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  اوحدی مراغای

  
گوی ایرانی و قمری) عارف و شاعر پارسی 738-673ای (الدین اوحدی مراغهرکن     

معاصر ایلخان مغول سلطان ابوسعید است. او در شھرستان مراغه زاده شد و آرامگاه 
وی نیز در ھمان شھر است. پدرش از اھالی اصفھان بود و خود او نیز مدتی در 

 اصفھان اقامت داشت و به ھمین دلیل نامش اوحدی اصفھانی نیز ذکر شده است. در
  .باشدمی دایر مراغه در اوحدی ەیال حاضر یک موزه دائمی در مقبرح
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 ایمنتخبی از غزلیات اوحدی مراغه
 

 
 

 ناپیدا یماییم و سرکویی، پر فتنه
 آسوده درو واال، آھسته درو شیدا

 گردن در وی سر سرجویان گردان شده از
 در وی دل جانبازان تنھا شده از تنھا

 لیلی شده صد ی بستانش مجنونبر الله
 بر ماه شبستانش وامق شده صد عذرا

 دل خوانیست درین خانه، گسترده به خون
 ی او سودای او وحشت، پالودهلوزینه

 رفته با نقد خریدارش آینده خه از
 ی بازارش امروز پس از فردابا نسیه

 این؟ گر کوی مغانست این؟ چندین چه فغانست
 ازین چند و چرا بگذر، تا فرد شوی یکت

 خود ی زرقرسوایی فرق خود در فوطه
 ی ما رسواپوش، که خواھد شد پوشیدهکم

 کنمی گر زانکه ندانستی، برخیز و طلب
 ور زانکه بدانستی، این راز مکن پیدا

 شورش ای اوحدی، ار دریا گردی، مکن این
 زیرا که پس از شورش گوھر ندھد دریا
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 علیک، ای نسیم صبا سالم

 رسی؟ مرحبامی به لطف از کجا
 ایکرده نشانی ز بلقیس، اگر

 چو مرغ سلیمان گذر بر سبا
 نسیمی بیاور ز پیراھنش

 وجودم قبا که شد پیرھن بر
 اگر یابم از بوی زلفش خبر

 نیابد وجودم گزند از وبا
 دلربا گفتنیست به نزدیک آن

 که ما را کدر کرد سیل از ربا
 لعل ز دردش ببین این سرشک چو

 روی چون کھرباروانم برین 
 ھمین حاصلست اوحد رازی عشق

 و مالم ھبا که خونم ھدر کرد
  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  گر تو طالب عشقی، غم دمادمست اینجا
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  پرسی، رشته سر گمست اینجاور نشانه می
  راھت چون درین مقام آیی گوش کن که: در

  ز آب چشم مظلومان چاه زمزمست اینجا
  چیست جرم ما؟ گویی کز حریف ناھمتا
  ھر کجا که بنشینی گو کژدمست اینجا

  جو فروش مفتی را از نماز و از روزه
  ی کاھی بھر گندمست اینجارنگ چھره

  خانهگر حریف مایی تو، ما و کنج می
  پرسی، عشق در خمست اینجاور زعشق می

  چونکه بنده فرمانی، پیش حاکم مطلق
  سربنه، که ھر ساعت صدتحکمست اینجا

  بگریزی،چون زمردت پرسمھمچو دیو 
  تو مردمی،بالله،خود چه مردمست اینجا گر

  ھم بسوزدت روزی، گرچه نیک خامی تو
  تنور چون پر شد سنگ ھیزمست اینجا کین

 فروشد کس؟اوحدی، ترا از چه نان نمی
 نام بوبکری با تو در قمت اینجا گرنه

  

  

  

  

  

 
  

 
  اینجا قراری چون ندارد جانم

  نجانم اینجا؟ردل خود را چه می
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  داری نداندسر عاشق کله
  که من مھمانم اینجا بنه کفشی،

  مرا گفتی: کز آنجا آگھی چیست؟
  اینجا پرسی، که من حیرانمچه می

  نه او پنھان شد از چشمم، که من نیز
  ز چشم مدعی پنھانم اینجا

  بتوان حدیثی گوی از آن روی اگر
  روی او نتوانم اینجاکه من بی

  سرگرداند از من نی کهنگاری
  نگردانی، که سرگردانم اینجا
  مرا با دوست پیمانی قدیمست
  بدان پیوند و آن پیمانم اینجا
  ز زلفش برد ما غم ھست بویی

  بوی آنم اینجا چنین زنده به
  به درد اوحدی دلشاد گشتم

 اینجا کند درمانمکه آن لب می
  

  

  

  

  

  

 
 

  شب و روز مونس من غم آن نگار بادا
  کوی یار بادا سر من بر آستان سر

  دلش ارچه با دل من به وفا یکی نگردد
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  ھزار بادا به رخش تعلق من، نه یکی،
  چو رضای او در آنست که دردمند باشم

  بادا غم و درد او نصیب من دردخوار
  ز مالمت رقیبان نکند گذار بر من

  که بت من از رقیبان به منش گذار بادا
  ون که مراست ھم بگویمسخن کنار پر خ

  به میان الغر او، که درین کنار بادا
  چو باختیار کردم دل و جان فدای آن رخ

  گر ازو کنم جدایی نه باختیار بادا
  به من، ای صبا، نسیمی ز بھار دولت او

  بادا برسان، که سال و ماھت ھمه نو بھار
  چه کند مرا رقیبش ھمه سال دور از آن رخ؟

  زار بادا رد دوری ھمه سالهکه چو من بد
  لب او چو باز پرسد دل عاشقان خود را

 بادا دل ریش اوحدی نیز در آن شمار
  

  

  

  

  

  

  

 
  چگونه دل نسپارم به صورت تو، نگارا؟

  جمال تو دیدم کمال صنع خدا را که در
  چه بر خورند ز باالی نازک تو؟ ندانم
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  کنند بال راکه تحمل نمی جماعتی
  بریدن ز دوستان قدیمینه رسم ماست 
  که رسم چیست شما را دین دیار ندانم

  مرا که روی تو بینم به جاه و مال چه حاجت؟
  ی داراتو بیند به از خزینه کسی که روی

  :شبی به روز بگیرم کمند زلفت و گویم
  که امروز نیست روز مدارا بیار بوسه،

  جراحت دل عاشق دواپذیر نباشد
  کنیم دوا را؟می چه چو درد دوست بیامد

  صبور باش درین غصه، اوحدی، که صبوران
 و سیم ز خارا سخن ز خار برون آورند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  دھیم باد صبا رادرد سری می
  ی ما راقصه تا برساند به دوست
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  برسر کویش گذر کند به تانی
  با لب لعلش سخن کند به مدارا

  پیرھن ما قبا کند به نسیمش
  ما دگر به مژده قبا رابرکند از 
  ریش کرد نیست، که عمری مرھم این

  ایم زخم بال راسینه سپر بوده
  در سر کارش ایمدنیی و دین کرده

  نھیم تیغ و قفا راگردن و سر می
  ای بت نامھربان، بیا و بیاموز

  از سخن من حدیث مھر و وفا را
  ھا چو نداریپای چنین سرزنشت

  سرو پاراعاشقان بی  دست مزن
  عیب زبونی نه الیقست،گر از خود

  را دفع ندانست کرد تیغ قضا
  اوحدی، از من بدار دست مالمت
  را من چه کنم؟ کین ارادتست خدا

  

  

  

  

  

  

 
 

  در چرخ کن چو عیسی زین جا رخ طلب را
  گردان پیوند ابن و اب را و آنجا درست
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  گویا شود پیاپی با دل مسیح جانت
  روزی دو کام و لب را یچون مریم ار ببند

  اللسان به یادشبا چشم تو چو گردی رطل
  برخود ریزان کنی رطب را از چوب خشک

  خواھی که جاودانت باشد تصرف اینجا
  دار این شھوت و غضب را از خویشتن جدا

  داری دلی چو کعبه و ز جھل و از ضاللت
  گذاری بوجھل و بولھب رامی در کعبه

  وبان دادی و من نگفتمای تن، چو دل به خ
  ماھتاب خواھی افکند این قصب را بر

  دل رای حقه بازی زد بر دھان تنگش
  که داریم این عشق بوالعجب را؟ ما عرضه بر

  گفتم: مگر به پایان آید شب فراقش
  عاشقان خود پایان نبود شب را در شھر

  کشای اوحدی، چو رویش دیدی بال ھمی
 تاوان نبود تب راتو خوردی  چون انگبین

 
 
  

  

  

  

  

 
  مبارک روز بود امروز، یارا

  که دیدار تو روزی گشت ما را
  من آن دوزخ دلم، یارب، که دیدم
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  بھشت آشکارا به چشم خود
  نه مھرست این، که داغ دولتست این

  را نواکه بر دل بر ز دست این بی
  ز یک نا گه چه گنج دولتست این؟

  نوا راکه در دست اوفتاد این بی
  حالت که من روی تو دیدم درین

  ھاست با حالم خدا راعنایت
  ھم آه آتشینم کارگر بود

  که شد نرم آن دل چون سنگ خارا
  مرا تشریف یک پرسیدنت به

  تاج دارا ز تخت کیقباد و
  بکش زود اوحدی را، پس جدا شو

 را خواھد بقارویت نمیکه بی
 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
  گماری رقیب را؟بر قتل چون منی چه 

  غریب، مسوز این غریب را ای در جھان
  دورم ھمی کنند ادیبان ز پیش تو
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  بیاموز ادیب را ای حورزاده، عشق
  روی تو گر ز دور ببیند خطیب شھر

  را دیگر حضور قلب نباشد خطیب
  ترسا گر آن دو زلف چو زنار بنگرد
  در حال ھمچو عود بسوزد صلیب را

  دھیمی و عقبی نمیدوست را به دنی ما
  زنھار! کس چگونه فروشد حبیب را

  چشم خموشی، که وقت گل از من مدار
  مشکل کسی خموش کند عندلیب را

  جھان به عشق ھمرنگ اوحدی شود اندر
 ھر کس که او نگه کند این رنگ و طیب را

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

 
  ندیدم خبری زین دل رنجور ترا چون

  دور، ترادر سپردم به خدا، ای ز خدا 
  نابوده ز وصل تو من و نابوده شاد

  توجفا کرده و من داشته معذور ترا
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  از نظر پاک مپوش صورت پاک ترا
  ی پاکان ندھد نور تراکه به جز دیده

  شوند اھل بھشت گر ز دیدار تو آگاه
  سر مویی نفروشند به صد حور ترا

  ستمی ای که رنجی نکشیدی و ندیدی
  ی رنجور ترا؟دیدهستمچه غم از حال 

  دراز تو که چون من ننشستی به غمی روز
  سخت کوتاه نماید شب دیجور ترا

  اوحدی را ز نظر دور مدار، ای دل و جان
 که دالرام ترا دارد و منظور ترا

 
  

  

 
  

  

  

  

  

  

 
  جنگ ترا؟ من چه گویم جفا و

  جرم رھوار و عذر لنگ ترا؟
  امز دل و جان نشانه ساخته

  شوخ شنگ ترا شمناوک چ
  ای نوازش کم و بھانه فراخ
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  لب لعل و دھان تنگ ترا
  خود ببین که ما چه کنیم؟ صلح را

  خریم جنگ تراکه به جان می
  دل بدزدی و زود بگریزی

  ایم ننگ تراما بدانسته
  رنگ خوبان ز لوح فکر بشست

 رنگ اوحدی، تا بدید
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نیست چرا؟دلبرا، در دل سخت تو وفا 

  ترا نیست چرا؟ کافران را دل نرمست و
  بر درت سگ وطنی دارد و ما را نه، که چه؟

  بمانیست چرا؟ به سگانت نظری ھست و
  ھر که قتلی بکند کشته بھایی بدھد
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  چرا؟ تو مرا کشتی و امید بھا نیست
  داردخون من ریزی و چشم تو روا می

  چرا؟ ای خواھم و گویی که: روانیست،بوسه
  شھریان را به غریبان نظری باشد و من

  چرا؟ دیدم این قاعده در شھر شما نیست،
  من و زلف تو قرینیم به سرگردانی
  چرا؟ من ز تو دورم و او از تو جدا نیست

  دیگران را ھمه نزدیک تو را ھست و قبول
 چرا؟ اوحدی را ز میان راه وفا نیست

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

 
  مھر افروز را؟باز کی بینم رخ آن ماه 

  سیمین بر دل دزد عاشق سوز را؟ گل رخ
  دولت پیروز اگر بنشاندش بار دگر

  شکر گویم دولت پیروز را در بر من،
  گر رسیدم از لبش روزی به کام دل، رواست

  خواستم این روز رااز خدا می زانکه شبھا
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  ھمچو فرھاد از غمش روزی به صحراھا روم
  عشق پیرآموز راببینند این جوانان  تا

  ی او جان سر گردان منروز وصل از غمزه
  چون تحمل کرد چندان ناوک دلدوز را؟
  با وصال او دلم را نیست پروای بھشت

  در چنان عیدی کسی یاد آورد نوروز را؟
  بود آمد سوار از دور و من نزدیکدوش می

  کز سرشادی ببوسم پای اسب بوز را
  ست شیرگیرمدعی را دل ببرد از چشم م

  ھر که باشد شیرگیر آسان بگیرد یوز را
  ی اقبال خواھی سجده کناوحدی، گر قبله

 افروز راآفتاب روی آن شمع جھان
  

 
  

  

  

  

  

 
  را مطرب، چو بر سماع تو کردیم گوش

  راھی بزن، که ره بزند عقل و ھوش را
  ابریشمی بساز و ازین حلقه پنبه کن

  نقل حضور صوفی پشمینه پوش را
  جامی بیار، ساقی، از آن بادھای خام

  او بسوز من نیم جوش را وز عکس
  ایمبر لوح دل نقوش پریشان کشیده
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  کنیم این نقوش را جامی بده، که محو
  ما را به می بشوی، چنان کز صفای ما

  فروش را غیرت بود مشایخ طاعت
  بر ما مالمت دگران از کدورتست
  صافی مالمتی نکند در نوش را

  مدعی بگوی که: ما را مگوی وعظ با
  ایم سمع نصیحت نیوش راکاگنده

  نیک خراشیده خاطریم ای باد صبح،
  لطفی بکن، به دوست رسان این خروش را

  ما آن پری گذر گرمی کند به خلوت
  بگذار تا گذار نباشد سروش را

  ولی شد نوش ما چو زھر ز ھجران او،
  وش رازھر آن چنان خوریم به یادش که ن
  ای اوحدی، بگوی سخن، تا بداندت

 بصر نشناسد خموش رادشمن، که بی
  

  

 
 
  

 
  چون زنگ را آر، ساقی، آن میپیش

  تا ما براندازیم نام و ننگ را
  امشب زرنگ می برافروز آتشی

  رنگ پوش ما بسوزد رنگ را تا
  سوزد تنمروی او چون عود میبی

  بساز آن چنگ را مطرب، تو نیز آخر
  گوید سخنبا فقیه از عقل می
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  عقلی نبودست این فقیه دنگ را
  او نباشد دور اگر گریان شومبی

  دوری بگریاند کلوخ و سنگ را
  پیش دھان تنگ او ای ھمرھان،

  یاد آورید این عاشق دلتنگ را
  وی ساربان، طاقت نداری پای ما

  سرباز کش یک لحظه پیش آھنگ را
  اثرناچار باشد ھر فراقی را 

  یار شوخ شنگ را وانگه فراق
  ای آنکه کردی رخ به جنگ اوحدی

 را جوید، رھا کن جنگاو صلح می
 
 
  

  

  

  

  

  

 
  اگر یک سو کنی زان رخ سر زلف چو سنبل را

  ھا دھی گل راالله رنگ خود خجالت ز روی
  مرا پیش لب لعل تو سربازیست در خاطر

  چه پیش روی تو سربازیست کاکل را اگر
  زلف تو بس باشد ز بھر حجت و برھان رخ و
  دعوی کند وقتی کسی دور تسلسل را اگر

  تجمل روی خوبان را بیاراید ولیکن تو
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  داری که از خوبی بیاراید تجمل را رخی
  نباید گوش مالیدن مرا در عشق و نالیدن

  گل زین صفت باشد غرامت نیست بلبل را اگر
  گفتنقرنفل در دھان داری، که ھنگام سخن 

  برد ز آن لب صبابوی قرنفل رابه صحرا می
  برانگیزی ز ھر سو چون» دل دل«ی برآید ناله

  به روز کشتن و غارت غبار نعل دلدل را
  ببخشایم بسی بر تو؟ گفتی: به فضل خودنمی

  کنون وقت آمد انعام و احسان و تفضل را
  بشکستم بگیر ای اوحدی، دستم ز عشقش توبه

  داری بیار آن ساغر مل رامیو گر باور ن
  دانمکرد حیرانم، چه ماھست آن؟ نمی جمالش

  بندد تامل راکه چشم از کشف ماھیت نمی
  کند خواری، که با او ھم کند یاریبھل، تا می

 تحمل را چو جانم میل او دارد نھادم دل
 
  

  

  

 
  ای زیر زلف عنبرین پوشیده مشکین خال را

  و دیدن فال رافرخنده باشد دم بدم روی ت
  عذرم بنه باری گر از درد تو من زاری کنم،

  چون بار مستولی شود مسکین کند حمال را
  ماھی، تا درآن روزی ھمی باید مرا، مانند

  پیش تو تقریری دھم شرح شب چون سال را
  گویم درین معنی سزد شاگرد عشقم، گر سخن

  چون عشق استادی کند، در گفتن آرد الل را
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  ما چندین مکوش، ای مدعی بازجست سردر 
  گر حالتی داری چون من، تا با تو گویم حال را

  کنی در پای او منت منهمالی می گر صرف
  جایی که باشد جان فدا، قدری ندارد مال را

  وفاچو ببندم در رخش سر چون کشم؟ کان بی دل
  دام دل من ساختست آن زلف ھمچون دال را

  بشکست ازین سودا، که من نشگفت اگر بال دلم،
  نریزد بال را دانم که او این جامرغی نمی

  با او چو گفتم درد دل، گفت: اوحدی، این شیوه تو
 دانی، ولی حدیست قیل و قال رامی بسیار

 
  

  

  

  

  

 
  

 
  میسر شود مرا گر وصل آن نگار

  از عمر باک نیست، که در سر شود مرا
  کند دلممی تسخیر روی او به دعا

  تا آفتاب و ماه مسخر شود مرا
  ی سرم از خاک پر کنندروزی که کاسه

  از بوی او دماغ معطر شود مرا
  دھد رضاآن نور ھر دودیده اگر می

  دودیده به خون تر شود مرا بگذار تا
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  ھر ساعتم چنان کند از غصه پایمال
  به فلک بر شود مرا کز دست او فعان

  گلیمشکل شکفته گرددم از وصل او 
  !در شود مرا لیکن چه خارھا که به دل

  این درد سینه سوز، که در جان اوحدیست
 شود مرا از تن شگفت نیست که الغر

 
 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

 
  به خرابات گرو شد سر و دستار مرا

  ز خرابات و به دست آر مرا طلبم کن
  بفغانند مغان از من و از زاری من

  مغان ھم ندھد بار مرا شاید از پیر
  ساخت اندر دل ما یار خراباتی جای

  مبر، ای یار، مرا ز خرابات به جایی
  اندر آمد شب و تا صومعه، زین جا که منم

  میکده بگذار مرا راه دورست، درین
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  مستم از عشق و خراب از می و بیھوش از دوست
  امروز نگه دار مرا دستگیری کن و

  رندیی کان سبب کم زنی من باشد
  پندار مرا شود موجب به ز زھدی که

  ی این مدعیانجای من دور کن از حلقه
  مسمار مرا که بدیشان نتوان دوخت به

  برتن از عشق چو پر فایده بندی دارم
  مرا فایده در دل نکند کارپند بی

  گر از این کار زیانم برسد، باکی نیست
 مرا اوحدی، سود ندارد، مکن انکار

 
  

 
  

  

  

  

 
  او ھیچ کس مراچون نیست یار در غم 

  دست گیر و به فریاد رس مرا ای دل، تو
  دوست میکنمسیر آمدم ز عیش، که بی

  باشد؟ ازین عیش بس مرا بی او چه
  از روزگار غایت مطلوب من کسیست

  جزو ھیچ کس مرا و آنگه کسی، که نیست
  ای ساربان شبی که کنی عزم کوی او

  مرا آگاه کن، یکی به صدای جرس
  دارم از لب شیرین او ھوسیک بوسه 
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  رود این ھوس مراوز دل برون نمی
  از عمر خود من آن نفسی شادمان شوم

  کز تن به یاد دوست برآید نفس مرا
  باریک آن چنان شدم از غم، که گر شبی

  بیرون روم به شمع، نبیند عسس مرا
  ھر ساعتم به موج بالیی در افکند

  مرای ھمچون ارس سیالب ازین دو دیده
  یاری که اصل کار منست، ار به من رسد

 مرا با اوحدی چه کار بود زین سپس
  

 
  

  

  

  

  

 
  حاشا! که جز ھوای تو باشد ھوس مرا

  تو کس مرا یا پیش دل گذار کند جز
  در سینه بشکنم نفس خویش را به غم

  مرا غمت ز سینه بر آید نفسگر بی
  فریاد من ز درد دل و درد دل ز تست

  ن وھم تو به فریاد رس مرادردم ببی
  دھی به چومن طوطیی شکرگیرم نمی

  از پیش قند خویش مران چون مگس مرا
  سان که ھست میل دل من به جانبت زین

  لیلی تو میل جانب من کن، که بس مرا
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  باز پس روم از پیش این بال :گفتم که
  بگرفت سیل عشق تو از پیش و پس مرا

  دلیر ھوای رخ او مکن ای اوحدی،
 بنگر که: چون گداخته کرد این ھوس مرا؟

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

   

  دود از دلم برآمد، دادی بده دلم را
  مشکلم را در بر رخم چه بندی؟ بگشای

  پایم به گل فروشد، تا چند سر کشیدن؟
  گلم را دستی بزن برآور این پای در

  دستم چو شد حمایل در گردن خیالت
  حمایلم راپنھان کن از رقیبان دست 

  بردند پیش قاضی از قتل من حکایت
  او نیز داد رخصت، چون دید قاتلم را

  مھر خود نبینی در استخوان و مغزم جز
  گر زانکه بر گشایی یک یک مفاصلم را

  که مرده باشم، گر مھر مینمایی وقتی
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  بر آستان خود نه تابوت و محملم را
  خویشم بر لوح دل نوشتی تا نقش مھر

  به باد دادی تحصیل و حاصلم را یکسر
  در عشقت ای پریرخ عیبم کنند یاران

  دیوانه ساز بر خود یاران عاقلم را
  سخن نگفتی از غل و بند مجنون دیگر

 گر اوحدی بدیدی قید و سالسلم را
 
  

 
  

  

  

  

  

  

 
  خرابات برید از در این خانه مرا به

  که دگر یاد شراب آمد و پیمانه مرا
  زنجیر نبستن عجبستدیوانه به  دل

  که به زنجیر ببندد دل دیوانه مرا؟
  تنم را بنشانید چو شمع می بیارید و

  پیش آن شمع و بسوزید چو ویرانه مرا
  عالم ویران رخ او ھمچو گنجیست درین

  یاد آن گنج دوانید به ویرانه مرا
  بستممی بر میان از سر زلفش کمری
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  گر بدو دست رسیدی چو سرشانه مرا
  آسان ھر که خواھد که به دامم کشد آسان

  گو: مپندار بجز خال لبش دانه مرا
  شد سرم از شوق و دل از عشق چنین شیفته

 تا که شد اوحدی شیفته ھم خانه مرا
 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  بسوزد ھمی مرا غم عشقت، ای پسر،

  ترا گر خبر شدی نبدی غمی مرا
  دگر دھی که: من بیابم دمیدمم می
  دمم زدی، رھا کن دمی مراگره بر 

  به نام تو زیستم ھمه عمر و خود ز تو
  مراای، نه بر لب نمینه بر دست نامه

  مکن بیش ازین ستم، به نیکی گرای ھم
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  چو زخمم به دل رسید، بنه مرھمی مرا
  مرا در فراق خود به پرسش عزیز کن

  ھرگز نیوفتاد چنین ماتمی مرا که
  فروختننخواھم به عالمی غمت را 

  چنین عالمی مرا کز آنجا میسرست
  غم روز ھجر تو بگویم یکان یکان

  مرا اگر در کف او فتد شبی محرمی
  کم و بیش اوحدی چو اندر سر توشد
 مرا تو نیز پرسشی بکن به بیش و کمی

 
  

  

  

  

 
  

  

  
  آخر، ای ماه پری پیکر، که چون جانی مرا

  خویشتن چندین چه رنجانی مرا؟ در فراق
  ھمچو الحمدم فکندی در زبان خاص و عام

  خوانی مراروزی بحمدالله نمی لیک خود
  ای که در خوبی به مه مانی چه کم گردد زتو

  بری نزدیک خود روزی به مھمانی مرا؟ گر
  دست خویش از بھر کشتن بر کسی دیگر منه

  کشم در پای خود چندان که بتوانی مرامی
  ن میکنندبا رقیبانت نکردم آنچه با م



27 
 

 

  دارد پشیمانی مرااین زمان سودی نمی
  زین جھان چیزی نخواھم خواستن جز وصل تو

  گر فلک یک روز بنشاند به سلطانی مرا
  کس خریدارم نمیگردد، که دارم داغ تو

  رانی مرازان ھمی آیم برت، چندانکه می
  بر سر کوی تو دشواری کشیدم سالھا

  آسانی مرا؟ دور ازین در چون توان کردن به
  کام ای با دشمنان من بهدر درون پرده

  داری به دربانی مراوز برون مشغول می
  نبود ای: در کار عشقم اوحدی داناگفته

 دانی مراچون توانم گفت؟ نه آنم که می
 
  

  

  

  

  

 
  زخمی، که بر دل آید ، مرھم نباشد او را

  را خامی که دل ندارد این غم نباشد او
  بدوده، من جان ھمی فرستم گفتی که: دل

  را زیرا که با چنان رخ دل کم نباشد او
  عیسی مریم از تو گر باز گردد این دم

  را این مرده زنده کردن دردم نباشد او
  گویند: ازو طلب دار آیین مھربانی

  نه نه، طلب ندارم، دانم نباشد او را
  از پیش ھیچ خوبی ھرگز وفا نجستم
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  ھم نباشد او رازیرا وفا و خوبی با
  چشم من خجل شد ابر بھار صد پی از

  او گر چه بربگرید، این نم نباشد او را
  گریه کاوحدی کرد از درد دوری او این

 را گر بعد ازین بمیرد ماتم نباشد او
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  آن سیه چھره که خلقی نگرانند او را

  جھان بنده به جانند او را خوبرویان
  خوبی بنشانند امروزدلبرانی که به 

  دیده نشانند او را جای آنست که بر
  دامنش پاک ز عارست و دلش پاک ز عیب

  از آنند او را پاکبازان جھان بنده
  گر در افتد به کفم دامن وصلش روزی

  او را از کف من به جھانی نجھانند
  مصلحتی از بر او دوری مننیست بی

  برمیدم ز برش، تا نرمانند او را
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  یمت قامت او را من بیدل دانمق
  ورنه این یک دوسه افسرده چه دانند او را؟

  ای که گشت اوحدی از بھر تو بدنام جھان
 را ی تست، نام که خوانند اوبنده

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمیرد ھر که در گیتی تو باشی یادگار او را
  چراغی کش تو باشی نور با مردن چه کار او را؟

  فلک شاید گوھر بریزد چوناگر نه دامن از 
  که ھر صبحی تو برخیزی چو خورشید از کنار او را

  داریدست، اگر پوشیده می دلم لعل لبت بر
  گویم! به نزدیک من آر او رامن اینک فاش می

  آزار آن بیدل، که از سودای وصل تو مجو
  دلش پیوسته در بندست و جان در زیر بار او را
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  کرد، از به چنک آیدسر زلفت پریشانی بسی 
  سپار او را بده تا بی و بر بند و به دست من

  بحال اوحدی ھرگز نکری التفات اکنون
  نیک دار او را گویی، غالم ماست، یاریچو می

  نگاھی کن درو یک بار و او را بنده خود خوان
 روز و خاک خود شمار او را گذاری کن برو یک

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  سرگشته را؟ دل با که گویم سرگذشت این

  ی غم کشته را؟راز سر گردان عاشق پیشه
  گویی: بپوشمی آب چشم من ز سر بگذشت و

  چون توان پوشیدن این آب ز سر بگذشته را؟
  کشدلب، بھل تا می جان شیرین منست آن

  در غم روی خود این فرھاد مجنون گشته را
  چمان اندر چمن رفتی برش آنکه روزی گر
  کشت سرو کشته رارزنش میباغبان از س

  برھم زد و خونم بریخت خال او حال مرا
  با که گویم حال این خال به خون آغشته را؟
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  ی عمرم نبشتست این قضابرنامه آسمان
  ی بنوشته راشاید نوشتن نامهدر نمی

  او بھشتم بود ھشتم، الجرم خاک کوی
  جویم بھشت ھشته رااین زمان در خاک می

  رودشمعی نشاید بود و گر سر می کمتر از
  باید سر این رشته راھم به پایان برد می

  اوحدی خواھی که چون عیسی به خورشیدی رسی
 را آتشی درزن، بسوز این دلق مریم رشته

 
 
  

  

  

  

  

  
  ای زبر ماایست، نه ماھی، که رفتهنه ھفته

  نھفته نیست کزین غم چه دیده چشم تر ما
  درد عشق تو، جانازمان ما به سر آورد 

  ھنوز تا غم ھجران چه آورد به سر ما؟
  بدان کمر نرسد دست من، ولی برساند

  محبت تو سرشک دو دیده بر کمر ما
  لبت که از ھمه گیتی پسند ماست، نگه کن

  که راحت ھمه گشت و جراحت جگر ما
  ز ظلمت شب ھجران به زحمتیم، چه بودی

  آسمان وصالی بتافتی قمر ما؟ کز
  ز روی خوب شکیبم نبود و صورت خوبان
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  ایشان بدوختی نظر ما تو از تامل
  ای که: چو غایب شوند مھر نماندنموده

  شود زبر ماغایب نمی بیا، که مھر تو
  ستم ببین تو که: دیگر ز گفت و گوی رقیبان

  شود گذر ماممکن نمی بر آستان تو
  عجب که یاد نکردی ز اوحدی و نگفتی

 غریب پی سپرما؟ چیست حال دل اینکه: 
 
 
  

  

  

  

  

 
  ای چراغ چشم توفان بار ما

  مباش از کار ما بیش ازین غافل
  ھر زمانی در به روی ما مبند

  ای دیوار ماگر چه کوته دیده
  گیرد به شبشکر آن که خواب می

  ی بیدار مارحمتی بر دیده
  ایچو گل بشکفته ای که با ھر کس

  ھادن خار مابیش ازین نتوان ن
  کاشکی آن رخ نبودی در نقاب

  تا نکردی مدعی انکار ما
  با چنان ساعد که بر بازوی اوست

  عیار ما یکس نپیچد پنجه
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  خلق عالم گر شوند اغیار و خصم
  نیست غم، گر یار باشد یار ما

  بوس خاک آستاناوحدی، می
 کندر آن حضرت نباشد بار ما

 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
  خود، چه غم داری ز کار ما؟ تو مشغولی به حسن
  روزگار ما؟ سازد ھمی باکه ھجرانت چه می

  چه ساغرھا تھی کردیم بر یادت: که یک ذره
  کمتر شد خمار ما نه ساکن گشت سوز دل، نه

  به ھر جایی که مسکینی بیفتد دست گیرندش
  خود نباشد در دیار ما ولی این مردمی ھا

  افتادیی دوری زمانی گر برز رویت پرده
  بشکفانیدی گل وصلی ز خار ما ھمانا

  تو ھمچون خرمن حسنی و ما چون خوشه چینانت
  خرمن چه کم گشتی که پر بودی کنار ما؟ از آن

  ز دلبندان آن عالم دل ما ھم ترا جوید
  که از خوبان این گیتی تو بودی اختیار ما
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  توبی باید دل ما را بھار و باغ و گلنمی
  جبینت بس گل و باغ و بھار مارخ و زلف و 

  آید پسند تو؟ دستان چه کارز مثل ما تھی
  کن به کار ماتو سلطانی، ز لطف خود نظر می

  ھجران دل ما را بیازردی چه دلداری؟ که از
  چه دمسازی؟ که از دوری بر آوردی دمار ما

  دشمنان از ما، خطا کردی که برگشتی به قول
  ود اندر شمار ماکزان روی این ستمکاری نب

  ز ھجرت گر چه ما را پر شکایتھاست در خاطر
  ما ھنوزت شکرھا گوییم، اگر کردی شکار

  بگو تا: اوحدی زین پس نگرید در فراق تو
 ام غبار که گر دریا فرو بارد بنفشاند

 
  

  

   

 
  از ما به فتنه سرمکش، ای ناگزیر ما

  که آمیزشیست مھر ترا با ضمیر ما
  بود نمودیم و عرضه داشتای که ما قصه

  تا خود جواب آن چه رساند بشیر ما
  نی ، به پیک و نامه چه حاجت؟ که حال دلنی

  دانم که نانوشته بخواند مشیر ما
  دم خبر ما بپرس نیکای باد صبح

  نامھا نه نیک نویسد دبیر ما کین
  ای صوفی، ار تو منکر عشقی به زھد کوش

  یر ماعشق توبه نفرمود پ ما را ز
  بس قرنھا سپھر بگردد بدین روش
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  نظیر ما تا بر زمین عشق نیابد
  پستان خود به مھر بیالود و دوستی

  داد شیر ماروز نخست دایه که می
  در آب و گل ز آدم خاکی نشان نبود

  کغشته شد به آب محبت خمیر ما
  ی من ھیچ غم نداشتآه و ناله دلبر ز

  ر مادانست کان شکار نیفتد به تی
  ایمایم که بر دوست بستهشکسته زان دل

 کز ما دل شکسته طلب کرد میر ما
  

  

  

  

 
  

 
  القدس، تابان ز رخسار شماای پرتو روح

  زنار شما نور مسیحا در خم زلف چو
  ھم لفظتان انجیل خوان، ھم لھجتان داودسان

  گفتار شما سر حواریون نھان در بحر
  پریشان دم بدمشماس ازان رخ جفت غم، مطران 

  بیچاره در کار شما قسیس دانا نیز ھم
  اعجاز عیسی در دو لب پنھان صلیب اندر سلب

  نیم شب تابان ز رخسار شما قندیل زھبان
  از لعلتان کوثر نمی، وز لفظتان گردون خمی

  شادیھا ھمی از روز دیدار شما میالد
  زان زلفھای جان گسل تسبیح یوحنا خجل
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  دل چون من خریدار شمازنده صد جاثلیق
  گردی ز عشق انگیخته، بر گبر و ترسا بیخته

  مسلمان ریخته در پای دیوار شما خون
  ی زرینه سمای عیدتان بر خام خم گوساله

  نصاری گشته گم در عید بسیار شما فسح
  دیرش زمین بوسد به حد، رھبان از وجوید مدد

 االحد آید به زنھار شماچون اوحدی یوم
 
 
  

  

  

  

  

 
 

  نخواھد روا شدن ز شما مرادم ار چه
  به فال نیک ندارم جدا شدن ز شما

  عشق، ارنه مگر اجل برھاند مرا ز
  به زندگی نتوانم رھا شدن ز شما

  اگر ز خوی شما داشتی خبر دل من
  وفا شدن ز شماعجب نداشتمی بی
  یگانگی ھمی کوشیدازین صفت که بی

  طمع آشنا شدن ز شما؟ کرا بود
  دلم بدین صفت ار پایمال غصه شود

  شدن ز شما گریختن زمن و در قفا
  غم شما گر ازین سان کشد گریبانم
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  شما چه پیرھن که بخواھد قبا شدن ز
  کنیدبه اوحدی طمع پارسا شدن می

 شما که بعد ازین نتوان پارسا شدن ز
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  ی مادراز شد سفر یار دور گشته
  نفور گشته ما اودلی بی فغان ازین

  به آن رسید که توفان بر آیدم بدو چشم
  ھمچون تنور کشته ما ز سوز سینه

  بخواند راوی مستان به صوت داودی
  گشته ما؟ ز شوق او سخن چون زبور

  چه بودی آنکه چو حوری در آمدی ھر دم
  ی ما؟گشته ی چو سرای سروربه خانه

  چه بودی ار خبر او ھمی رسانیدند
  ما؟ خاطر از خود نفور گشته به گوش

  ز حافظان وفا نیست مشفقی که کند
  ی مامالمت دل از کار دور گشته

  حدیث ما تو بگوی، اوحدی که مشغولست
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 ما یبه یاد دوست دل با حضور گشته
  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  ی ماپرده بر انداخت ز رخ یار نھان گشته

  ی مااقبال برد بخت جوان گشته نوبت
  گشت چو او باز به دل کرد نظر تن ھمه جان

  ی ماباخته شد در نظری آن تن جان گشته
  گرچه گران بار شدیم از غم آن ماه ولی

  ی ماھم سبک انداخته شد بار گران گشته
  :این ی گریان به دلم فاش ھمی گفت خوددیده

  ی ماکاتش غم زود کشد اشک روان گشته
  پیر خرد گرد جھان گشت بسی در طلبش

  ی مام به کف آورد غرض پیر جھان گشتهھ
  نفس بفرمود بسی، من ننشستم نفسی

  ی ماتا ھمگی سود نشد سود زیان گشته
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  ضامن ما در غم او اوحدی شیفته بود
 ی مااین نفس از غم برھد مرد ضمان گشته

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  نباتست لبت، پسته دھانا حلوای

  در باغ گلی نیست به رخسار تو مانا
  نقطھاست، چه روشن؟ لبت ازوسمهزیر 

  گرد رخت از مشک زقمھاست چه خوانا؟
  بربودن گفتم: نتوانی دل شھری

  نی، چون نتوانی، که شگرفی و توانا؟
  بس گوشه نشینی که ز ھجر تو بنالد
  این ناله به گوشت نرسیدست ھمانا

  مردم نه عجب صورت عشقم که بدانند
  عشق نشستن عجب از مردم دانابی

  ھر لحظه زبان فاش کند سر دل من
  دست تو برنجیم، زبانا پیوسته ز
  ی عشق تو گردید به صد جاندلسوخته
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 سوخته، جانا غافل مشو از اوحدی
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ای نرگس تو فتنه و در فتنه خوابھا

  تو حلقه حلقه و در حلقه تابھا زلف
  حوران جنت ار به کمالت نگه کنند

  شرمت نقابھا جمله ز در رو کشند
  ی خوبان ھمی نبشتدست قضا چو نسخه

  انتخابھا روی تو اصل بود و دگر
  گر پرتوی ز روی تو در عالم اوفتد

  سر بر کند ز ھر طرفی آفتابھا
  آخر زکوة این ھمه خوبی نه واجبست؟

  کند که نکردی ثوابھا؟منعت که می
  فردا مگر گناه نباشد مرا به حشر

  و دیدم عذابھاکامروز در فراق ت
  دھیکنم دعا و تو دشنام میمی من

  آری، بر تو کم نبود این جوابھا
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  بر ورق روی چون زرم از اشک دیده
  گویی مگر به سیم کشیدند بابھا

  چشم من ام کاشکامشب چنان گریسته
  ھمسایه را به خانه در افکند آبھا
  امبرخوان سینه از دل بریان نھاده

  خیالت کبابھادر رھگذار خیل 
  ای نوشتغیری در اشتیاق تو گر نامه

 اوحدی بنویسد کتابھا شاید که
  

  

  

  

 
  نظرھا؟ رخ خوب خویشتن را بچه پوشی از

  که به حسرت تو رفتن بدو دیده خاک درھا
  بوسی برت آمدیم یک دم، ز برای دست

  چو ملول گشتی از ما، ببریم درد سرھا
  نباشد رتو به ناز خفته ھرشب، ز منت خب

  که زخون دیده گریم ز غمت به رھگذرھا
  مردم عجب آمدم که: بعضی ز تو غافلند،

  مگر از ره بصارت خللیست در بصرھا؟
  نتوانم از خجالت که: بر تو آورم جان

  که شنیدم: التفاتی نکنی به مختصرھا
  ز لبت نبات خیزد، چو خنده برگشایی

  بھل این شکر فروشی، که بسوختی جگرھا
  بر آن کمان ابرو دل اوحدی چه سنجد؟
 که به زخم تیر مژگان بشکافتی سپرھا
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  تو بفرسود،بیادلم بی ای سفر کرده،

  غمت از خاک درت بیشترم سود، بیا
  زیان خواھد شد سود من جمله ز ھجر تو

  گر زیانست درین آمدن از سود، بیا
  بودی تو ی راحت و آسایش دلمایه

  برفتی تو دلم ھیچ نیاسود بیاتا 
  ز اشتیاق تو در افتاد به جانم آتش
  وز فراق تو در آمد به سرم دود، بیا

  ریختم در طلبت ھر چه دلم داشت، مرو
  باختم در ھوست ھر چه مرا بود، بیا

  ی منگر ز بھر دل دشمن نکنی چاره
  دشمنم بر دل بیچاره ببخشود، بیا

  دی به کفمزود برگشتی و دیر آمده بو
  گشت آمدنت، دیر مکش، زود بیا دیر

  کم شود مھر ز دوری دگران را لیکن
  من از دوری و افزود، بیا کم نشد مھر
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  گر بپالودن خون دل من داری میل
 دیده بپالود، بیا اوحدی خون دل از

 
  

 
  

  

  

  

  

 
  مدد حال بیا سخت به حالم از تو من، ای

  بیا فال به نام تو زدم، ای تو مرا فال
  نشوم خوار و خجل عھد من از یاد مھل، تا

  نامه فرستادم و دل، بنگر و در حال بیا
  ھمه بیگانه شدم عاشق دیوانه شدم، وز

  خانه شدم، خیز و به دنبال بیابر در می
  مچشان زھر و مچش دور شدی، دیر مکش،بر

  ای ھمه شغلی بتو خوش، با ھمه اشغال بیا
  به توحید کنم روی تا به رخت عید کنم،

  آخر شعبان چو شدی، اول شوال بیا
  ھمه پیکار چرا؟ پر می و نقلست سرا، با

  شاھد مجلس، بنشین، زاھد بطال، بیا
  ای ھست دگرواقعه روم از دست دگر،می

  شد دل من مست دگر، ای تن حمال، بیا
  به دستان و فسون بھمن غم کرد درون، دست

  زال، بیارستم جان گشت زبون، ای خرد 
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  ھنر ساخت به غم عقل بینداخت قلم، شخص
  کفر برانداخت علم، مھدی دجال بیا

  نظر ژرف بھل این بصر و طرف بھل، وین
  این ورق و حرف بھل، ای سخن الل بیا

  مرا روز وصالست مرا، صبح کمالست
 ی سالست مرا، اوحدی، امسال بیاغره

 
  

  

  

 
  ی نابھوس و باده نوبھارست و دل پر

  حبذا روی نگار و لب کشت و سر آب
  صبوحی بنشین صبح برخیز و بر گل به

  چون به آواز خوش مرغ درآیی از خواب
  کردن عیش نیکوست کسی را که تواند

  ای توانای خردمند، چه داری؟ دریاب
  روی اگر آن زلف تو در بردن عقل از ھمه
  وی لب تو در غارت دین از ھمه باب

  راب نکردند، ولیکافران روی به مح
  بکنند ار خم ابروی تو باشد محراب

  اوحدی پیش تو صد نامه فرستاد از شوق
 که نه آثار وفا دید و نه ایثار جواب
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  بامداد روی تو دیدن چو آفتاب ھر
  تو ندیدیم روی خوابما را رسد، که بی

  دلیست گمشده در چین زلف تو ما را
  گفتیم، بازیاباکنون که حال با تو ب

  موی سالیست در دلم باریک تر ز
  تر از لب تو نگوید کسی جوابشیرین

  بھشتست و من ز درد رویت ز روشنی چو
  در وی به حیرتم که: بھشتست یا عذاب؟

  جوشست ھمچو دیگ چشمم ز آب گریه به
  عشق آتشی ھمی کند آھسته زیر آب

  کباب شد ھر دل که دید آب دو چشمم
  ای، که دل کس شود کباب؟دیدهبرآب 

  چرا جز یک شراب ھر دو نخوردیم، پس
 چشم تو مست گشت و دل اوحدی خراب؟
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  یا بپوش آن روی زیبا در نقاب
  یا دگر بیرون مرو چون آفتاب

  کن زلف جھان آشوب را بند
  خواھی جھانی را خرابگر نمی

  تست آلودرنج من زان چشم خواب
  آید ز خواب؟کندر نمیچون کنم، 

  زلف را وقتی اگر تابی دھی
  دانی، روی را از من متاب آن تو

  من که خود میمیرم از ھجران تو
  جویی شتاب؟می بر ھالک من چه

  تا نرفتی در نیامد تیره شب
  تا نیایی بر نیاید آفتاب

  ھجران تو من دانم، که من حال
  ای دارم پر از آتش کبابسینه

  بتو روزی بر آویزمعاشقم، 
  ام، خود را در اندازم به آبتشنه

  اوحدی کامروز ھجران تو دید
 فردا نفرماید عذاب ایزدش
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  کنش، یارب زان دوست که غمگینم، غم خوار

  خوار کنش، یاربخواھد، ھمدشمن که نمی
  و مھر اندک اندر دل سخت او کین پر شد

  یاربآن مھر که اندک شد، بسیار کنش، 
  غم ازو دارم خوارم، آن کینسر گشته و غم

  یار کنش، یاربھمچون من سرگشته، بی
  خود کردست رقیبان را خار گل روی

  خار کنش، یاربنازک شکفید آن گل، بی
  خرقه رنجد ازینگر زلف چو ز نارش می

  این خرقه که من دارم، زنار کنش، یارب
  زاندو این سینه که شد سوزان از مھر جگر

  چون مھر بر افروزان، یا نار کنش، یارب
  من آن کو نکند باور بیماری و درد

  یک چند به درد او، بیمار کنش، یارب
  چشمش ھمه را خواند وز روی مرا راند

  داند، ھشیار کنش، یاربمستست و نمی
  ھر دم به دل سختم، تاراج کند رختم

  در خواب شد این بختم، بیدار کنش، یارب
  کار شد آه من، اندر دل ماه منبی

 منگر به گناه من، پر کار کنش، یارب
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  رخ من بگذارست امشب بت خورشید

  شب روان را رخ او مشعله دارست امشب
  عنبر و دیوار عبیر خاک مشکست و زمین

  باد گل بوی و ھوا غالیه بارست امشب
  جستو سعادت می خفتی آن که نمیدیده

  که سعادت بگذارست امشبگو: نگه کن، 
  به فردا دادند آن بھشتی، که ترا وعده

  ی آن زلف چو مارست امشبھمه در حلقه
  نباشد فردا خارگل این باغچه بی
  زحمت خارست امشبگل بچینید، که بی

  چنین عید را قدر نباشد بر شبھای
  روز نوروز خود اندر چه شمارست امشب؟

  بالتا قبولت نکند یار نیابی اق
  مقبل آنست که در صحبت یارست امشب

  ماھرویی که ز ما پرده ھمی کرد و حجاب
  پرده از روی بر انداخت که: بارست امشب
  دوست حاضر شده ناخوانده و دشمن غایب

 اوحدی، پرورش روح چه کارست امشب؟
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  مشقت دوشین که داشت گوش امشب؟ پس از
  امشب که من به کام رسم زان لب چو نوش

  بار چرخ، وقت آمدایم بسیکشیده
  ی ما کشد به دوش امشبکه چرخ غاشیه

  بیار، ساقی، از آن جام راوقی، تا من
  در افگنم به رواق فلک خروش امشب

  خیال خوب مبند، ای دل امشبی و مخسب
  تو نیز جھد کن، ای دیده و بکوش امشب

  ز خانقاه دلم سیر شد، برای خدای
  فروش امشبسرکوی میمرا مبر ز 

  حاضر و معشوق مست و من عاشق شراب
  ز من مدار توقع به عقل و ھوش امشب

  کن، ای اوحدی وخرمن ننگ به ترک نام
 بیار باده و بنشین و باده نوش امشب
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  بیار باده، که ما را به ھیچ حال امشب

  رود آن صورت از خیال امشببرون نمی
  رخ دوستحضور بیبه حکم آنکه ندارم 

  مرا نماز حرامست و می حالل امشب
  کنندم خلقباده خوردن اگر منع می ز

  بدین سخن نتوان رفت در جوال امشب
  طرب و باده ھیچ باقی نیست ز عشرت و

  ولی چه سود؟ که دوریم از آن جمال امشب
  ی دیدار باز دادی دلوعده گرم نه

  کردم احتمال امشببالی ھجر نمی
  ابروی یار من بودی ل، اگر نه چوھال

  نکردمی نظر مھر در ھالل امشب
  دوست؟عاشقان بی ای که: بنالندشینیده

 تو نیز عاشقی، ای اوحدی، بنال امشب
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  مکن از برم جدایی، مرو از کنارم امشب

  امشب قرارمشکیبد از تو دل بیکه نمی
  ز طرب نماند باقی، که مرا تو ھم وثاقی

  امشب چو لب تو گشت ساقی نکند خمارم
  چه زنی صالی رفتن؟چو نماند پای رفتن

  امشب چه کنی ھوای رفتن؟ که نمیگذارم
  به رخم چو بر گشادی در وعدھا که دادی

  امشب نه شگفت اگر به شادی نفسی برآرم
  چو شدم وصال روزی، به توقعم چه سوزی؟

  امشب؟ چه شود که بر فروزی دل سوکوارم
  گل بخت شد شکفته، که شوم چو بخت خفته

  بارم امشب ای نھفته بر خویشکه تو داده
  اگر از ھزار دستم، بکشند خوار و پستم

  ھزارم امشب چو یکی ھمی پرستم، چه غم از
  دگر آرزو نجویم، پی آرزو نپویم
  شکارم امشب ھمه از تو شکر گویم، که تویی

  یدھی بیاردل اوحدی تو داری، چو نمی
 زارم امشب نکنم به ترک زاری، که ز عشق
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  مھر گسل گشت یار، عھد شکن شد حبیب
  اصل خطر شد دوا، رای خطا زد صلیب

  وصل دوست خوار بود آدمیخوارم و بی
  روی گل زار بود عندلیبزارم و بی

  دیر کشید، ای نگار، سوختنم ز انتظار
  رقیبستیز، یا گذری بییا نظری بی

  ایم، ای صنمز تو مھر و وفا خواسته ما
  نی چو کسان دگر عاشق رنگیم و طیب

  نیست ز خامان عجب عشق زنخدان و لب
  چه جوید؟رطب، طفل چه جوید زبیب طبع

  وش گر سوی مسجد بریابروی محراب
  امام، در غلط افتد خطیب نعره برآرد

  گر بکشم خویش را در طلب وصل تو
  کار برون از نصیب سود ندارد، که نیست

  چاره بجز صبر نیست، کان رخ چون آفتاب
  بدوزد لبیب دل برباید، مگر دیده

  منه، ای اوحدی، زانکه به شھر کساندل
 آنگه غریب سخن عاشق وجور کشد بی
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  من چه گویم جفا و جنگ ترا؟

  عذر لنگ ترا؟ جرم رھوار و
  امز دل و جان نشانه ساخته

  وخ شنگ تراناوک چشم ش
  کم و بھانه فراخ ای نوازش

  لب لعل و دھان تنگ ترا
  صلح را خود ببین که ما چه کنیم؟

  خریم جنگ تراکه به جان می
  دل بدزدی و زود بگریزی

  ترا ایم ننگما بدانسته
  رنگ خوبان ز لوح فکر بشست

 اوحدی، تا بدید رنگ ترا
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  اشک ما آبیست روشن در ھوات

  خود به چشم اندر نیامد اشک مات
  خواھم کرد از آنک در طوافت سعی

  ھا کردست گردون در صفاتسعی
  خون من ریزی و دل گیری نوا

  بینوایی به دلم را از نوات
  ای خط سبزت برات خون من

  مردیم از برات کم نویس آن خط که
  دی دوایی می نبشتی از قلم

  حال من نشنید و دل خون شد دوات
  ای به زلف و خال چون لیل دجا
  در دل و جانم غم لیلی دوجات

  ترا قدر ار چه نیست نزد ترکان ما
  نزد ما، ای ترک، یک دم باش مات

  میدھند دل بالت ار بت پرستان
  بت پرستم من، که دادم دل بالت
  گر نجات از عشق جویی، اوحدی

 او ھم، نه رھت باشد، نه جات پیش
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  صفات عرضه کن، ای ماه پسندیدهحسن خود 

  ی ما روشن از آثار صفاتتا شود دیده
  لب لعل و دھن تنگ و خط سبز تو برد

  در جھان آب رخ معدن و حیوان و نبات
  چشمم از گریه فراتست و رخ از ناخن نیل
  تو توانی که به ھم جمع کنی نیل و فرات

  ھمچو فرھاد دگر کوه گرفتیم و کمر
  ای دلبر شیرین حرکات در فراق رخت،

  جز وفاق تو حدیثم نبود وقت نشو
  وفای تو به یادم نبود روز وفات جز

  سیم اشک من از آن نقد روانست، که گشت
  تو محصل، خط سبز تو برات لب لعل

  ھر چه گویی بتوانم، مگر از روی تو صبر
  خواھی بکنم، جز به فراق تو ثبات و آنچه

  تی ھم ھمستنیک درویشم و در حسن زکا
  محتشم حسن، به درویش زکات بده، ای

  کردم اندیشه که آن روز کجا دانم رفت؟
  کمند سر زلف تو نجات گر بیابم ز

  اوحدی داد تو از شاه بخواھد روزی
 زیبای تو مات که بگردد به فراق رخ
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  ام، تا چه کند نرگس مستت؟بگذاشته

  یار پسندیده که پیمان نواستت با
  ی دو دلی کردن و آھنگ جداییرا

  بینم و ھستتمن و می گفتی که: ندارم
  :پیوند تو افزون شو و بسیار بگفتند

  پیمان بشکستت عھدش بشکن زود، که
  تا جان ندھم جای جراحت ننماید

  دستت تیری که کنون بر دلم افتاد ز
  از دست برفتم من و بر دست نه ای تو

  ز دستت؟دیگر چه کنم، گر ندرم جامه 
  یاد تو ھرگز ننشینیم بر کسبی

  ھر چند بر خویش ندیدیم نشستت
  در راه تو آھو بره کردند بس دام که

  در دام نرفتی و کس از دام نرستت
  زنی روی نپیچیم گر بر سر ما تیغ

  آن سست وفا بود که از دام بجستت
  گشودی ای اوحدی، از عشق ندیدم که

 ن دیده ببستت؟تا سحر که بود این که چنی
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  تمکین مرا عشق به یک بار بسوخت رخت

  آتشم در جگر خسته شد و زار بسوخت
  نویسم سخن عشق و ز دل :بنشستم که

  ای در قلم افتاد، که طومار بسوختشعله
  نگفتی که بسوزد بر یار؟ دل یاران، تو

  ما خود آن یار ندیدیم که بر یار بسوخت
  ساختنم نیست کنونسوختن و  چاره جز

  کاندکی کرد مرا چاره و بسیار بسوخت
  طبیب دل مجروح مرا گر ببینی تو

  گو: گذر کن تو بدین گوشه که بیمار بسوخت
  رخش تازه گلی باز کنم گفتم: از باغ

  نور رویش جگرم را بتر از خار بسوخت
  اگر باور نیست سخن سوختن عشقت

 بسوختز اوحدی پرس، که بیچاره درین کار 
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  ام، تا چه کند نرگس مستت؟بگذاشته

  با یار پسندیده که پیمان نواستت
  دو دلی کردن و آھنگ جدایی رای

  بینم و ھستتگفتی که: ندارم من و می
  :افزون شو و بسیار بگفتند پیوند تو

  عھدش بشکن زود، که پیمان بشکستت
  جراحت ننماید تا جان ندھم جای

  کنون بر دلم افتاد ز دستتتیری که 
  نه ای تو از دست برفتم من و بر دست

  دیگر چه کنم، گر ندرم جامه ز دستت؟
  یاد تو ھرگز ننشینیم بر کسبی

  ھر چند بر خویش ندیدیم نشستت
  بس دام که در راه تو آھو بره کردند

  نرفتی و کس از دام نرستت در دام
  گر بر سر ما تیغ زنی روی نپیچیم

  از دام بجستت سست وفا بود که آن
  ای اوحدی، از عشق ندیدم که گشودی

 دیده ببستت تا سحر که بود این که چنین
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  جانا، دلم ز درد فراق تو کم نسوخت

  ھیچ دلت بر دلم نسوخت؟ آخر چه شد، که
  ای ننوشتم، که سوز دلنزد تو نامه

  من با قلم نسوخت صد بار نامه در کف
  گذر نکرد شبی، کاشتیاق توبر من 

  نسوخت جان مرا به آتش ده گونه غم
  در روزگار حسن تو یک دل نشان که داد؟

  نسوخت؟ کو لحظه لحظه خون نشد و دم بدم
  یک دم به نور روی تو چشمم نگه نکرد

  نسوخت کندر میان آن ھمه باران و نم
  شمع رخ تو از نظر من نشد نھان

  به ھم نسوخت تا رخت عقل و خرمن صبرم
  گفتی : در آتش غم خود سوختم ترا

  خود آتش غم تو کرا، ای صنم، نسوخت؟
  در جھان دلی، که نگشت از غم تو زار؟ کو

  ای، کزان سر زلف به خم نسوخت؟یا سینه
  صد پی بر آتش ستمت سوخت اوحدی

 نسوخت ویدون گمان بری تو که او را ستم
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  برتگرچه صد بارم برانند از 

  سر از خاک درت دارمبر نمی
  تا ابد منظور جانی، زانکه دل
  در ازل کرد این نظر بر منظرت
  زاھد از سر تو ز آن رو غافلست

  بیند به محراب اندرتکو نمی
  تازه گردد جان ما ھر صباحی

  ی جان پرورتاز نسیم طره
  ھمچو جان وصل تو ما را در خورست

  خورتگر چه جان ما نباشد در 
  ھر چه بود اندر سر کار تو شد

  آید سرتدر نمی خود به چیزی
  شیر گیران پلنگ انداز را

  ی زور آورتکرد عاجز پنجه
  نگیرد سر ز خط امر تو بر

 ھر که شد چون اوحدی فرمان برت
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  که از تو بر دل ماست آن زخم،

  مشنو که: به مرھمی توان کاست
  روز؟ام کی وعده وفا کنی تو

  کامروز ترا ھزار فرداست
  زلفت، که به کژ روی بر آمد

  کجا شود راست؟ با ما به وفا
  دریاب، که دست ما فرو بست

  این فتنه، که از سر تو برخاست
  یک روز گرم به پرسش آیی

  عذرت نتوان به سالھا خواست
  چه سوزست عشق و لب لعلت، این

  عقل و سر زلفت، این چه سود است؟
  یش عالم از رخ تستآرا

  رخت چه داند آراست؟ مشاطه
  نوبتی خوش مطرب، بنواز

  کامروز زمانه نوبت ماست
  بزن از طریق عشاق قولی

 یا خود غزلی که اوحدی راست
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  ار ز یاسمن و گل کند رواست پیراھن
  ی قباستآن سرو الله چھره، که در غنچه

  اند دلطرف، بر کمرش بسته خلقی، چو
  وین دولت از میانه ببینیم تا کراست؟

  وارخویش دلم گرم ذره کرد از ھوای
  آن آفتاب روی، که بر بام این سراست

 غم؟ ار صد ھزار پی بر خاک پای او چه
  آب رخم بریخت، که خون منش بھاست

  ز دشمنی چشمش چه ساحریست؟ که شرطی
  با من رھا نکرد و ھمان دوستی بجاست

  مگوی سخن آن دھان با من، دال، گر
  ام سخن او، دھان کجاست؟من بر شنیده

  در جان اوحدی اگر او ناوکی نخست
 چندین فغان و ناله و فریادش از چه خاست؟
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  ما صورت آن سرو راست مدتی شد تا دل

  ی گفتن کراست؟دوست میدارد، ولیکن زھره
  گویم تمامچون ما ھست، می روی او در حسن

  در لطف چون سروست، بنمودیم راستقد او 
  کام من شیرین شود چون نام او گر زبان در

  بر زبانم رانم، سرم در معرض اندیشھاست
  زبان، بگذر، که نام پاک او از بس شرف ای

  در ضمیرم گر بگردد، ھم نپندارم رواست
  اوحدی گر مھر او ورزی،بنه گردن به جور

  واستبیدقی را زودتر باید زدن کوشاه خ
  عاشق و درویشی اینجا، در دعا و صبر کوش

 دعاست ی عاشق صبوری، کار درویشانچاره
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  باز مخمورم، کجا شد ساقی؟ آن ساغر کجاست؟

  تشنگان عشق را آن آب چون آذر کجاست؟
  دارد مراھمچو چشم خویش ساقی مست می

  ما کجاییم، ای مسلمانان، و آن کافر کجاست؟
  خویش را ن خواھم درین مجلس ز مستیآن چنا

  کز خرابی باز نشناسم که: راه در کجاست؟
  ھم راست نیست گویند: زھد و عشق باخلق می

  ما به ترک زھد گفتیم، این حکایت بر کجاست؟
  و سامان بیندیش و منوش ای که گفتی: از سر

  باده، بادست این سخن، سامان چه باشد؟ سر کجاست؟
  کندمستان را فضیحت می محتسب بر گاو

  کجاست؟ ایم، آن خرما به مستی خود فضیحت گشته
  این مسلم، اوحدی، گر باده گفتی: شد حرام

 حرام اندر کجاست؟ این که روی خوب دیدن شد
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  یارب، این مھمان چون ماه از کجاست؟

  سپاه کیست و آن شاه از کجاست؟ وین
  عکس خورشیدی چنان باال بلند

  کوتاه از کجاست؟ بر چنین دیوار
  گر ز مرغ جان به شاخ دل رسید

  کجاست؟ از» انی انا الله«غلغل 
  دل درین وادی ز تاریکی بسوخت
  سوی آن آتش بگو راه از کجاست؟

  خونریزیست این فریاد چیست؟ گرنه
  ورنه بیدادست این آه از کجاست؟

  گویند: ھستمی اندرین خرگاه
  رگاه از کجاست؟خوبرویی، راه خ

  اوحدی را پادشاھی بنده خواند
 مفلسی را دیگر این جاه از کجاست؟
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  کجاست؟ ای نسیم صبحدم، یارم
  خوارم کجاست؟غم ز حد بگذشت، غم

  وقت کارست، ای نسیم، از کار او
  گر خبر داری، بگو دارم، کجاست؟

  آید به شبخواب در چشمم نمی
  کجاست؟ بیدارم آن چراغ چشم

  بر در او از برای دیدنی
  بارھا رفتم، ولی بارم کجاست؟

  دوست گفت: آشفته گرد و زار باش
  دوستان آشفته و زارم، کجاست؟

  آسوده از کارش دمی نیستم
  یارب، آن، آسوده از کارم کجاست؟

  خویش تا به گوش او رسانم حال
 وارم کجاست؟نالھای اوحدی
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  ماست کیست؟ دلدار نھان از نھان

  برون از جھان چیست؟ بازار ماست
  به دستم ز باغ جھان گل مده

  روی آن نازنین خار ماستبی که
  اگر مقبلی ھست،در بند اوست

  کار ماست وگر مشکلی ھست، در
  بر ما بجز نام آن رخ مگوی

  ی چشم بیدار ماستکه او قبله
  رخش را، ز ما ھم مپرس ندیدی

  اجت به گفتار ماست؟بدیدی، چه ح
  دور چو پندار باشی ز دلدار

  که دوری ھم از پیش پندار ماست
  در آن مصر اگر شرمساری بریم

  باشد، که دربار ماست ازین صاع
  ایز نار غم آن پری شعله

  ماست باین خرقه در زن، که زنار
  میان من و او حجاب اوحدیست

 چو او رفع شد، روز دیدار ماست
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  ایم، یاد لبش بر زبان ماستا زندهت

  ذکرش دوای درد دل ناتوان ماست
  شویم بر آن روی، طرفه نیستگر فتنه می

  ی آخر زمان ماستزیرا که یار فتنه
  گیرم که مھر او ز دل خود برون برم

  این درد را چه چاره؟ که در مغز جان ماست
  از ما مپرس: کاتش دل تا چه غایتست؟

  پرس، که او ترجمان ماستاز آب دیده 
  دھد؟انصاف، حیف نیست که باری نمی

  شاخی چنین شگرف، که در بوستان ماست
  مشکل رھا کند که : بگوییم حال خویش

  بندی، که از محبت او بر زبان ماست
  کنی؟ای اوحدی، ز غیر شکایت چه می

 ماست ما را شکایت از بت نامھربان
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  ب انداختستالله افیون در شرا

  نرگس و گل را خراب انداختست
  از ریاحین چرخ در ناف زمین
  نافھای مشک ناب انداختست

  سحر ی شیرین مرغاننغمه
  شور در مستان خواب انداختست
  عندلیب از عشق گل در بوستان

  و رباب انداختست ی چنگناله
  شرم بادا الله را! تا از چه روی
  ؟پیش ترک من نقاب انداختست
  بر سر خوان غمش در ھر طرف
  از دل بریان کباب انداختست

  نیندازد خطا ترک من تیری
  خود چه گفتم؟ کی صواب انداختست؟

  سرو مرد قامت او نیست، لیک
  خر بسی خر در خالب انداختست

  عشقبازان در بھشتند،اوحدی
  عذاب انداختست زھد ما را در

  ی پرھیز مازود پوسد جامه
 انداختست بر ماھتابکین قصب 
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  ی یا برگ سمن، یا روی تست؟آن فروغ الله

  آن بھشت عدن، یا باغ ارم، یا کوی تست؟
  نون آن کمان چرخ، یا قوس و قزح، یا شکل

  یا مه نو، یا ھالل وسمه، یا ابروی تست؟
  رنج جان آن بالی سینه، یا آشوب دل، یا

  یا جفای چرخ، یا جور فلک، یا خوی تست؟
  یا بند عشق آن کمند مھر، یا زنجیر غم،

  یا طناب شوق، یا دام بال، یا بوی تست؟
  ، یا خاک راه آن تن من، یا وجود اوحدی

 یا سگ در، یا غالم خواجه، یا ھندوی تست؟
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  عالمی را دشمنی با من ز بھر روی تست

  تست ترسم، که میلم سویلیکن از دشمن نمی
  ر فراقت جز جگر خوردن نبودی دل دچاره

  پھلوی تست بینم ھم ازوین جگر خوردن که می
  سال عمرم بر مھی شد صرف و آن مه عارضت

  آن شب موی تست روز عیشم بر شبی شد خرج و
  دارم ز زانو سر به حق دوستیبر نمی

  بر زانوی تست تا نگه کردم سر زلفت که
  ای: مشکل برآید کام ازین طالع تراگفته

  نیست، مشکل خوی تست مشکلی در طالع من
  بر دل بیچارگان امروز ھر زخمی که ھست

  آید که بر بازوی تستمی زان کمان سخت
  اندعالمی در گفت و گوی اوحدی زان رفته

 اندرین عالم به گفت و گوی تست کو شب و روز
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  پدیدار آمدست بنگرید این فتنه را کز نو

  دل و جانش خریدار آمدستخلق شھری از 
  امسال آب باغ رویش را ز چاه غبغبست

  زان سبب سیب زنخدانش به از پار آمدست
  جمع بود نقد ھر خوبی که در گنج مالحت

  ی آن زلف چون مار آمدستیک به یک در حلقه
  در پای او بارھا جان عزیز خویش را

  پیشکش کردیم و اندر پیش او خوار آمدست
  آسان گشت کار ن لعل بربودیم وای زابوسه

  گر چه بر طبع حسودان نیک دشوار آمدست
  چه باشد؟ سالھا گر به کار ما نظر کرد او

  خون دل خوردیم تا امروز در کار آمدست
  دوش کرد از دوش باز ی آن زلف سر بربنده

 اوحدی را کز کاله خسروی عار آمدست
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  جنگی دیگرستترک گندم گون من ھر دم به 

  دیگرست روی او را ھر زمان حسنی و رنگی
  تنگھای شکر مصری بسی دیدیم، لیک
  شکر شیرین دھان او ز تنگی دیگرست
  از میان دلبران شنگ و گل رویان شوخ

  رسد، شوخی و شنگی دیگرستیار ما را می
  بیدالن خسته را زان زلفھای چون رسن
  تھر زمان در گردن دل پالھنگی دیگرس

  وفا خواند مرا خود پیش ازین در عشق اوبی
  دیگرست نام من بد گشته بود، این نیز ننگی

  چون بگویم: صلح کن، گوید: بگیرم در کنار
  دیگرست راستی صلحی چنین بنیاد جنگی

  گو،دمی چنگ از گریبانم بدارای نصیحت
  دیگرست کین زمانم دامن خاطر به چنگی

  ال ھر نفساز کمان ابروی آن تیر با
  دیگرست اوحدی را در دل مسکین خدنگی

  گرفتپیش ازین سنگی ز راه خویش اگر بر می
 زیر سنگی دیگرست این زمان نتوان، که دستش
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  نتوانم نشست رود، در خانهدل به صحرا می

  بوی گل برخاست، در کاشانه نتوانم نشست
  جوانی وقت گل گر کنم رندی، سزد، کندر

  داند که: من پیرانه نتوانم نشست محتسب
  که بنشیند، رواست عاقلی گر صبر آن دارد

  من که عاشق باشم و دیوانه نتوانم نشست
  امخال او دل بسته زان چنین در دانھای

  دانه نتوانم نشستکندرین دام بال بی
  راه صحرایی گرفت ھر کسی با آشنایی
  ای بیگانه نتوانم نشستمن چنین در خانه

  فرزین رفته باشم بارھا من که از ھستی چو
  بر بساط بیدلی فرزانه نتوانم نشست

  پایش بمالم ھمچو سنگ روی خود را بر کف
  بعد ازین با زلفش ار چون شانه نتوانم نشست

  کند: کافسانه خواھی شد به عشقمی عقل عیبم
  گو: ھمی کن، من بدین افسانه نتوانم نشست

  شد، که در سن شبابگر کنم رندی، روا با
  محتسب داند که: سالوسانه نتوانم نشست

  ورز، من باری به نقداوحدی، گو، زھد خود می
 نتوانم نشست پیمانهبشکنم پیمان، که بی
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  مست قراردل مست و دیده مست و تن بی
  جانی زبون چه چاره کند با سه چار مست؟

  تلخست کام ما ز ستیز تو، ای فلک
  ا شبی بر آن لب شیرین گمار، مستما ر

  یک شب صبح کرده بنالم بر آسمان
  سوز دل ز دست تو، ای روزگار، مست با

  ای باد صبح، راز دل الله عرضه دار
  باشد آن بت سوسن عذار مست روزی که

  از درد ھجر و رنج خمارش خبر دھم
  شبستان یار مست گر در شوم شبی به

  به خلوتی سر در سرش کنم به وفا، گر
  نگار، مست در چنگم اوفتد سر زلف

  لب برنگیرم از لب یار کناره گیر
  مست گر گیرمش به کام دل اندر کنار،

  یکسو نھم رعونت و در پایش اوفتم
  روزی اگر ببینمش اندر کنار، مست

  خانه ھست، از آن چه تفاوت که زاھدانمی
  ما را به خانقاه ندادند بار مست؟

  نج بار به مسجد کجا بری؟ما را تو پ
  شویم به روزی سه بار مستاکنون که می

  از ما مدار چشم سالمت، که در جھان
  جز بھر کار عشق نیاید به کار مست

  اوحدی، گرت ھوس جنگ و فتنه نیست ای
 آرمستمی رخان درما رای به کوی الله
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  عشق روی تو نه در خورد دل خام منست
  ر ایام منستکاول حسن تو و آخ

  از تو دارم ھوسی در دل شوریده، ولی
  عشقت نه به پای دل در دام منست راه

  مگرم عقل شکیبی دھد از عشق، ارنه
  کند این جرعه، که در جام منست بس خرابی
  کنم از عشق، ولی فایده نیستمن حذر می

  پیش بالیی، که سرانجام منست حذر از
  آفت سیل به ھمسایه رساند روزی

  ابر که بر بام منست سخت باریدن این
  !روزگار از دل محنت کش من کم مکناد

  سحر و شام منست درد عشق تو، که قوت
  تا قبای تو بر اندام تو دیدم، ز حسد

  بر اندام منست خارشد ھر سر مویی، که
  نامه سھلست نبشتن به تو، لیکن از کبر

  که درو نام منست ھرگز آن نامه نخوانی،
  د عاشق شدن و عشق نگردد دیگرگر

 کام منست اوحدی، گر بچشد زھر، که در
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  گر به دست آوریم دامن دوست
  را شویم و خود ھمه اوست ھمه او

  جوییآنکه او را در آب می
  روست ھمچو آیینه با تو رو در

  تو تویی خود از میان برگیر
  کز تویی تو رشته تو برتوست

  گرنه شگفت کوزه گر شود کوزه
  که بسی کاسه سوده گشت و سبوست

  ھمه از یک درخت ھست این چوب
  که گھی صولجان و گاھی گوست

  ھا، که اسم اشارتست از اصل
  کردی ھوست الفتش را چو واو

  انقالب ضرورتست این جا
  تا تو آن مغز بر کشی از پوست

  توبه داشتیم، اکنون مدتی
  که خرابات عشق در پھلوست
  منشین تشنه، اوحدی، که ترا

 پای در آب و جای بر لب جوست
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  کف پای اوست آنکه رخ عاشقان خاک

  با رخ او جان ما، در دل ما جای اوست
  ھمه چشمی برو او ھمه نورست، از آن شد

  او ھمه جانست، از آن در ھمه دل جای اوست
  دل ما جای گیر نیست بجز یاد او در

  د ھر چه نه سودای اوستدر سر ما ھم مبا
  نکرد آنکه دید صورت دست از ترنج فرق

  یوسف ما را، که مصر پر ز زلیخای اوست
  به دریای عشق نیست دلی کو نخورد غوطه

  ی دریای اوستوین ھمه دریا که ھست غرقه
  نیست بجز یک نظر خواھش ما زان جمال

  گر بکند بخت ما، ورنکند رای اوست
  بزن، آن دست تیغ :غ گونیست سر و تن دری

  کز تن ما دور به سر که نه در پای اوست
  نخواھیم ساخت جز ورق ذکر او ورد

  چون ھمه طومار ما اسم و مسمای اوست
  رنگ رنگ یی شوخان شنگ، عربدهشیوه
  ی چشمان تنگ، جمله تقاضای اوستغمزه

  ولی با تو ز یکتا شدن عار ندارد،
  ھمتای اوست؟ گیر که یکتا شود، کیست که

  بود کام که جست اوحدی از رخ او دور
 ی این آرزو چون نه به باالی اوستجامه
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  گمانی که: به غیر از تو کسی یارم ھست؟ در

  غلطست این، که به غیر از تو نپندارم ھست
  حیفت آمد که: دمی بی غم ھجران باشم
  !زانکه امید به وصل تو چه بسیارم ھست

  :باد، که داری خبر از من تو بگویآخر، ای 
  ھست؟ گر شنیدی که بجز فکرت تو کارم

  بندمگر بغیر از کمر طاعت او می
  بر میان کفر ھمی بندم و زنارم ھست

  سازمی بند غم او میدر نھان چاره
  با کسی گر سخنی نیز به ناچارم ھست

  گفت: بیخت بکنم، گر گل وصلم جویی
  اقرارم ھست بکند بیخ من آن دلبر و

  کند آن ماه و ندارم زر، لیکطلب می زر
  زور و رخ زرد و دل زارم ھستتن بی
  از چشم بینداخت مرا یار، ھنوز گرچه

  گوش بر مرحمت و چشم به دیدارم ھست
  ی لبسینه و سیب زنخ و غنچه نار آن

  ی بیمارم ھستبه من آور، که دلم خسته
  نیست مر کز طلبش بنشینم سر آن

  تا توان قدم و قوت رفتارم ھست
  جھان کردم دور اوحدی وار ز دل بار

 به ھمین مایه که: پیش در او بارم ھست
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  پیداست حال مردم رند، آن چنان که ھست
  ھست خرم دلی که فاش کند ھر نھان که

  خواره گنج دارد و مردم بر آن که: نهمی
  که ھست زاھد نداشت چیزی و ما را گمان

  من ز دین برآمد و صوفی ز اعتقادم
  ترسا محمدی شد و عاشق ھمان که ھست

  سود جھان به مردم عاقل بده، که من
  از بھر عاشقی بکشم ھر زیان که ھست

  کنند و بازخلقی نشان دوست طلب می
  از دوست غافلند به چندین نشان که ھست

  ای محتسب، تو دانی و شرع و اساس آن
  ار آن چنان که ھستقانون عشق را بگذ

  ای آنکه یاد من نرود بر زبان تو
  از بھر یاد تست مرا این زبان که ھست

  نامرد را مراد بھشتست ازان جھان
  ما را مراد روی تو از ھر جھان که ھست

  اند: نیست مرا با تو دوستیگر گفته
  مشنو ز بھر من سخن دشمنان، که ھست
  تبیچاره آنکه خاک کف پای دوست نیس
  ای من غالم خاک کف پای آن که ھست

  آشفته را گواه نباشد به عاشقی
  زنگ رخش ز دور ببین و بدان که ھست

  زانکه اوحدی سگ تست، از درش مران گر
 ھست او را بھر لقب که تو دانی بخوان که
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  ز عشق اگر چه به ھر گوشه داستانی ھست
  نه ھمانا بر آستانی ھست سری چنین

  که با گل رویت فراغتی دارمبیا، 
  باغی و بوستانی ھست ز ھر گلی که به

  اگر بخوان تو از الغری نه در خوردیم
  استخوانی ھست ھم از برای سگان تو

  بگوی تا: نزند تیر غمزه جز بر ما
  کمانی ھست چو ابروی تو کسی را اگر

  حدیث تلخ بھل، بعد ازین به شمشیرم
  ھست بیزمای، اگرت رای امتحانی

  کند دو کون بھاکسی که وصل ترا می
  خبر نداشت که باالی او دکانی ھست

  مکن بکس، ای مدعی، ازو، که ھنوز خبر
  رخش تمام ندیدی، گرت زیانی ھست

  ناله کند اوحدی شگفت مدار گر آه و
 ھم آتشی زده باشند کش دخانی ھست
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  ھر کرا با تو نه پیوندی و پیمانی ھست

  گفت که در قالب او جانی ھست نتوان
  باز جستیم و نشد روشن ازین چار کتاب
  آیت این نمک و لطف که در شانی ھست

  دیو را درد تو در کار کشد، زانکه به حسن
  تو پری داری، اگر مھر سلیمانی ھست

  تا جھان پرده برانداخت ز روی تو، بریخت
  ی ایوانی ھستزنگ ھر نقش که بر صفه

  باغی و ھر گوشه بھشتی باشدھر طرف 
  ای را که در و مثل تو رضوانی ھستخانه

  مدعی گر ز رخت معجزه خواھد، بنمای
  تر ازین حجت و برھانی ھست؟با که روشن

  ھم تو باشی به تناسخ که: دگر باز آیی
  دیدن مثل ترا ھیچ گر امکانی ھست

  ی ما خواب نکردخیال تو شبی دیدهبی
  فتیم که: مھمانی ھستبا کسی گرچه نگ

  از تنور دل ما دود برآید، بدو چشم
  مگر این نوح ندانست که: توفانی ھست؟

  ی رحمت، نظری خواھی کرداگر، ای سایه
  نقد را باش، که محتاجم و حرمانی ھست
  که پسندد که: به درد تو در آییم از پای؟
  دست ما گیر، اگرت مکنت درمانی ھست

  ز ھمه خوبان، گر چهتو به دندان منی، ا
 ھست اوحدی را نتوان گفت که: دندانی
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  دلبر، چندین عتاب و جنگ و خشم و ناز چیست؟
  مھجور سرگردان چه دیدی؟ باز چیست؟ از من

  ایمما خود از خواری و مسکینی بخاک افتاده
  باز دیگر بر سر ما این کلوخ انداز چیست؟

  اولم آرام دل بودی و آخر خصم جان
  دانم که: این انجام و این آغاز چیست؟من نمی

  وصلت جز جگر چون کسی ھرگز ندید از خوان
  بر سر کوی تو این ھم کاسه و انباز چیست؟

  کشندبه دامت می گرنه دیگر دشمنان ما
  ھمچو مرغانت چنین از پیش ما پرواز چیست؟

  جور و سرکشی، یارب، مرا بعد از آن بیداد و
  دوستی و اشتیاق و آز چیست؟بر تو چندین 

  دلست و کار تو ساز جمال کار ما سوز
  گویی که: چندین سوز و چندان ساز چیست؟خود نمی

  که گفتی: ذوق دل پرداز مسکینان خوشست ای
  پرداز چیست؟ی من با رخش بیرون ز دلقصه

  ای از خلق شھراوحدی، گر حال دل پوشیده
 چیست؟ زبر سر ھر کوچه این آوازه و آوا
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  ای دل، از ھجران او زارم ھمی باید گریست

  کن، که بیدارم ھمی باید گریست تر ک خفتن
  ای، امروز نیزدر بال پیوسته یارم بوده

  ده، کز غم یارم ھمی باید گریستیاریی
  بار دیگر بر دل ریش منست از ھجر او

  آن چنان باری که صد بارم ھمی باید گریست
  مست او دارم اندر دل ز چشممیخار و خون 

  با دل پرخون و پرخارم ھمی باید گریست
  ساعتی چاره کردم تا: دلش بر من بسوزد

  سوزد، به ناچارم ھمی باید گریستچون نمی
  گرداند سمن طالعی دارم، که بر من خار

  بر چینین طالع، که من دارم، ھمی باید گریست
  امکردهکارست و من خود  دوری از دلدار بد

  الجرم ھم خود بدین کارم ھمی باید گریست
  چشم، این چه توفانست؟ خونم ریختی آخر، ای

  اندکی کمتر، که بسیارم ھمی باید گریست
  شب چون دیگران نالیدم از ھجرش، کنون چند

 گریست وارم ھمی بایدچند روزی اوحدی
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  ز ما بودی، جدا بودن روا نیست

  سزا نیست کردنیکی گفتی، دویی 
  وجود خود ز ما خالی مپندار

  که نقش از نقشبند خود جدا نیست
  سرایی ساختی اندر دماغت

  که غیر ار خواجه چیزی در سرا نیست
  ھالک، از خویش بینی بنه تن بر

  که درد خویش بینی را دوا نیست
  تو، مارا چو خودرایان به خود جستی

  غلط کردی که: بی ما رھنما نیست
  کسی کو از ھوای خویش بگذشت

  نامش، که مرغ این ھوا نیست مبر
  نشان جویی نشانیاگر زان بی

  که جا نیست به جایی بایدت رفتن
  ی سرودرین بستان ز بھر سایه

 نیست ای، کش منتھاطلب کن سدره
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  جز نقش تو در خیال نیست
  جز با غمت اتصال ما نیست

  سالیشد روز من از غمت چو 
  لیکن چه کنم؟ چو سال ما نیست

  ای ندیدیمحلقه از زلف تو
  کو در پی گوشمال ما نیست

  از روی تو کام دل چه جوییم؟
  گوش تو چو بر سال ما نیست

  بار چو تو دلبری کشیدن
  در قوت احتمال ما نیست

  ای؟ که بر رخ تواز خیل که
  زلفت ھمه ھست و خال ما نیست

  شتن پرسخوی حال دل ما ز
  زیرا که کسی به حال ما نیست

  دل مرغ ھوای تست، لیکن
  به بال ما نیست راه ھوست

  گر سود کنم مرنج، کخر
  نقصان تو در کمال ما نیست

  اوحدی چه نالی؟ پیش رخ
 کورا سر قیل و قال، نیست
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  دلت گر ازین باده مست نیست ای مدعی،

  نیستدر عیب ما مرو، که ترا حق به دست 
  و جان و دلت را بیه اد دوست بگشای دست

  ایثار کن روان، که درین راه پست نیست
  بگوی که: از قاضیان شھر با محتسب

  رو، عذر ما بخواه، که او نیز مست نیست
  اندی صافی رسیدهباده تا صوفیان به

  در خانقاه جز دو سه دردی پرست نیست
  مالمت خجل مکن من عاشقم، مرا به

  کز عشق، تا اجل نرسد، بازرست نیست
  شو بلند در مھر او چو ذره ھوا گیر

  کین ره به پای سایه نشینان پست نیست
  رسید زود ھر کس که نیست گشت به ھستی

  وآنکس که او گمان برد آنجا که ھست نیست
  اوحدی یک ذره نیست در دل مجروح

 کز ضرب تیر عشق برو صد شکست نیست
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  ز دست غم تو بر سر نیست؟ ستھا، کهچه د

  چه دیدھا؟ که ز نادیدنت به خون تر نیست؟
  که در عھد زلف چون رسنت کدام پشت،

  ز بس کشیدن بار بال چو چنبر نیست؟
  غم تو نقش دلست حکایتی که مرا از

  اگر قیاس کنی در ھزار دفتر نیست
  ھنوز ی پرھیز دوختیم وھزار جامه

  دوختن میسر نیستنظر ز روی تو بر 
  کنم ز شام تا به سحر، غیر از آن که سجده

  بر آستان تو ھیچم نماز دیگر نیست
  اگر تو روی بپیچی و گر ببندی در

  به ھیچ روی مرا بازگشت ازین در نیست
  ز چھره پرده برافکن، که با رخ تو مرا

  به شب چراغ و به روز آفتاب در خور نیست
  خویش تمامبھر که بود بگفتم حدیث 

  ھنوز ھیچ کسی را تمام باور نیست
  توان آوردز دست زلف تو دل باز می

 چه فایده؟ چون اوحدی دالور نیست ولی
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  و ناز نیست ی تو بجز کبرای آنکه پیشه

  چون قامت تو سرو سھی سرفراز نیست
  درش روشن دل کسی که تو باز آیی از

  یستای که بر وی تو باز نتاریک دیده
  راھی که سر به کوی تو دارد حقیقتست

  عشقی که مرد را به تو خواند مجاز نیست
  ی دل خاک کوی تستھر خسته را که کعبه

  گو: سعی کن، که حاجت راه حجاز نیست
  تن در نماز و روی به محرابھا چه سود؟

  چون روی دل به قبله و دل در نماز نیست
  عیبم کنند مردم زاھد ز عشق، لیک

  در زاھدان صومعه چندین نیاز نیست
  آنکس نریزد این ھمه اشک چو خون ز چشم
  رازش ز چشم خلق مپوشان، که راز نیست

  ای اوحدی، مرو ز پی چشم مست او
  بنشین، که روز فتنه به از احتزاز نیست

  شود از کس مدد مخواهگر بخت یار می
 بر خوان عشق حاجت دست دراز نیست
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  گرفتن حالل نیست ایم، رویخانهھم 

  ناگفته پرسشی، که سخن را مجال نیست
  خیالی ز وصل ما گفتی: بسنده کن به

  ما را بغیر ازین سخنی در خیال نیست
  به صدق دل گر ماه صورت تو ببیند،

  خود معترف شود که: درو این کمال نیست
  دریپرده می ای و بر ھمه کسدر پرده

  تو کسی را وصال نیستبا ھر کسی و با 
  ممکن نمیشود مشکل در آن که: وصل تو

  ورنه به ممکنات رسیدن محال نیست
  چون اللند عارفان تو از شرح چند و

  از معرفت خبر نشد آنرا که الل نیست
  کجاست؟ ای که: آنچه طلب میکنیپرسیده

  از من خبر مپرس، که جای سال نیست
  تیای اوحدی، چو این دگران سر دوس

  کندگر مدعی سماع حدیثت نمی
  با دیگری مگوی، که ما را به فال نیست

 مرده را سماع نباشد، که حال نیست دل
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  سیم بر بگذشت؟ نگر: مگرد گر آن سر و

  ی نظارگان ز سر بگذشتکه: آب دیده
  نشان پرسید ز من چو زان رخ ھمچون قمر

  رسید بر فلکم آه و از قمر بگذشت
  ساعت بخت بین که: نخفتم شبی جزینتو 

  که خفته بودم و دولت ز پیش در بگذشت
  کدام پرده بماند درست و پوشیده؟

  بدین طریق که آن ترک پرده در بگذشت
  دگر به پند پدر گوش برنکرد کسی

  از مقابل او روی آن پسر بگذشت که
  مسافری، که به شھر آمد و بدید او را

  ن در بگذشتایم کز آن آستاندیده
  چو دید آن سر زلف دراز در کمرش

  ی خونریزم از کمر بگذشتدیده سرشک
  ز من بپرس گزند جراحت دل ریش

  ناوک از جگر بگذشت که چند نوبتم این
  چو اوحدی نشدش دل به ھیچ نوع درست

  پر بگذشتتیرش از س ھر آن شکسته که این

  

  

  

 


