزارت امور خارجه تأسیس 
ش��د، پ��س از آن در وزارت عدلیه در سال 1298 مدرسه حقوق ایجاد گردید و سپس در 

سال 1304 وزارت فوائد عامه مدرسه عالی تجارت را بنیان نهاد. 
در اسفند 1305 به پیشنهاد وزارت معارف و تصویب هیأت وزیران دو مدرسه نخست، 
از وزارتخانه  های متبوع خود جدا شدند و به وزارت معارف پیوستند. در سال بعد از ادغام 
این دو، مدرسه حقوق و علوم سیاسی پا به عرصه وجود نهاد. مدرسه عالی تجارت نیز در 
سال 1306 در مدرسه حقوق و علوم سیاسی ادغام شد. نهاد جدید، چهار سال بعد، یعنی 
در س��ال 1313 با تاسیس دانشگاه تهران، تحت ن��ام دانشکده حقوق و علوم سیاسی و 
اقتصادی، یکی از شش دانشکده اولیه این دانشگاه گردید. بعدا با منفک گردیدن موسسه 
تحقیقات اقتصادی و موسسه عل��وم اداری از این دانشکده، دانشکده اقتصاد و دانشکده 
عل��وم اداری )مدیریت کنونی( پدید آمدند؛ و دانشکده ب��ا نام کنونی اش، یعنی دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی به فعالیت خود ادامه داد. شادروان عالمه دهخدا سال ها عهده  دار 
ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی بوده و مرحوم دکتر شایگان به عنوان 

معاون ایشان به رتق و فتق امور جاری دانشکده می  پرداخته است. 
این بنده که متفنن در حق��وق مدنی است، در این رشته در سال اول دانشکده شاگرد 
 مرحوم دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، در سال ه��ای دوم و سوم شاگرد روان شاد دکتر 
 میر سید حسن امامی و در سال چهارم شاگرد رئیس وقت دانشکده شادروان دکتر موسی 
عمید بوده است. حضرت آیت اهلل جناب استاد دکتر میر سید حسن امامی، امام جمعه وقت 
تهران، نویسنده دوره کامل حقوق مدنی ایران در 6 جلد هستند که هنوز هم مورد استفاده 
و استناد می  باشد. الفضل المتقدم. آن روان شاد با وجود مقام بس رفیع علمی )داشتن درجه 
اجتهاد از حوزه نجف اشرف و درجه دکترای حقوق از دانشگاه لوزان در سوئیس( و منزلت واالی 

اجتماعی بی نهایت متواضع بودند و در سالم گفتن همیشه سبقت می  جستند. 
در شاگردپروری اگر گفته نشده بی  نظیر، مسلماً کم نظیر بودند، شاهد این عرض بنده، گواهی 
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 دو تن از شاگردان برجسته ایشان، یعنی حضرات اساتید دکتر کاتوزیان و دکتر جعفری لنگرودی 
می  باشد که در شرح احوال آنان مذکور افتاده است. می  توان گفت کسانی که در دانشکده  های حقوق 
ایران به تدریس حقوق مدنی اشتغال داشته  اند و امروز بازنشسته گردیده  اند، شاگردان بی  واسطه 
 مرحوم استاد دکتر امامی بوده  اند و کسانی نیز که امروز مدرس حقوق مدنی هستند اکثراً شاگردان 
م��ع الواسط��ه آن استاد بزرگ می  باشند. هنگامی که این بنده از س��ال 1337 تا 1341 دوره 
لیسان��س را می  گذرانید، سعادت استفاضه از محضر شریف بزرگان دیگری را نیز داشت که 

مجال سخن گفتن از همه آن ها نیست، ولی حیف است اگر از برخی از آنان یاد نشود. 
در سال اول دانشکده شادروان دکتر عبدالحسین خان علی آبادی، که در آن وقت معاون 
اول دادست��ان کل کشور بودند و همچنین سال  ها در مقام دادستانی کل کشور خدمت 
کردن��د، به ما علم االجتم��اع یا به تعبیر امروز جامعه شناسی جنایی درس می  دادند. آن 
مرحوم در آخرین جلسه درس چندین جلد از کتب »حقوق جنائی« خود را می  آوردند و 
به قید قرعه به دانشجویان اهدا می  کردند و با اینکه تعداد دانشجویان پسر کالس بیش از 
ده برابر دانشجویان دختر بود، آن مرحوم نیمی از کتاب هایی را که آورده بودند به دختران 
و نیم دیگر را به پسران اختصاص می دادند و به اعتراض پسرها اعتنا نمی  کردند. شادروان 
دکتر کاتوزیان نقل می  کرد که به هنگام ابتالی روان شاد دکتر علی آبادی به همان بیماری که 
منجر به فوت ایشان گردید به عیادتشان رفته بود. دکتر علی آبادی با چشمان گریان نگران 
آن بوده که در پیشگاه عدل الهی چگونه جوابگوی نظریه خود مبنی بر ابرام حکم اعدام یک 
زن باشد. قضیه آن بود که زنی، شوهر خود را به قتل رسانیده بوده و دادگاه عالی جنائی او 
را به اعدام محکوم کرده بوده، از این حکم فرجام  خواهی می  شود، مرحوم دکتر علی آبادی 
به عنوان دادستان کل نظر به ابرام رأی صادره می  دهد و دیوان کشور آن را ابرام می  نماید. 
به قول امروزی  ها کمپین در داخل و خارج کشور به نفع این زن شکل می  گیرد و از شاه 
درخواست می  شود که مجازات زن را تخفیف دهد و مانع از اعدام او گردد، ولی شاه چنین 
 نمی  کند و زن اعدام می شود. حکم اعدام را دادگاه عالی جنائی صادر کرده بود، دیوان کشور 
م��ی  توانسته از نظر دادستان کل پیروی نکند و آن را نقض نماید و شاه هم می  توانسته 
با تخفیف مجازات زن از اعدام وی جلوگیری کند. بدین  سان دکتر عبدالحسین خان علی 
 آب��ادی نه صادرکننده حکم بوده، نه اب��رام کننده آن و نه کسی که با تخفیف مجازات زن 
می  توانسته او را از اعدام برهاند؛ آن وقت در بستر بیماری می  گریسته که نکند در ابراز آن 

نظریه دچار اشتباه شده باشد و در پیشگاه عدل الهی چگونه پاسخگو باشد. 
در س��ال دوم دانشکده، مرحوم دکتر محمد حسین خان عل��ی آبادی، که در دوران 
نخس��ت وزیری دکتر مصدق معاون ایشان بوده و در سرودن شعر نیز دستی توانا داشت 

سخنرانی استاد دکتر حسنعلی درودیان
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و شعر معروف خاکستر از اوست، به ما تاریخ حقوق درس می  داد. در آن دوران صندلی  
های کالس  های دانشکده شماره گذاری بودند و هر دانشجویی می  باید در همان جایی 
که به او اختصاص یافته بود می  نشست و مبصر کالس در هر درسی از جا برمی  خاست 
و شماره  های صندلی  های خالی را یادداشت می  کرد و بعداً در لیست اسامی دانشجویان 
برای آنان غیبت می  گذاشت و اگر دانشجویی غیبت  هایش از یک چهارم مجموع ساعات 
درس در آن سال تحصیلی در می  گذشت حق شرکت در امتحانات را نمی  داشت. یک 
روز دکتر محمد حسین خان علی آبادی از مبصر کالس خواست که با خواندن اسامی 
دانشجوی��ان کار حضور و غیاب را انجام دهد، هنگامی که نام یکی از خانم  های کالس 
یعن��ی خانم سیمین برخلیلی معروف به سیمی��ن بهبهانی خوانده شد او برای حاضر 
گفت��ن از جای برخاست. دکتر محمد حسین خان علی آبادی به وی گفت که شما در 
یکی از غزل  هایتان می  گویید: »نیامدی که فلک شاخه شاخه پروین داشت- کنون که 
دس��ت سحر دانه دانه چید، بیا«. آیا بهتر نیست ک��ه بگویید: »نیامدی و فلک خوشه 
خوشه پروین داشت- کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا«، زیرا حافظ هم می  گوید: 
»خرم��ن م��ه به جوی، خوشه پروین به دو جو« و سیمین این نظر استاد را پذیرفت. بد 
نیس��ت اضافه کند که حقی��ر دارای این سوءسابقه است که مبصر کالس بود. سیمین 
بهبهانی مرا تهدید می  کرد که اگر از شرکت در امتحانات محروم شود مرا هجو خواهد 
کرد و من به او گفتم چه بهتر از این، »چو شاعر برنجد بگوید هجا- هجا تا قیامت بماند 
به جا«. ولی دست بر قضا غیبت  های سیمین از حد ترخص درنگذشت و از شرکت در 

امتحانات محروم نگشت و در نتیجه تهدید خود را عملی نساخت. 
در سال  های اول و دوم دانشکده یکی از دانشمندان خطه خراسان، استاد سید محمد 
مشکوه بیرجندی، استاد فقه ما بودند. ایشان در سال اول ابواب نکاح و طالق را از کتاب 
شرایع تدریس می  فرمودند و به مقتضای کالس یک »الحیاء فی الدین« می  گفتند و به 
شرح فروع مختلف کتاب شرایع درباره نکاح می  پرداختند که گاه باعث سرخ شدن چهره 
دختران کالس می  گشت. از آنجایی که تسمیه فرزندان پسر به نام  های مقدس محمد 
و عل��ی مستحب است، چنانکه سید الشهداء حضرت امام حسین علیه السالم هر سه 
پسر خویش را علی نامیدند، جناب استاد مشکوه با آن که نام خودشان محمد بود این 
نام مقدس را بر هر دو پسر خویش نیز نهادند. ایشان گنجینه ارزنده کتب خطی خویش 
را که شامل صدها عنوان کتاب ارزشمند خطی بود به دانشگاه تهران اهدا کردند و بدین 

سان در بنیان گذاری کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نقش بسزایی ایفا نمودند. 
ما در دانشکده افتخار شاگردی یکی دیگر از بزرگواران سرزمین خراسان را نیز داشته ایم: 
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شادروان حضرت استادی محمود شهابی تربتی. ایشان دو درس اصول فقه و قواعد فقه را افاضه 
می  فرمودند. از آثار ارزنده این استاد نامدار به زبان فارسی می  توان سه جلد کتاب ادوار فقه 
را نام برد. پس از بازنشستگی ایشان، شاگردشان و همکالسی هم دوره لیسانس ما شادروان 
جناب استاد دکتر ابوالحسن محمدی جانشین استاد شهابی گردیدند. برادر کوچک استاد 

شهابی بزرگ، مرحوم دکتر علی اکبر شهابی در دانشکده، زبان عربی تدریس می  کردند. 
در سال  های سوم و چهارم دانشکده، عالمه المجتهدین حضرت استاد شیخ محمد 
سنگلج��ی درس فقه را عرضه می  فرمودند. مرح��وم دکترکاتوزیان عالقه و ارادت خاصی 
به جن��اب سنگلجی داشتند. ساخته شدن مسجد دانشگاه ته��ران در محل فعلی آن، 
مرحون فطانت و پیگیری استاد سنگلچی است؛ چه برخی از استادان و روسای دانشکده 
پزشکی مانند دکتر اقبال، که بعضاً سمت وزارت یا ریاست دانشگاه تهران را نیز داشتند، 
برای آنکه جلوی دید دانشکده پزشگی گرفته نشود مایل به بنای این مسجد در مقابل 
دانشکده مذکور نبودند و می  گفتند بهتر و مناسب  تر آن است که مسجد دانشگاه در 
زمین��ی بس وسیع  تر در کوی دانشگ��اه ساخته شود، ولی استاد سنگلچی به آنان می  
گفتند که اعلیحضرت کلنگ احداث مسجد را در اینجا به زمین زده است و لذا مسجد 
هم باید در همین جا در داخل محوطه دانشگاه بنا گردد و پی گیری ایشان هم به نتیجه 
رسید. مرحوم استاد سنگلچی نخستین امام جماعت مسجد دانشگاه بودند. بد نیست 
اضافه کنم که استاد سنگلجی بسیار شوخ طبع و حاضر جواب بودند و تکیه کالمشان 
»آجان« بود. روزی در کالس می  گویند »آجان« همیشه در هر کالسی یک احمق وجود 
دارد، دانشج��وی فضولی از ایشان می  پرسد که چگون��ه به وجود چنین دانشجویی در 
کالس پی می  برید. استاد سنگلجی با دست به او اشاره می  کنند و می  گویند »آجان« 
احم��ق خ��ودش، خودش را نشان می  دهد. این را نیز بیافزایم که قبل از دوره ما، مرحوم 
شی��خ االسالم کردستان درس »احوال شخصیه در مذاهب اربعه« را افاضه می  فرمودند، 
اما نوبت به ما که رسید این استاد گرانقدر دیگر در قید حیات نبودند و در نتیجه عالمه 

المجتهدین جناب سنگلجی تدریس درس مذکور را نیز بر عهده گرفتند. 
با توجه به تعداد دروس حقوق اسالمی که در دوره دانشجوئی ما در دانشکده هرکدام 
برای یک سال تمام تحصیلی تدریس می  شدند و شخصیت هایی اگر نگوییم بی  نظیر 
مسلم��اً کم نظیری این دروس را افاضه می  فرمودند، به ضرس قاطع می  توان گفت که 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران جدیداالسالم نیست. 
آیین دادرسی مدنی را شادروان استاد گرانقدر جناب آقای دکتر احمد متین دفتری به 
م��ا درس می  دادند. ایشان داماد دکتر مصدق، وزیر پیشین دادگستری، نخست وزیر اسبق 
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و سنات��ور بودند. الیحه مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی 1318 به همت ایشان در زمان 
وزارت دادگستری  شان تهیه و در مجلس مراحل تصویب را گذرانیده بود، مرحوم دکتر متین 
دفت��ری با آن کالم رسا و شیرین خود از نقش تعیین کننده خویش در شکل گیری قانون 
مذکور سخن می  گفتند. شادروان دکتر متین دفتری، بر خالف عالمه المجتهدین سنگلجی 
که می  گفتند آجان دانش من یار ندارد و با استخدام دانشیار برای خود موافقت نمی  کردند، 
مرحوم دکتر جواد واحدی را به عنوان دانشیار برگزیدند و ما نخستین دانشجویانی بودیم که 

در درس اجرای احکام افتخار شاگردی استاد گرانمایه مرحوم دکتر جواد واحدی را داشتیم. 
استاد عالیقدر مرحوم دکتر کریم سنجابی، وزیر فرهنگ دولت مصدق، در دوران دانشجویی 
م��ا یک سال درمیان حقوق اداری تدری��س می  کردند. از اینرو ما سعادت درک محضرشان را 
نیافتیم و درس حقوق اداری را با استاد گرانمایه جناب آقای دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی 
گذرانیدیم، ولی کت��اب درسی مان، کتاب حقوق اداری دکتر سنجابی بود. جناب استاد دکتر 
مؤتمنی طباطبایی نویسنده دو کتاب شیوا و پربار حقوق اداری و آزادی های عمومی هستند و 
امروز تنها استاد دوران دانشجویی ما می  باشند که بحمداهلل در قید حیاتند و به همراه برخی از 

دوستان زیارتشان را بس مغتنم می  شماریم. هرکجا هست خدایا به سالمت دارش. 
این را نیز اضافه کنم زمانی که برای استخدام به دانشکده مراجعه نمودم استاد بزگورام 
در درس حقوق بین الملل خصوصی، شادروان دکتر محمد نصیری، که در دوران نخست 
وزی��ری دکتر مص��دق رئیس بانک ناشر اسکناس یعنی بانک مل��ی ایران بودند، ریاست 
دانشکده را برعهده داشتند و از ابراز عنایت و لطف نسبت به بنده دریغ نفرمودند. حیفم 
می  آید که از روان شاد جناب استاد دکتر حسن افشار، که در درس حقوق تطبیقی افتخار 
شاگردیشان را داشتیم و پس از فوت مرحوم دکتر عمید به ریاست دانشکده برگزیده شدند 

و بعد ها مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران را بنیاد نهادند، نام نبرم.
حال که از برخی بزرگانی که در هنگام دانشجویی ما در دانشکده تدریس می  کردند یاد 
نمودیم، جا دارد که به بعضی از مشاهیری که در آن دوران در سال های باالتر یا پایین  تر 
دانشجو بودند نیز اشاره کنیم. مرحوم دکتر حسن حبیبی، معاون اول رئیس جمهور طی 
دوازده سال، یکی دو سال باالتر از ما بود و بنی صدر، اولین رئیس جمهور، یک سال پایین 
 تر، یعنی همکالس با شادروان حضرت استادی دکتر عراقی نخستین رئیس دانشکده پس 
از پیروزی انقالب. رئیس جمهوری کنونی، حسن فریدون سابق و دکتر حسن روحانی الحق، 
هنگامی که در یکی از مناظرات تلویزیونی سال 1392 اظهار داشت من سرهنگ نیستم، من 
حقوقدانم، راست می  گفت: بنده خدا دارای یک لیسانس حقوق درست و حسابی است. چه 
آقای حسن فریدون در دوران پیش از پیروزی انقالب، دوره لیسانس حقوق را در دانشکده 
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ما طی کرده و دست بر قضا از دانشجویان برجسته هم بوده است. 
از دوران��ی که پس از بازگشت به ای��ران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 
تهران استخدام شدم آن چنان سخن نمی  گویم. فقط عرض می  کنم که به قول فقیه، 

عارف و شاعر نامدار این خطه، میرزا حبیب خراسانی، که می  سراید: 
فریادرس ناله  ی مستانه تویی تو امروز امیر در می��خانه توئی تو 

امروز، فی الواقع امیر و بزرگ دانشکده ما حضرت استاد جناب دکتر صفایی هستند که 
قرار بود تشریف بیاورند ولی بیماری مانع از آن شد و این امر تحقق نیافت. ولی ما به مصداق: 
»گرچه دوریم به یاد تو قدح می  نوشیم«، از ایشان یاد می  نماییم. طی چند سالی که ایشان 
عه��ده  دار ریاست دانشکده بودند، به قول معروف، اهالی آن در آرامش و آسایش به سر می  
بردند. ولی افسوس که تحریک برخی  ها که برای جلوس بر کرسی ریاست دانشکده خیز 
برداشته بودند به بهانه  های دروغین و واهی که می  خواهند در دانشکده اسالم زدائی کنند و 
بعضی دروس اسالمی را از برنامه دوره کارشناسی علوم سیاسی حذف کنند در روزنامه کیهان 
رنج  نامه نوشتند و موجبات تعویض ایشان را فراهم آوردند. جناب دکتر صفایی پس از این 
واقعه به همراه همسر گرامی  شان، به حج مشرف شدند و بعد از بازگشت از این سفر دیدیم 
که ایشان ته ریشی گذاشته  اند و در توضیح امر فرمودند در هنگام سفر ریشم را نمی  زدم 
و خانم گفتند که همین روش را ادامه بده. به حضرتشان گفتیم: ای کاش سرکار خانم این 
توصیه را به هنگامی که رئیس دانشکده بودید می  فرمودند تا مانع از آن گردد که وصله اسالم 

زدائی از دانشکده را به شما بچسبانند. 
از یک رئیس دانشکده که دروس حوزوی را در مشهد مقدس گذرانیده است نیز یاد کنم، 
حضرت استادی دکتر جعفر لنگرودی، ایشان به هنگام ریاست شان، با آنکه برای راه رفتن به 
عصا احتیاج نداشتند به رسم علما عصائی به دست می  گرفتند، ولی کالهی امروزی که به 
سر می  چسبد و جلوی آن لبه دارد بر سر می  گذاشتند، روان شاد جناب دکتر سید ابوالفضل 

قاضی شریعت پناهی، استاد بزرگ حقوق اساسی، خطاب به ایشان این بیت را سرودند:
حالیا دوره ی عمامه و تحت الحنک است
این کله را چ��ه کسی بر س�ر استاد نهاد

من همیشه می  گویم که علم در حال پیشرفت است، نه درجا می  زند و نه عقب گرد 
می  کند، و این وضع بدان خاطر است که شاگردان رو دست استادانشان بلند می  شوند، 
ک��ه بحمداهلل اگر فارغ التحصی��الن دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران چنین 
هستند و امروزه در دانشکده  های مختلف حقوق ایران زمین به خدمت اشتغال دارند، و 
شاه��د صدق این عرضم وجود سه تن از برجستگان آنان یعنی همکاران ارجمند جنابان 
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آقایان دکترخدابخشی، دکتر عابدی و دکتر قبولی در دانشکده شماست. 
بیش از اندازه تصدیع دادم، پوزش می طلبم و سخن را با غزلی از حضرت حافظ به 

پایان می برم:
عی��ب رندان مکن ای زاه��د پاکیزه سرشت
ک��ه گن��اه دگ��ران بر ت��و نخواه��د نوشت
م��ن اگر نیکم و گر بد تو ب��رو خود را باش
هرکس��ی آن درود عاقب��ت ک��ار که کشت
همه کس طالب یارند، چه هشیار و چه مست
همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت
ن��ا امی��دم نک��ن از سابق��ه  ی لط��ف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوبست و که زشت
ن��ه من از پ��رده تقوی به در افت��ادم و بس
پ��درم نیز بهش��ت اب��د از دس��ت بهشت

حافظ��ا روز اج��ل گ��ر به ک��ف آری جامی 
یکس��ر از ک��وی خرابات برن��دت به بهشت

وصلی اهلل علی محمدو آله الطاهرین


