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  سیف فرغانی

  
قرن اواخر ایرانی  شاعران از فرغانی محمد ابوالمحامد الدین یفموالنا س           

 ەیبود که در دور ماوراءالنھر یفرغانه ازبود، وی اصال  ھجری ھشتماوایل ھفتم و 
زیست. وی در حالی که نزدیک به ھشتاد می آسیای صغیر در مغول  ایلخانان سلطی

  یافت. وفات آقسرا ھایخانقاه  ھجری و در یکی از 749سال داشت در سال 
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  انیای از غزلیات سیف فرغگزیده
 

  مبتال رارفتی و دل ربودی یک شھر 
  کنیم بی تو صبری که نیست ما را تا کی

  بازآ که عاشقانت جامه سیاه کردند
  !عروسان از ھجر تو نگارا چون ناخن

  ای اھل شھر ازین پس من ترک خانه گفتم
  زارم زحمت بود شما را ھایکز ناله

  از عشق خوب رویان من دست شسته بودم
  در کوی تو قضا را پایم به گل فرو شد

  از نیکوان عالم کس نیست ھمسر تو
  مصطفا را بر انبیای دیگر فضل است

  قیمتند خوباندر دور خوبی تو بی
  را گل در رسید و البد رونق بشد گیا

  ای مدعی که کردی فرھاد را مالمت
  باری ببین و تن زن شیرین خوش لقا را

  تا مبتال نگردی گر عاقلی مدد کن
  تال رادر کار عشق لیلی مجنون مب

  بس که کردی با عقل تنگ خویی ای عشق
  مسکین برفت و اینک بر تو گذاشت جا را

  ھجرت ای جان مرھم ز وصل خواھد مجروح
  دوا رااین است وجه درمان آن درد بی

  ام تو شاھی با من ھر آنچه خواھیبنده من
  کن، که بر رعیت حکم است پادشا رامی

  تو شاھیام گناھی در ملک چون گر کرده
  حدم بزن ولیکن از حد مبر جفا را

  از دھشت رقیبت دور است سیف از تو
  گزد گدا رادر کویت ای توانگر سگ می

  سعدی مگر چو من بود آنگه که این غزل گفت
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 "یارا مشتاقی و صبوری از حد گذشت"
  را دارم چو بلبل مر گلستانتو را من دوست می

  دبستان رامرا دشمن چرا داری چو کودک مر 
  مھربان بر تو چو کردم یک نظر در تو دلم شد

  لشکر والیت چون تو سلطان رامسخر گشت بی
  اگر وصفی کند شاعر به خوبی خوب رویان را

  تو آن داری به جز خوبی که نتوان وصف کرد آن را
  رسد راحترنج راه تو به جانش می دلم کز

  را چنان خو کرد با دردت که نارد یاد، درمان
  ز ھمت عاشق رویت بمیرد تشنه در کویت
  وگر خود خون او باشد بریزد آب حیوان را

  آیند نیکویانبه عھد حسن تو پیدا نمی
  میدان را ز ماه و اختران خورشید خالی کرد

  بسی سلطان و لشکر را ھزیمت کرد در یک دم
  خود جان مردان را شکسته دل که ھمره کرد با

  بود غزلھای رھی لیکناگر چه در خورت ن
  اصولی قول نادان را مکن عیبش که کم باشد

  وصالت راست دل الیق که شبھا در فراق تو
  دل به خون این چشم گریان را مددھا کرد مسکین

  ھمی ترسم که روز او سراسر رنگ شب گیرد
  گویم غم شبھای ھجران راباکس نمی از آن

  ھرگزوصال تو به شب کس را میسر چون شود 
  تو چون روز گردانی به روی خود شبستان را که

  بستان مرا گویی بده صد جان و بوسی از لبم
  ندانستم که نزد تو چنین قیمت بود جان را

  عاشقی مسکین به جان مھمان لعل تست چون من
  دار مھمان رااز آن لب یک شکر کم کن گرامی

  مشو نومید از وصلش به ھجران سیف فرغانی
 ایم در عقب باشد بھاری مر زمستان راکه د
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  ی دھانت شیرین و انگبین لبای پسته

  من تلخ کام مانده در حسرت چنین لب
  بودیم بر کناری عطشان آب وصلت

  ی تو ما را چون نان در انگبین لبزد بوسه
  ھرگز برون نیاید شیرینی از زبانش

  ھر کو نھاده باشد باری دھان برین لب
  ینت شکر کشد به دامنعاشق از آست

  چون تو به گاه خنده، گیری در آستین لب
  تا در مقام خدمت پیش تو خاک بوسد

  روزی دو ره نھاده خورشید بر زمین لب
  از بھر آب خوردن باری دھان برو نه

  ی گلین لبتا لعل تر بریزد از کوزه
  با داغ مھر مھرت ای بس گدا که چون من

  نگین لب از آرزوی لعلت مالند بر
  از معجزات حسنت بر روی تو بدیدم

  ھم شکر آب دندان ھم پسته آتشین لب
  تلخکام ھجر است او را به جای باده دل

  ھای شیرین درده به شکرین لبزین بوسه
  چند باشد ای جان پیش در تو ما را تا

  چون مرغ بھر دانه از خاک بوسه چین لب
  سرخ روی حسنی تا کرد شیر شیرین تو

  خط نبات رنگت ھمچون ترانگبین لب
  بنالم اکنون که مر تو را شد چون فاخته

  ھمچون گلوی قمری ز آن خط عنبرین لب
  گفتن شوقت مرا قرین دان ھنگام شعر

 ز آن سان که در خموشی با لب بود قرین لب
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  ای چو فرھاد دلم عاشق شیرین لبت

  ی دوشین لبتمستی امشبم از باده
  که ز فرھاد برای بوسی نیست شیرین

  ملک خسرو طلبد شکر رنگین لبت
  شیرین صنمی تو که دھان من ھست وه چه

  ی پارین لبتتا به امسال خوش از بوسه
  سال دگر بر سر کویت آرد محتسب

  ی نوشین لبتھمچنین بی خودم از باده
  من این ھمه شیرین کاری یطبع شوریده

  لبتمی کند در سخن امروز به تلقین 
  کرد گرفتوصف تو می سیف فرغانی چون

 طبعم اندر شکر افشاندن آیین لبت
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



6 
 

 

 
  بربود دوش آن نرگس مست دلم

  اگر دستم نگیری رفتم از دست
  اوفتادند چه نیکو ھر دو با ھم

  دلم با چشمت، این دیوانه آن مست
  دانم دھانت ھست یا نیستنمی
  دانم میانت نیست یا ھستنمی

  دھانی کو سخن گفتتویی آن بی
  میانی کو کمر بستبی تویی آن

  ای کوی آزادهبجانم بنده
  گرفتار تو شد وز خویشتن رست

  دگر با سیف فرغانی نیاید
  دلی کز وی برید و در تو پیوست

  تو برخاست گدایی کز سر کوی
 به سلطانیش بنشاندند و ننشست
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  بار بر دل استتوام  دل تنگم و ز عشق

  وز دست تو بسی چو مرا پای در گل است
  در کوی تو بسی شیرین تری ز لیلی و

  دل استفرھاد جان سپرده و مجنون بی
  امگشته گر چه ز دوستی تو دیوانه

  جز با تو دوستی نکند ھر که عاقل است
  رواست گر من به بوسه مھر نھم بر لبت

  تشھد عقیق رنگ تو چون موم قابل اس
  من در روز وصلت از شب ھجرم غم است و

  خوھم که شبش در مقابل استروزی نمی
  دل را مدام زاری از اندوه عشق تست

  اشتر به ناله چون جرس از بار محمل است
  روز وصال یار اجل عمر باقی است

  وقت وداع دوست شکر زھر قاتل است
  ی جان خویشتنبیند تو را در آینه

  ال تو پیوند حاصل استچو با خی دل را
  ھر جا حدیث تست ز ما ھم حکایتی است

  شاھباز را سخنش با جالجل است این
  من چون درای ناله کنانم ولی چه سود

  شتر چو جرس آھنین دل است محمول این
  اشعار سیف گوھر دریای عشق تست

 این بحر کامل است این نظم در سراسر
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  است شیرینیار من خسرو خوبان و لبش 

  خبرش نیست که فرھاد وی این مسکین است
  نکنم رو ترش ار تیز شود کز لب او

  سخن تلخ چو جان در دل من شیرین است
  دید خورشید رخش وز سر انصاف به ماه

  ی او بودم و خورشید این استگفت من سایه
  دید با رخ او که در او صورت خود نتوان

  دبین استنگرد خوای میھر که در آینه
  پای در بستر راحت نکنم وز غم او

  شب نخسبم که مرا درد سر از بالین است
  خار مھرش چو برآورد سر از پای کسی

  رویش از خون جگر چون رخ گل رنگین است
  ی اودلستان تر نبود از شکن طره

  آن خم و تاب که در گیسوی حورالعین است
  در ره عشق که از ھر دو جھان است برون

  دنیی ای دوست ز من رفت و سخن در دین است
  است ست که خندید آنگر کسی ماه ندیده
  ست که رفته است این استور کسی سرو ندیده

  گویدمی سیف فرغانی تا از تو سخن
 مرغ روح از سخنش طوطی شکرچین است
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  که از عشق خبرھا دارد، دی یکی گفت،

  ردسر خود گیر که این کار خطرھا دا
  نه و اندیشه مکن دگری گفت قدم در

  اندرین بحر که این بحر گھرھا دارد
  جز از شیرینی ای گرو برده ز خوبان، به

  قصب السبق کمال تو شکرھا دارد
  ستطوقی آنچه از حسن تو دیدم ز کبوتر

  وه که طاوس جمال تو چه پرھا دارد
  آمدم بر در تو تا مگر از صحبت تو

  شوم و صحبت اثرھا داردچون تو سلطان 
  ھمه دانند ز درویش و توانگر در شھر
  کاین گدا از پی دریوزه چه درھا دارد
  گر چه در صف غالمان تو دارم کاری

  شاخ دولت به جز این میوه ثمرھا دارد
  ام از نقد امید و املمکیسه پر کرده

  بر میان از پی این کیسه کمرھا دارد
  گریندون میھفت عضوم ز غم عشق تو خ

  اشک خونین به جز از چشم ممرھا دارد
  از غم اندیشه ندارم که درین کار دلم

  از پی خون شدن ای دوست جگرھا دارد
  گر به تیغم بزنی کشته نگردم که چو شمع

  گردنم از پی شمشیر تو سرھا دارد
  انده عشق تو امروز در آویخت چو فقر

  گدایان که توانگر غم زرھا دارد به
  سیف فرغانی اگر مرد بود بنشیند

 که در پیش سقرھا دارد پس ھر پرده
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  نور رخ تو قمر ندارد
  ندارد ذوق لب تو شکر

  در دور تو مادر زمانه
  مانند تو یک پسر ندارد

  تو بھره ز دولت غمبی
  از محنت ما خبر ندارد

  آن کس که چو من به روی خوبت
  ندارد ندھد مگردل می
  صورت تو ای دوستی دلداده

  !جان را ز تو دوستر ندارد؟
  چو روزگار است جانا دل تو

  کن را که فگند بر ندارد
  در سنگ اثر کند فغانم

  اثر ندارد وندر دل تو
  مگذار به دیگران کسی را
  کو جز تو کسی دگر ندارد

  کسی به جز سیف از خون جگر
 در عشق تو دیده تر ندارد
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  دوا که کند؟ آه درد مرا

  ی کارم ای خدا که کند؟چاره
  چون مرا دردمند ھجرش کرد

  وصلش مرا دوا که کند؟ غیر
  از خدا وصل اوست حاجت من
  حاجت من جز او روا که کند؟

  من به دست آورم وصالش لیک
  ملک عالم به من رھا که کند؟

  نبود دادن دل بدو صواب
  در جھان جز من به این خطا که کند؟

  یق است او به ھر وفا که کنمال
  راضیم من به ھر جفا که کند

  دی مرا دید، داد دشنامی
  با که کند؟ این چنین لطف دوست

  ای توانگر به حسن غیر از تو
  جود با ھمچو من گدا که کند؟

  ست، تا که برد؟تو دولتی وصل
  ست، تا که کندذکر تو طاعتی

 گردد جان به مرگ ار زتن جدا
  از جان به من جدا که کند؟مھرت 

  سیف فرغانی از سر این کوی
 رفتی حدیث ما که کند؟ چون تو
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  رودرفتی و نام تو ز زبانم نمی

  رودی تو از دل و جانم نمیاندیشه و
  گرچه حدیث وصل تو کاری نه حد ماست

  رودبدین حدیث زبانم نمی اال
  تو شاھدی نه غایب ازیرا خیال تو

  رودنگرانم نمی خاطراز پیش 
  گریم ز درد عشق و نگویم که حال چیست

  رودنمی کاین عذر بیش با ھمگانم
  ام از دیده وین عجبخونی روانه کرده

  رودکز حوض قالب آب روانم نمی
  ام که ھیچچندان چو سگ به کوی تو در خفته

  روداز خاک درگه تو نشانم نمی
  اام ای دوست سالھذکر لب تو کرده

  رودھرگز حالوتش ز دھانم نمی
  وصال خود این جان تشنه را از مشرب

  رودآبی بده که دست به نانم نمی
  رخی قاتل من است دانم یقین که ماه

  رودجز بر تو ای نگار گمانم نمی
  شده ز چشم آبم روان ز دیده و خوابم

  روداینم ھمی نیاید و آنم نمی
  اندھیاز سیف رفت صبر و دل و ھردم 

 رودناخوانده آید و چو برانم نمی
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  باز مست عشقت به خود نیاید

  ور ببری سرش چو شمع به گاز
  ای به نیکی ز خوب رویان فرد

  ز نیکوان ممتاز وی به خوبی
  ی تو باشد نیستھر که در سایه

  روز او را به آفتاب نیاز
  ھر که را عشق تو طھارت داد

  نمازدر دو عالم نیافت جای 
  عاشق را قبله چون روی تست

  دل به سوی تو به که رو به حجاز
  ستعشق تو در درون ما ازلی

  نه اکنون ھمی کنیم آغاز ما
  درد را نخواھد عشقھیچ بی

  ھیچ گنجشک را نگیرد باز
  عشق بر من ببست راه وصال

  کند در بازشیر بر سگ نمی
  گویممی تا سخن از پی تو

 ل کند آوازبلبل از بھر گ
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  ی چنگشمستان برآمد ناله شبی از مجلس

  رسید از غایت تیزی به گوش زھره آھنگش
  سماع او، نگردد کم، نخواھد شد چو بشنودم
  ی چنگشی اشک وز گوشم نالهز چشم ژاله

  گلستان گوید کسی آن دلستانی را چگونه
  که گل با رنگ و بوی خود نموداری است از رنگش

  یرین آن دلبر در آغشته است پنداریلب ش
  تنگش یی حیوان شکر در پستهبه آب چشمه

  کفی از خاک پای او به دست پادشا ندھم
  ھمسنگش وگر چون من گدایی را دھد گوھر به

  مشھر کردمی خود را چو شعر خویش در عالم
  نامدی ننگش بنام عاشقی او گر از من

  گوییفغان از سیف فرغانی برآمد ناگھان 
 ی چنگشناله به گوش عاشقان آمد سحرگه
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  تنی داری بسان خرمن گل

  روغن گل عرق از وی روان چون
  صبا از رشک اندام چو آبت
  فگنده آتش اندر خرمن گل

  روی چو ماھت چمن از خجلت
  شکسته چون بنفشه گردن گل

  گر از رویت بھار آگاه باشد
  گردد از آوردن گل پشیمان

  ه سیل تیره ابر نوبھاریب
  بریزد آب روی روشن گل

  در گریبان دل من غم تو
  چو خار آویخته در دامن گل

  منم ا زخوردن غمھای تو شاد
  چو زنبور عسل از خوردن گل
  اگر از خاک کویت بو بگیرد

  گل قبای غنچه و پیراھن
  چو در برگ از خزان زردی فزاید

  ز روح نامیه اندر تن گل
  فرغانی میازار ز سیفمھا ا

  نخواھد عندلیب آزردن گل
  دارستگلت را ھمچو بلبل دوست

 باشد نه بلبل دشمن گل جعل
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  چو بیند روی تو ای نازنین گل

  کند بر تو ھزاران آفرین گل
  تو با این حسن اگر در گلشن آیی

  رو بر زمین گل نھد پیش رخت
  اگر بلبل کند ذکر تو در باغ

  نقش گیرد چون نگین گلز نامت 
  چو از ذکر لبت شیرین کند کام
  شود در حلق زنبور انگبین گل

  گریبان تا به دامن گلی تو از
  بھر جانب بریز از آستین گل

  وقت اگر در خانه گل خواھی به ھر
  برو آیینه برگیر و ببین گل

  ندارد باغ جنت ھمچو تو سرو
  طوبی را چنین گل نباشد شاخ
  بو چو تو نبود که چون تو به رنگ و

  گل خط و خالی ندارد عنبرین
  اگر با من نشینی عیب نبود

  که دایم خار دارد ھمنشین گل
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  از عشق دل افروزم، چون شمع ھمی سوزم

  افروزم چون شمع ھمی سوزم، از عشق دل
  از گریه و سوز من او فارغ و من ھر شب

  سوزممی گریم وچون شمع ز ھجر او می
  در خانه گرم ھر شب از ماه بود شمعی

  روزم روی چو خورشیدت چون شب گذردبی
  در عشق که مردم را از پوست برون آرد

  بردوزم از شوق شود پاره ھر جامه که
  ھر چند فقیرم من گر دوست مرا باشد
  چون گنج غنی باشم گر مال بیندوزم
  دانش نکند یاری در خدمت او کس را

  ردن از عشق وی آموزممن خدمت او ک
  سیف اگر باشم در صحبت آن شیرین چون

 خسرو نزند پنجه با دولت پیروزم
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  بگشای لب شیرین بازار شکر بشکن
  بنمای رخ رنگین ناموس قمر بشکن

  چون چشم ترم دیدی لب بر لب خشکم نه
  آن شربت ھجران را تلخی به شکر بشکن

  دارددنیا ز دھان تو مھر از خمشی 
  آن طرفه غزل برخوان و آن مھر بزر بشکن
  گر کان بدخشان را سنگی است برو رنگی

  ی در بگشا سنگش به گھر بشکنتو حقه
  ور نیشکر مصری از قند زند الفی

  تو خشک نباتش را ز آن شکر تر بشکن
  گنج زرست، او را در بسته ھمی دارم دل

  دست آن تو زربستان، حکم آن تو، در بشکن
  ی میزانت کعبه چه بود؟ سنگیدر کفه

  ی جان ز آن دل ناموس حجر بشکنای قبله
  ھان ای دل اشکسته گر دوست خوھد خود را

  از بھر رضای او صدبار دگر بشکن
  رو بر سر کوی او بنشین و به دست خود

  پایی که ھمی بردت ھر سو به سفر بشکن
  چون سیف به کوی او باید که درست آیی

 بشکن عشق تو را گوید کز خود چه قدرخود 
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  !ای لب لعلت شکرستان من

  !ی حیوان منوی دھنت چشمه
  تا سر زلف تو ندیدم دگر

  جمع نشد حال پریشان من
  درد فراق تو ھالکم کند

  گر نکند وصل تو درمان من
  لب خندان تو دایم چو آببی

  گریان من یخون چکد از دیده
  حسن توھست بالی دل من 

  باد فدای تن تو جان من
  جان من است من تنم و مھر تو

  من شبم و تو مه تابان من
  جز تو در آفاق مرا ھیچ نیست

  آن تو و تو آن من ای ھمه
  گر به فراقم بکشی راضیم

  ھم نکنی کار به فرمان من
  نکنم آشکارچه فغان می گر

  ی پنھان منالحذر از ناله
  تو ز شوقناله چو بلبل کنم ا

  ای رخ خوب تو گلستان من
  سیف ھمی گوید تو یوسفی

 احزان من یبی تو جھان کلبه
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  ی چون تیر اومرغ دلم صید کرد غمزه

  خود عرض داد حسن جھان گیر او لشکر
  ی او مرغ دلباز سپید است حسن، طعمه

  است عشق، با ھمه نخجیر او شیر سیاه
  کوی دوستعشق نماز دل است، مسجد او 

  شناس اول تکبیر او ترک دو عالم
  ھست وضوش آب چشم، روز جوانیش وقت

  به تاخیر او فوت شود وصل دوست از تو
  عشق چو صبح است دید روی چو خورشید دوست

  نور تباشیر او بر دل ھر کس که تافت
  خمر الھی است عشق ساقی او دست فضل

  تاثیر او بی خبری از دو کون مبدا
  و آورد حکم از بر سلطان حسنعشق چ

  در تو عملھا کند حزن به تقریر او
  عشق جوان نورسید تا چو خرابات شد

  خانقه دل که بود عقل کھن پیر او
  دل عاشق است آن که چو قصدش کنی مرغ

  زخم خوری چون ھدف از پر بی تیر او
  ندانی که چیست این ھمه نظم بدیع گر تو

  ھمه تفسیر او ست ویندوست به حسن آیتی
  تو بیدار دل حال چو من خفته را ورنه

  خواب پریشان شمار وین ھمه تعبیر او
  ی داودی استشعر سیف نغمه یزمزمه
 ی صور دل است صوت مزامیر اونفخه
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  جانا به یک کرشمه دل و جان ھمی بری

  بریدردم ھمی فزایی و درمان ھمی
  روی چو ماه خویش و دل و جان عاشقان

  نمایی و آسان ھمی بریدشوار می
  ی مردم به قصد دلحریم سینه اندر

  درآیی و پنھان ھمی بریدزدیده می
  نرگس جادو ھمی کنی گه قصد جان به

  گه گوی دل به زلف چو چوگان ھمی بری
  لعل در سخن چون آب و آتشند در و

  بریتو آب ھر دو ز آن لب و دندان ھمی
  برین بساط یشاناند و ازخوبان پیاده

  شاھی برخ تو ھر ندبی ز آن ھمی بری
  میل داشت ی تو دلم دوشبا چشم و غمزه

  گفتا مرا به دیدن ایشان ھمی بری؟
  کند؟ عقلم به طعنه گفت که ھرگز کس این

  !دیوانه را بدیدن مستان ھمی بری
  برد سیف گفتدل جان به تحفه پیش تو می

 !می بریخرما به بصره زیره به کرمان ھ
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  ی دل و جانی چو روی بنماییقبله تو
  به طوع سجده کنندت بتان یغمایی

  این ھست حجتی روشن تو آفتابی و
  ی تماشاییکه در تو خیره شود دیده

  نباشد ار گویم به وصف حسن تو الیق
  بنفشه زلفی و گل روی و سرو باالیی

  جھانی را ز روی پرده برانداز تا
  به گل سر به سر بیاراییبھاروار 

  چگونه با تو دگر عشق من کمی گیرد
  بیفزاییکه لحظه لحظه تو در حسن می

  به دست عشق درافگند ھمچو مرغ به دام
  کمند عشق تو ھر جا دلی است سودایی

  بر آستان تو ھستند عاشقان چندان
  جایینھم ز بیپای بر سر خود می که

  طلبت به لطف بر سر وقت من آ که در
  ناییآمدم و تو به دست می ز پا در

  به ھجر دور نیم از تو زآنکه ھر نفسم
  ای چو بیناییو در دیده چو فکر در دل

  اگر چه ملک نخواھد شریک، نتوانم
  من خورم به تنھایی که روز و شب غم تو

  درآمدن ز در دوست سیف فرغانی
  نایی میسرت نشود تا ز خود برون

  

  


