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 رباعیات حکیم ابوسعید ابی الخیر

 

 

، ”ابوسعید ابوالخیر“ابوسعید فضل الله بن احمد بن محمد بن ابراھیم معروف به      
یکی از بزرگان عرفان در قرن چھار و پنج ھجری است. او در روز یکشنبه اول محرم 

 .دنیا آمدبه ” میھنه“ای بین ابیورد و سرخس به نام  ھجری قمری در ناحیه 357سال 
پدرش وی عطار (دارو فروش) بود و به دلیل عالقه به عرفان و تصوف، به درویشان 

 کرد. گاه پیش می میھنه عشق و ارادتی خاص داشت و به مجالس آنھا رفت و آمد می
توان گفت مھمترین دلیل  برد و می آمد که پدر، ابوسعید را با خود به این مجالس می

 .ناخت حقیقت و عرفان، حضور در این مجالس بودابتالء ابوسعید به ش
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ابوسعید ابوالخیر در مسیر شناخت حقیقت پیر و مراد بسیار داشت، ریاضت و       
ھای فراوان کشید و از محضر بزرگانی چون ابوالقاسم بشر یاسین، لقمان  سختی

جمله استفاده کرد و با اکثر عرفای عصر خود از  …سرخسی، شیخ ابوالعباس قصاب و
 .ابوالحسن خرقانی دوستی و مراودت داشت

 
بر طبق روایات بسیاری ابوسعید ابوالخیر، دیداری ھم با حکیم نامدار ایرانی       

 .ھایی ھم بین آنھا رد و بدل شده است ابوعلی سینا داشته و حتی نامه
پری قسمت اعظم و مھم زندگی شیخ ابوسعید ابوالخیر در نیشابور و زادگاھش میھنه س

ھجری در ھمان جا درگذشت و  440شد و سرانجام در روز پنجشنبه چھارم شعبان 
 .قبرش در طول قرون متمادی زیارتگاه ارادتمندان اوست

قسمت اعظم و مھم زندگی شیخ ابوسعید ابوالخیر در نیشابور و زادگاھش میھنه سپری 
ا درگذشت و ھجری در ھمان ج 440شد و سرانجام در روز پنجشنبه چھارم شعبان 

 .قبرش در طول قرون متمادی زیارتگاه ارادتمندان اوست
 ترین، تأثیرگذارترین و شاید بتوان گفت متفاوت بوسعید ابوالخیر یکی از خاصا     
ھای زبان و ادب فارسی است که نامش با عرفان و شعر پیوندی  عرفا و شخصیت ترین

شور، وجد و حال را وارد عرفان کرد عمیق یافته است. وی اولین کسی است که سماع، 
و آن را در بین مریدان خویش رواج داد. ابوسعید بر سر منبر برای بیان مقصود و ھدف 

 ھای آندلساش تا دشتەکرد، و آواز خویش از شعر و رباعیات مختلف استفاده می
 .(اسپانیا) ھم رسیده بود
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 رباعی ھای ابوسعید ابولخیر

 

 ادایعشق وا فرادا ز یوا فر
 طرفه نگار افتادا یکیکارم به 

 گر داد من شکسته دادا دادا
 ور نه من و عشق ھر چه بادا بادا

 
 گفتم صنما الله رخا دلدارا

 ارای یچھره بار یدر خواب نما
 ما وانگه یبه خواب ب یگفتا که رو

 ما را ینیکه دگر به خواب ب یخواھ
 

 رست ترایغ یدر کعبه اگر دل سو
 رست ترایه فسق و کعبه دطاعت ھم

 یاەکدیور دل به خدا و ساکن م
 رست تراینوش که عاقبت بخ یم
 

 وصل تو کجا و من مھجور کجا
 دردانه کجا حوصله مور کجا
 یھر چند ز سوختن ندارم باک
 پروانه کجا و آتش طور کجا

 
 د چشم خونخوار ترایتا درد رس

 خواھم که کشد جان من آزار ترا
 زخم دوران ھرگزا رب که ز چشم ی

 مار تراینرسد نرگس ب یدرد
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 که منم ماه نشابور سرا یگفت
 ماه نشابور نشابور ترا یا

 ز ترایآن تو ترا و آن ما ن
 که خصومت ز چرا ییبا ما بنگو

 
 م بگشایبرو یا رب ز کرم دری

 که درو نجات باشد بنما یراھ
 م از ھر دو جھان کن به کرمیمستغن

 بر از دل مااد تو ھر چه ھست یجز 
 
 شان ما رایا رب مکن از لطف پری

 ان ما رایھر چند که ھست جرم و عص
 میبوده و ما محتاج یذات تو غن
 ر خود مگردان ما رایمحتاج بغ

 
 ما را ینشان یر میگر بر در د

 ما را یدوانیگر در ره کعبه م
 ماست یالزمه ھست ینھا ھمگیا

 ما را یش وارھانیخوش آنکه ز خو
 

 کشم غصه ھر ناکس راتا چند 
 وز خست خود خاک شوم ھر کس را

 د راستیآ یکارم به دعا چو برنم
 ن فلک اطلس رایدادم سه طالق ا

 
 خواب آبست مرا یده بجایدر د

 دنت شتابست مرایرا که بدیز
 ینیند بخواب تا به خوابش بیگو
 خوابست مرا یخبران چه جایب یا
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 آن رشته که قوت روانست مرا
 ناتوانست مراآرامش جان 

 آن یجان کشدم از پ یبر لب چو کش
 وند چو با رشته جانست مرایپ
 

 دم ازو واسطه ھجران رایپرس
 م آن رایھست بگو یگفتا سبب

 چه عجب ینیمن چشم توام اگر نب
 ند جان راینب یمن جان توام کس

 
 ماران رایدوست دوا فرست ب یا

 اران رایده جن و انس و ھم  یروز
 میحرمان یادما تشنه لبان و

 د ما بده باران رایبر کشت ام
 

 دو سه سرگردانرا ینیھرگاه که ب
 ب ره مردان نتوان کرد آنرایع

 یمعن ید دو سه مقلد بیتقل
 بدنام کند ره جوانمردان را

 
 سو رایشانه زد آن ماه خم گ ید

 بر چھره نھاد زلف عنبر بو را
 کو رایله رخ نین حید بدیپوش

 نشناسد او راتا ھر که نه محرم 
 

 بازآ یبازآ بازآ ھر آنچه ھست
 بازآ یگر کافر و گبر و بت پرست

 ستین یدین درگه ما درگه نومیا
 بازآ یصد بار اگر توبه شکست
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 دل بر ما یدلبر ما مباش ب یا
 ک دلبر ما به که دو صد دل بر مای

 نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما
 ا دلبر مایا دل بر ما فرست ی
 
 کرده غمت غارت ھوش دل ما یا

 درد تو شده خانه فروش دل ما
 که مقدسان ازو محرومند یرمز

 عشق تو مر او گفت به گوش دل ما
 

 مھمان تو خواھم آمدن جانانا
 ک و ز حاسدان پنھانایمتوار

 ن خانه، پس مھمان آیکن ا یخال
 با ما کس را به خانه در منشانا

 
 نایمن دوش دعا کردم و باد آم

 نایشود آن دو چشم بادام تا به
 دیده بدخواه ترا چشم رسیاز د
 نایده بدخواه تو بادامیدر د

 
 از جان خراب یبر تافت عنان صبور

 شد ھمچو رکاب حلقه چشم از تب و تاب
 چم از حکم تو سریگر چو عنان نپید

 ابم چو رکابیگر دولت پابوس تو 
 

 گردم بر آتش ھجر کبابیگه م
 ھمچو حبابگه سر گردان بحر غم 

 ر خرابین دیالقصه چو خار و خس در
 بر سر آب یگه بر سر آتشم گھ
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 کارم ھمه ناله و خروشست امشب
 دست و نه ھو شست امشبیصبر پد ین

 یپندار یدوشم خوش بود ساعت
 دوشست امشب یکفاره خوشدل

 
 بینه حسن تو در صورت زیآ یا

 بیصبر و شک یگرداب ھزار کشت
 تو بودر حسن یکه غ ینه ایھر آ

 بیفر یخواند خردش سراب صحرا
 

 تا زلف تو شاه گشت و رخسار تو تخت
 افکند دلم برابر تخت تو رخت

 مرا شده کشته بخت ینیب یروز
 ن تو سختیمیحلقم شده در حلقه س

 
 تو رنجه گشت و با درد بساخت یتا پا
 ن دل رنجور من از درد گداختیمسک

 دارد یا که ز روزگار دردیگو
 تو خود را انداخت یدر پان درد که یا
 

 مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت
 وانه عشق تو سر از پا نشناختید

 دیافت ز خود گم گردیھر کس بتو ره 
 آنکس که ترا شناخت خود را نشناخت

 
 آنروز که آتش محبت افروخت

 عاشق روش سوز ز معشوق آموخت
 ن سوز و گدازیاز جانب دوست سرزد ا

 پروانه نسوختتا در نگرفت شمع 
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 سوختیشب که دلم ز تاب ھجران مید
 سوختیان میده گریاشکم ھمه در د

 ر از دل تویسوختم آنچنانکه غیم
 سوختیبر من دل کافر و مسلمان م

 
 ختیعشق آمد و گرد فتنه بر جانم ب

 ختیعقلم شد و ھوش رفت و دانش بگر
 چ دوست دستم نگرفتین واقعه ھیز

 ختیم ریده که ھر چه داشت بر پایجز د
 

 ختیعشق آمد و خاک محنتم بر سر ر
 ختیزان برق بال به خرمنم اخگر ر

 شه تنم سوخت چنانیخون در دل و ر
 ختیاشک خاکستر ر یده بجایکز د

 
 ختیریرفتم و خون دل براھم میم

 ختیریدوزخ دوزخ شرر ز آھم م
 آمدم از شوق تو بر گلشن کون یم

 ختیریدامن دامن گل از گناھم م
 

 ختیریمان میا یسر زلف واز کفر 
 ختیریوان میوز نوش لبش چشمه ح

 ییچون کبک خرامنده بصد رعنا
 ختیریرفت و ز خاک قدمش جان میم
 

 ختیریاز نخل ترش بار چو باران م
 ختیریبان میوز صفحه رخ گل بگر

 آن تازه نھال یاز حسرت خاکپا
 ختیریوان میالب ز چشم آب حیس
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 دل چو فراقش رگ جان بگشودتیا
 بکس خرقه خون آلودت یمنما

 نال چنانکه نشنوند آوازت یم
 د دودتیایسوز چنانکه برن یم
 

 بشکست یار که عھد دوستداریآن 
 رفت و منش گرفته دامن در دستیم
 ینیگفت دگر باره به خوابم ب یم

 ھست یپنداشت که بعد ازو مرا خواب
 

 نم پستیاز بار گنه شد تن مسک
 دست یریا رب چه شود اگر مرا گی

 ستید نیگر در عملم آنچه ترا شا
 د ھستیاندر کرمت آنچه مرا با

 
 وستیست تا به مقصد پیاز کعبه رھ
 گر ھستید یخانه رھیوز جانب م

 یخانه ز آبادانیاما ره م
 رود دست بدست یست که کاسه میراھ

 
 تو جست یز کمانخانه ابرو یریت

 بر بست یالیدل پرتو وصل را خ
 گفت بنازیخوشخوش زدلم گذشت و م

 م نشستینخواھ ییچون تو یما پھلو
 

 ست ز ھر چه ھست جز باد بدستیچون ن
 ست نقصان و شکستیچون ھست ز ھر چه ن

 ستیانگار که ھر چه ھست در عالم ن
 ست در عالم ھستیپندار که ھر چه ن
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 ز غربال بدستیطفلک خاک ب ید
 خست یخود را م یزد بدو دست و رویم
 غیکافسوس و در یھا یگفت به ھایم

 م و غربال شکستیافتیبن یدانگ
 

 ش روز نخستیکردم توبه، شکست
 چست یچون بشکستم بتوبه ام خواند

 القصه زمام توبه ام در کف تست
 نه درست یکدم نه شکسته اش گذاری
 

 نامد راست یو عشق چون ھم یآزاد
 کسو خواستیبنده شدم و نھادم از 

 ن پس چونان که داردم دوست رواستیز
 انه برخاستیگفتار و خصومت از م

 
 ماند راستیمه میام تنت بخیخ

 سلطان روحست و منزلش دار بقاست
 گر منزلید یفراش اجل برا

 مه چو سلطان برخاستیاز پافگند خ
 

 م و جھان مسلخ ماستیما کشته عشق
 م و جھان مطبخ ماستیخور و خوابیما ب

 فردوس از آنک یما را نبود ھوا
 از آن دوزخ ماستصدمرتبه باالتر 

 
 نه بال پرور ماستیغم عاشق س

 خون در دل آرزو ز چشم ترماست
 یش آیپ ییف مایر، اگر حریھان غ

 باده در ساغر ماست یکالماس بجا
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 ن دل ماستیاد تو شب و روز قری
 ن دل ماستیدلت گوشه نش یسودا

 رون نرودیت بیاز حلقه بندگ
 ن دل ماستیات در نگیتا نقش ح

 
 ز عمر فرسوده ماست یگردون کمر

 ز اشک آلوده ماست یا اثریدر
 ھوده ماستیز رنج ب یدوزخ شرر
 ز وقت آسوده ماست یفردوس دم

 
 آن آتش سوزنده که عشقش لقبست

 ن چو سوزنده تبستیکر کفر و دیدر پ
 ش محبت دگرستیمان دگر و کیا
 غمبر عشق نه عجم نه عربستیپ
 

 ن عجبستیینه آییند دل آیگو
 ن عجبستیرخ شاھدان خودب یدور
 ست عجبیشاھدان ن ینه رویدر آ

 ن عجبستینه اش ایخود شاھد و خود آ
 

 مطلوبست یستیاز ما ھمه عجز و ن
 و توابعش زما منکوبست یھست

 د گشته در صورت ماین اوست پدیا
 ن قدرت و فعل از آن بمامنسو بستیا
 

 خوبست یگر سبحه صد دانه شمار
 خوبست یاز کف نگذار یور جام م

 چه کنم چه تحفه آرم بر دوست یگفت
 خوبست یا ھر آنچه آریدرد م یب



12 
 

 ده دامن دل تستیوسته ز من کشیپ
 فارغ ز من سوخته خرمن دل تست

 شیگر عمر وفا کند من از تو دل خو
 فارغ تر از آن کنم که از من دل تست

 
 غم تست یم از برایست که گویدل ک

 غم تست یم تن سرایا آنکه حری
 کند غمت با دل منیست که میلطف

 غم تست یورنه دل تنگ من چه جا
 

 تست یدوست ز خودکام یم ایناکام
 تست یمن از خام یھاین سوختگیو

 مگذار که در عشق تو رسوا گردم
 تست یمن باعث بدنام ییرسوا

 
 وندستیپ یعشقم که بھر رگم غم

 دردم که دلم بدرد حاجتمندست
 رم ھستیصبرم که بکام پنجه ش

 که مدام خواھشم خرسندست شکرم
 

 نقاش رخت ز طعنھا آسودست
 کز ھر چه تمام تر بود بنمودست

 د بودستیرخسار و لبت چنانکه با
 بآرزو فرمودست یکه کس ییگو
 

 در عالم اگر فلک اگر ماه و خورست
 مانه خورستیتو پ یاز باده مست
 ستیر تو نیو جھان غ یفارغ زجھان

 و مکان از تو پرست یرون زمکانیب
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 ش ترستیا جگرش ریآلوده دن
 ش ترستیآسوده ترست ھر که درو

 ھست یریو زنج یھر خر که برو زنگ
 ش ترستیبار برو ب یچون به نگر

 
 ند خوشستیراه تو بھر روش که پو

 ند خوشستیوصل تو بھر جھت که جو
 نند نکوستیده که بیتو بھر د یرو

 ند خوشستینام تو بھر زبان که گو
 

 ماش خوشستیکه س یدل رفت بر کس
 ک غمھاش خوشستیغم خوش نبود ول

 چند یدھم روزیطلبد نمیجان م
 ست، تقاضاش خوشستین یدر جان سخن

 
 شستیدل بر سر عھد استوار خو

 شستیجان در غم تو بر سر کار خو
 از دل ھوس ھر دو جھانم بر خاست

 شستیاال غم تو که برقرار خو
 

 حقستبر شکل بتان رھزن عشاق 
 ان در ھمه آفاق حقستیال بل که ع

 د جھانیتقل یکه بود ز رویزیچ
 والله که ھمان بوجه اطالق حقست

 
 زرقست ییم زغم تو زار و گویگر

 ده در خون غرقستیچون زرق بود که د
 چون دل تست یکه ھر دل یتو پندار

 ان دلھا فرقستیصنما م ین ین
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 نه شکستیگنجم چو گھر در دل گنج
 نه شکستیک ینه بیس رازم ھمه در

 ھر شعله آرزو که از جان برخاست
 نه شکستینه در سیچون پاره آبگ

 
 مه رنگست یآنشب که مر از وصلت ا

 شبم کوته و پھنا تنگست یباال
 ن جنگستیو آنشب که ترا با من مسک

 ن لنگستیشب کور و خروس گنک و پرو
 

 دھر بر من تنگست یدور از تو فضا
 سنگست ر صد منیکه ز یدارم دلک

 ست که مدتش زمانرا عارستیعمر
 ست که بردنش اجلرا ننگستیجان

 
 ست جھان که بردنش باختنستینرد
 او بنقش کم ساختنست ینراد

 ن نردستیا بمثل چو کعبتیدن
 انداختنست یبرداشتنش برا

 
 ار منستیآواز در آمد بنگر 

 من خود دانم کرا غم کار منست
 ار منستیصد گل سرخ بر رخ یس
 بچنم که گل چدن کار منستزم یخ
 

 ش منستیدل درو یعشق تو بال
 ش منستیشود مگر خو یگانه نمیب

 زمیکنم ز غم بگر یخواھم سفر
 ش منستیمنزل منزل غم تو در پ
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 منست ین روینھاده ک یاز گل طبق
 منست ین مویفگنده ک یوز شب گرھ

 منست ین بویصد نافه بباد داده ک
 منست ین خویو آتش بجھان در زده ک

 
 نستیکه ز من جان بستاند ایدرد
 نستیکه کسش چاره نداند ا یعشق
 نستیشه خون فشاند ایکه ھم یچشم

 نستیآنشب که به روزم نرساند ا
 

 نستیا بمثل چو کوزه زریدن
 نستیریش یگه آب درو تلخ و گھ

 نستیتو غره مشو که عمر من چند
 نستیر زین اسب عمل مدام زیک
 
 دوست یدوست ا یدوست ا یدوست ا یا

 تو نکوست یجور تو از آنکشم که رو
 ا دوستی یند بھشت خواھیمردم گو

 خبران بھشت با دوست نکوستیب یا
 
 زد که جھان به قبضه قدرت اوستیا

 ز کان ھر دو نکوستیدادست ترا دو چ
 کس را یرت آنکه دوست داریھم س

 ھم صورت آنکه کس ترا دارد دوست
 

 دوستدن یدارم ھمه پر از د یچشم
 ده مرا خوشست چون دوست دروستیبا د
 ده و دوست فرق کردن نتوانیاز د

 ده خود اوستیا دیده یا اوست درون دی
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 شب آمد و باز رفتم اندر غم دوست
 که چشمم را خوست یایھم بر سر گر

 یپندار یاز خون دلم ھر مژه ا
 ست که پاره جگر بر سر اوستیخیس
 

 پوستعشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و 
 و پر کرد ز دوست یتا کرد مرا تھ

 دوست گرفت یوجودم ھمگ یاجزا
 ھمه اوست یست ز من بر من و باقینام

 
 رت و خوستیملک س یھر چند که آدم

 کوستیبد گر نبود به دشمن خود ن
 ن عادت اوستیست کیوانه دل کسید

 دارد دوستیش میکو دشمن جان خو
 

 که ماه در چنبر اوست یعنبر زلف
 که شھد در شکر اوست یسخنن یریش

 زان چندان بار نامه کاندر سر اوست
 فرمانده روزگار فرمانبر اوست

 
 کر اوستیار و مه پیعقرب سر زلف 

 ن ھمه کبر و ناز کاندر سر اوستیبا ا
 و شھد در شکر اوست ین دھنیریش

 فرمانده روزگار فرمانبر اوست
 

 ه اوستیآن مه که وفا و حسن سرما
 ه اوستین پایاوج فلک حسن کم

 ید رخش نگر و گر نتوانیخورش
 ه اوستیه نگر که ھمسایآن زلف س
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 مانه اوستیخوردم که روح پیزان م
 وانه اوستیزان مست شدم که عقل د

 با من زد یبه من آمد آتش یدود
 زان شمع که آفتاب پروانه اوست

 
 دوست یم ایما دل به غم تو بسته دار

 دوست یم ایدرد تو بجان خسته دار
 کمیکه به دلشکستگان نزد یگفت
 دوست یم ایز دل شکسته داریما ن

 
 دارد دوستیبر ما در وصل بسته م

 دارد دوستیدل را به فراق خسته م
 در دوست یمن بعد من و شکستگ

 دارد دوستیچون دوست دل شکسته م
 

 د ھستیبایدر کار کس ار قرار م
 د ھستیبایار که در کنار مین یو

 ستید نینا یچ کار میکه بھیھجر
 د ھستیبایکه چو جان بکار م یوصل

 
 تا در نرسد وعده ھر کار که ھست

 ار که ھستیھر  یاریندھد  یسود
 زمستان نکشد یتا زحمت سرما

 پر گل نشود دامن ھر خار که ھست
 

 ستیدل احوال تو چ یبا دل گفتم که ا
 ستیار گریده پر آب کرد و بسیدل د

 یگفتا که چگونه باشد احوال کس
 ستید زیبا یگریرا بمراد د کو
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 ستیکه معشوق تو کید ز من کسیپرس
 ستیگفتم که فالن کسست مقصود تو چ

 ستیبر من بگر یھا یبنشست و به ھا
 ستیز یتو چون خواھ یکز دست چنان کس

 
 ستیجسمم ھمه اشک گشت و چشمم بگر

 ستید زیبا یجسم ھم یدر عشق تو ب
 ستین عشق ز چینماند ا یاز من اثر
 ستیھمه معشوق شدم عاشق ک چون من

 
 ستیروز که چشم تو بمن در نگرید

 ستیده بر من بگریبھزار د یخلق
 ھر روز ھزار بار در عشق تو ام

 ستید زیباید مرد و باز میبایم
 

 ستیغم ز یب یعاشق نتواند که دم
 ستیار اگر بود خود غم نیار و دی یب

 ک کرشمه جان کرد نثاریخوش آنکه ب
 ستیندانست که چھجران و وصال را 

 
 ستیب یگر مرده بوم بر آمده سال

 ستیکه گورم از عشق تھ یچه پندار
 ستین جا کیک یگر دست بخاک بر نھ

 ستید که حال معشوقم چیآواز آ
 
 ستیندانستم ک یار و میگفتم  یم
 ستیندانستم چ یگفتم عشق و م یم

 او بود ینست چون توان بیار ایگر 
 ستیاو ز ینست چون توان بیور عشق ا
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 ستیچ ییبایشک یدل ھمه خون شو یا
 ستیچ یینھمه رعنایجان بدرآ ا یو
 ست شرمت بادایده چه مردمید یا

 ستیچ یینایده به حال دوست بیناد
 

 ستیاندر ھمه دشت خاوران گر خار
 ستیآغشته به خون عاشق افگار

 ستیو گل رخسار یرخیھر جا که پر
 ستیما را ھمه در خورست مشکل کار

 
 ستیق بسین که در تحقیقیدر بحر 

 ستینفس یگرداب درو چو دام و کشت
 ست پر آبیھر گوش صدف حلقه چشم

 ستیکس یز ابرو یھر موج اشاره ا
 

 ستیما عاشق و عھد جان ما مشتاق
 ستیم به درد عشق تا جان باقییما

 م درد و مطرب نالهیغم نقل و ند
 ستیخون جگر مردم چشمم ساق یم
 

 ستیو دم یبیفر چون حاصل عمر تو
 ستیزو داد مکن گرت به ھر دم ستم

 مغرور مشو بخود که اصل من و تو
 ستیو نم یمیو نس یو شرار یگرد

 
 ستیعشرت افراشتن یم نه لوایدا
 ستیکاشتن یوسته نه تخم خرمیپ
 ستیھا ھمه بگذاشتنین داشتنیا

 ستیرو که نگه داشتن یجز روشن
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 ستین سوز و گدازم کس نیدردا که در
 ستین راه درازم کس نیھمراه در

 ستیدر قعر دلم جواھر راز بس
 ستیاما چه کنم محرم رازم کس ن

 
 ستیکه راز پنھانش ن ینه کسیدر س

 ستیجانش ن ید او ولیچون زنده نما
 ستیدرد یرو درد طلب که علتت ب

 ستیچگونه درمانش نیست که ھیدرد
 

 ستیش نیآسا یدر کشور عشق جا
 ستیش نیآنجا ھمه کاھشست افزا

 ستیدرد و الم توقع درمان ن یب
 ستیش نید بخشایجرم و گنه ام یب
 

 ستیافسوس که کس با خبر از دردم ن
 ستیآگاه ز حال چھره زردم ن

 ھا که مراستیدوست یدوست برا یا
 ستیگردم ن یاب که تا درنگریدر
 

 ستیگفتار نکو دارم و کردارم ن
 ستیعمل عارم ن یب یاز گفت نکو
 کردن و گفتن آساندشوار بود 

 ستیچ دشوارم نیار و ھیآسان بس
 

 ستیچو فرقت جانان ن یھرگز الم
 ستیبتر از واقعه ھجران ن یدرد

 گر ترک وداع کرده ام معذورم
 ستیوداع جان آسان ن یتو جان من
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 ستیاز درد نشان مده که در جان تو ن
 ستیکه آن زان تو ن یتیبگذر ز وال

 انیبود که با جوھر یخرد یاز ب
 ستیکه در کان تو ن یزن یالف از گھر

 
 ستید و نیبایدر ھجرانم قرار م

 ستید و نیبایش جان زار میآسا
 ستید و نیبا یه روزگار میسرما

 ستید و نیبایار میکه وصال  یعنی
 

 ستین ین خاوران خاریجانا به زم
 ستین یکش با من و روزگار من کار

 با لطف و نوازش جمال تو مرا
 ستین یجان عار دردادن صد ھزار

 
 ستین یاندر ھمه دشت خاوران سنگ
 ستین یکش با من و روزگار من جنگ

 با لطف و نوازش وصال تو مرا
 ستین یدردادن صد ھزار جان ننگ

 
 ستین یسر تا سر دشت خاوران سنگ

 ستین یده برو رنگیکز خون دل و د
 ستین یچ فرسنگین و ھیچ زمیدر ھ

 ستین یکز دست غمت نشسته دلتنگ
 
 ستیینایده نظر کن اگرت بید یا

 ستییدر کار جھان که سر به سر سودا
 نیدر گوشه خلوت و قناعت بنش

 ستییت تنھایتنھا خو کن که عاف
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 دشت یشد ھوا و زنگار یمابیس
 ا و بگذر از ھرچه گذشتیدوست ب یا

 نک دل و جانیا یل وفا داریگر م
 نک سر و تشتیا یجفا دار یور را

 
 عشاق نوشتل یآنرا که قضا ز خ

 آزاد ز مسجدست و فارغ ز کنشت
 وانه عشق را چه ھجران چه وصالید

 ش گذشته را چه دوزخ چه بھشتیاز خو
 

 د داشتیبایاز اھل زمانه عار م
 د داشتیبایوز صحبتشان کنار م

 دینگشا یکار کس یش کسیاز پ
 د داشتیباید به کردگار میام
 

 بگذشت یام جوانیافسوس که ا
 بگذشت یکامراندوران نشاط و 
 چندان خفتم یتشنه بکنار جو

 بگذشت یمن آب زندگان یکز جو
 

 روزم به غم جھان فرسوده گذشت
 شب در ھوس بوده و نابوده گذشت

 ارزد یجھان یکه ازو دم یعمر
 ھوده گذشتیب یالقصه به فکرھا

 
 ارم گفتی یسر سخن دوست نم

 ارم سفتی یست گرانبھا نمیدر 
 یم بکسیترسم که به خواب در بگو

 ارم خفتی یم نمین بیشبھاست کز
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 ار شتافتیه بسین بادیدل گر چه در
 شکافت یمو یندانست و بس یک موی

 د بتافتیگرچه ز دلم ھزار خورش
 افتیراه ن یآخر به کمال ذره ا

 
 تو گرفت یاز باد صبا دلم چو بو
 تو گرفت یبگذاشت مرا و جستجو

 ادید یآ یچ نمیاکنون ز منش ھ
 تو گرفت یتو گرفته بود خو یبو
 

 تو گرفت یجنگجو یدل عادت و خو
 تو گرفت یجان گوھر ھمت سر کو

 ریگفتم به خط تو جانب ما را گ
 تو گرفت ینکو یآن ھم طرف رو

 
 تو نرفت یکه ز جانم آرزو یآن

 تو نرفت ینکو یاز دل ھوس رو
 تو ھر که رفت دل را بگذاشت یاز کو

 تو نرفت یشتن ز کویکس با دل خو
 

 زغم خون شد و رفت یده ایآن دل که تو د
 رون شد و رفتیده خون گرفته بیوز د
 کردیم یریعشق س یبه ھوا یروز

 د و مجنون شد و رفتیبد یصفت یلیل
 
 دار دلتیار آمد و گفت خسته می

 دار دلت ید بسته میم به امیدا
 ما را به شکستگان نظرھا باشد

 دار دلتیشکسته م یما را خواھ
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 تیز عنبر سایر بیزلف عب ید
 تیمایاز طرف بناگوش سمن س

 گفت یم یتو افتاد و بزار یدر پا
 تیسر تا پا یم فدایسر تا پا

 
 تید پرستان رویمقصد خورش یا

 تیان خم ابرویمحراب جھان
 ش تنگ دستان دھنتیه عیسرما

 تیشان مویپر یسررشته دلھا
 

 چیگفتم چشمت گفت که بر مست مپ
 چیمنه دل بر ھگفتم دھنت گفت 

 یگفتم زلفت گفت پراکنده مگو
 چیچا پیپ یتیحکا یباز آورد

 
 تازه گل گلشن روح یات اەرخسار

 نازک بود آن قدر که ھر شام و صبوح
 الش گذردیده گر خیک به دینزد

 ده گردد مجروحیخار د ییاز سا
 

 حور نژاد یتو ا یگر درد کند پا
 از درد بدان که ھر گزت درد مباد

 دیدردمنست بر منش رحم آآن 
 تو فتاد یاز بھر شفاعتم بپا

 
 در سلسله عشق تو جان خواھم داد

 در عشق تو ترک خانمان خواھم داد
 زیعمر عز ینم ایکه ترا بب یروز

 ن بدان که جان خواھم دادیقیآن روز 
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 که خالق نھاد یھر راحت و لذت
 از بھر مجردان آفاق نھاد

 ھر کس که زطاق منقلب گشت بجفت
 ش بر دو بر طاق نھادیش خویآسا

 
 ادیفر یشه دوریاند در وصل ز
 ادیفر یدرد ناصبور در ھجر ز

 افسوس یدور یافسوس ز محروم
 ادیفر یاد زدرد ناصبوریفر
 

 دار افتدیگر عشق دل مرا خر
 بکنم که پرده از کار افتد یکار

 ز چنان افشانمیسجاده پرھ
 ھزار زنار افتد یکز ھر تار

 
 عمل برابر گرددبا علم اگر 

 سر گرددیکام دو جھان ترا م
 یورق یمغرور مشو به خود که خواند

 زان روز حذر کن که ورق بر گردد
 

 که خرم گردد یما را نبود دل
 ما طرب کم گردد یخود بر سر کو

 نھد یعالم که بما رو یھر شاد
 ما رسد غم گردد یچون بر سر کو

 
 گردد یدل از نظر تو جاودان

 گردد یشادمان غم با الم تو
 تو خاک یگر باد به دوزخ برد از کو

 گردد یآتش ھمه آب زندگان
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 درد یترا معن یدعو یصاف یا
 برد ین عمل خواھیامت ایفردا به ق

 ستیز ین خواھیشرمت بادا اگر چن
 مرد یننگت بادا اگر چنان خواھ

 
 ن زمانه پر غم و دردیدردا که در
 ره غم پروردین دایغبنا که در

 دید دیبا یفراق دوستھر روز 
 د کردیبا یھر لحظه وداع ھمدم

 
 د زن و مردیفردا که به محشر اندر آ

 ھا گردد زردیم حساب رویوز ب
 ش رومیمن حسن ترا به کف نھم پ

 د کردین بایم که حساب من ازیگو
 

 ببرد یند که محتسب گمانیگو
 بدرد یش جھانین پرده تو پیو

 ن شراب اگر محتسبستیم که ازیگو
 بخرد یبه جان یاەابد قطریدر
 

 من زنده و کس بر آستانت گذرد
 ت بپردیا مرغ بگرد سر کوی

 یخار گورم شکسته در چشم کس
 ت نگردیکو از پس مرگ من برو

 
 ام زر بارداز چھره عاشقان
 شه آذر باردیوز چشم ترم ھم

 نمیدر آتش عشق تو چنان بنش
 کز ابر محبتم سمندر بارد
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 دارد یاز دفتر عشق ھر که فرد
 دارد یاشک گلگون و چھر زرد

 ست درویشود که شور یبر گرد سر
 دارد یرود که درد یقربان دل

 
 دارد یت فروشیطالع سر عاف

 دارد یھمت ھوس پالس پوش
 ک سؤال بخشند دو کونیکه به  ییجا

 دارد یم سر خموشیاستغنا
 

 دلدار برد یدل وقت سماع بو
 ما را به سراپرده اسرار برد

 مرکب مر روح تراستن زمزمه یا
 ار بردیبردارد و خوش به عالم 

 
 گل از تو چراغ حسن در گلشن برد

 نه دل روشن بردییتو آ یوز رو
 ھر خانه که شمع رخت افروخت درو

 د چو ذره نور از روزن بردیخورش
 

 ت گذردیکز آرزو یشادم بدم
 ت گذردیکه ز رو یثیخوشدل بحد

 ت نگردیکه به سو ینازم بدو چشم
 ت گذردیکه به کو ییکف پابوسم 

 
 دا کردیب و گر پیگر پنھان کرد ع

 منت دارم ازو که بس برجا کرد
 ستیکس یتاج سر من خاک سر پا

 نا کردیب من بیکو چشم مرا به ع
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 د کردیگفتار دراز مختصر با
 د کردیار بدآموز حذر بایوز 

 د گشتنیدر راه نگار کشته با
 د کردیو آنگاه نگار را خبر با

 
 قدم زبار محنت خم کردقدت 

 ھا پر نم کردچشمت چشمم چو چشم
 ره نمودیخالت حالم چو روز من ت

 زلفت کارم چو تار خود در ھم کرد
 

 قرار نتوانم کرد یتو دم یمن ب
 احسان ترا شمار نتوانم کرد

 ییگر بر تن من زفان شود ھر مو
 ک شکر تو از ھزار نتوانم کردی
 

 ترا خبر خواھم کرد یااز واقع
 و آنرا به دو حرف مختصر خواھم کرد
 با عشق تو در خاک نھان خواھم شد
 با مھر تو سر ز خاک بر خواھم کرد

 
 خرم دل آنکه از ستم آه نکرد

 ش آگاه نکردیکس را ز درون خو
 چون شمع ز سوز دل سراپا بگداخت

 وز دامن شعله دست کوتاه نکرد
 

 که چه کرد یدیآن دشمن دوست بود د
 که چه کرد یدیاو رس نکه بغوریا ای
 گفت ھمان کنم که خواھد دل تویم
 که چه کرد یدیگفت و شنیکه چه م یدید
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 کرد یت خلق را رھا خواھیجمع
 کرد یبما خواھ یز ھمه رو یعنی
 گران ندامت داردیوند به دیپ

 کرد ین رشته که واخواھیمحکم مکن ا
 

 د خوردیغ به سر بایت یعاشق چو شو
 د خوردیکه رسد ھمچو شکر با یزھر

 نبود یھر چند ترا بر جگر آب
 د خوردیا خون جگر بایا دریدر
 

 ردیگ ین روز کناریعارف بچن
 ردیگ یا دامن کوه و الله زاری

 طلبد یخانه پناھیاز گوشه م
 ردیگ یده قراریتا عالم شور

 
 من صرفه برم که بر صفم اعدا زد

 ا زدیخاک لطمه بر در یمشت
 م در دست قضایابرھنغ یما ت

 ش را بر ما زدیشد کشته ھر آنکه خو
 

 زدیبرخ یبه تب یگر غره به عمر
 زدیبرخ یبه شب ین روز جوانیو
 تو یداد مکن که مردم آزاریب

 زدیبرخ یا ربیبه  یر لبیدر ز
 

 که ترا دولت ابرار رسد یخواھ
 مپسند که از تو بر کس آزار رسد

 ش و غم رزق مخوریندیاز مرگ م
 ش ناچار رسدیھر دو بوقت خو نیک
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 د شدیبا ینه چاک میدلخسته و س
 د شدیبا یش پاک میخو یوز ھست

 م اول کاریآن به که به خود پاک شو
 د شدیبا یچون آخر کار خاک م

 
 از شبنم عشق خاک آدم گل شد

 حاصل شد یابرخاست فتن یشور
 سر نشتر عشق بر رگ روح زدند

 د و نامش دل شدیخون چک ەیک قطری
 

 تا ولوله عشق تو در گوشم شد
 عقل و خرد و ھوش فراموشم شد

 ک ورق از عشق تو از بر کردمیتا 
 صد ورق از علم فراموشم شدیس
 
 داند یحال فتاده ھرزه گرد یک
 داند یدرد کجا لذت درد یب

 نخرد مردان را یزینامرد به چ
 داند ید که قدر مردیبا یمرد

 
 اسرار وجود خام و ناپخته بماند

 ف ناسفته بماندیآن گوھر بس شرو 
 گفتند یزیل عقل چیھر کس به دل

 آن نکته که اصل بود ناگفته بماند
 
 ن عمر به ابر نوبھاران ماندیا
 ل کوھساران ماندیده به سین دیا
 که بعد از مردن یدوست چنان بز یا

 اران ماندیبه  یدنیانگشت گز



31 
 

 ا بستندیآن روز که نور بر ثر
 جوزا بستندان ین منطقه بر میو

 در کتم عدم بسان آتش بر شمع
 عشقت به ھزار رشته بر ما بستند

 
 آنروز که نقش کوه و ھامون بستند

 قدان موزون بستند یب سھیترک
 ر جنون من بودمیپا بسته به زنج

 مجنون بستند یبه پا یمردم سخن
 

 ال در غرور افتادندیز خ یقوم
 و ندر طلب حور و قصور افتادند

 نیقیبه  یمتشککند و قوم یقوم
 تو دور دور دور افتادند یاز کو

 
 ه قلندران چو بنگم دادندیدر تک

 سنگم دادند حلو یبجا یدر کاس
 ما ین خواریخاست ا یگفتم ز چه رو

 شم بگرفتند و به چنگم دادندیر
 

 شان بردندیھوشم نه موافقان و خو
 شان بردندین کج کلھان مو پریا

 یشان دادیند چرا تو دل بدیگو
 شان بردندیوالله که من ندادم ا

 
 آوردند یر شدم ماحضریدر د

 آوردند یز شراب ساغر یعنی
 خود کردیت او مرا ز خود بیفیک

 آوردند یگریبردند مرا و د
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 بھشت و نوبھار از تو برند یسبز
 ادگار از تو برندیآنجا که به خلد 

 نستان نقش و نگار از تو برندیدر چ
 روزگار از تو برندران ھمه فال یا
 

 مردان خدا ز خاکدان دگرند
 ان دگرندیمرغان ھوا ز آش

 شانیشان کاین چشم بدیمنگر تو از
 فارغ ز دو کون و در مکان دگرند

 
 ش زندیش بر سر نیارم ھمه نی

 ش زندیزه را بیم که مزن ستیگو
 چون در دل من مقام دارد شب و روز

 ش زندیش بر خویترسم از آنکه نیم
 

 که به کوه ظلم خرگاه زندآن کس 
 خود را به دم آه سحرگاه زند

 راھزن از دور مکافات بترس یا
 ترا ھمان راه زند یکه زن یراھ

 
 بخشند یدر مدرسه اسباب عمل م

 بخشند یکده لذت ازل میدر م
 خانه رندانست یآنجا که بنا

 بخشند یمان به سبل میه ایسرما
 

 عاشق ھمه دم فکر غم دوست کند
 کوست کندیکه ن یکرشمه امعشوق 

 م و او لطف و کرمیما جرم و گنه کن
 ق اوست کندیکه ال یزیھر کس چ
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 پرگار کند ینقاش اگر ز مو
 نقش دھن تنگ تو دشوار کند

 که دارد دھنت یو نازک یآن تنگ
 ترسم که نفس لب تو افگار کند

 
 ش نکندیده بود که جستجوید ین
 ش نکندیکام و زبان که گفتگو ین

 نبود ییوفا یکه درو بوھر دل 
 ش نکندیش سگ افگنند بویگر پ

 
 نکند یدر چنگ غم تو دل سرود

 نکند یش تو فغان و ناله سودیپ
 یکه آگه نشو یام به نالینال

 نکند یکه دود یم به آتشیسوز
 

 د چه کندیعاشق که تواضع ننما
 د چه کندیایتو ن یشبھا که به کو

 گر بوسه دھد زلف ترا رنجه مشو
 د چه کندیر نخایکه زنج وانهید
 

 د چه کندیدل گر ره عشق او نپو
 د چه کندیجان دولت وصل او نجو

 دینه تابد خورشیآن لحظه که بر آ
 د چه کندینه انا الشمس نگوییآ
 

 بر جھانت خوانند یگر عدل کن
 سگ عوانت خوانند یور ظلم کن

 نیک ببیچشم خردت باز کن و ن
 ن دو کدام به که آنت خوانندیتا ز



34 
 

 ح به دستم خوانندیگه زاھد تسب
 و مستم خوانند یگه رندو خرابات

 من یبه روزگار مستور یوا یا
 گر زانکه مرا چنانکه ھستم خوانند

 
 ز که عاشقان به شب راز کنندیشب خ

 گرد در و بام دوست پرواز کنند
 بود به شب بربندند یھر جا که در

 اال در عاشقان که شب باز کنند
 

 نکنند یبه ھستل یمردان رھش م
 نکنند یشتن پرستیو خو ینیخودب

 نوشند یآنجا که مجردان حق م
 نکنند یکنند و مست یخم خانه تھ

 
 جالل گوناگونند یخلقان تو ا

 چون نونند یچو الف راست گھ یگاھ
 در حضرت اجالل چنان مجنونند

 رونندیب یکز خاطر و فھم آدم
 

 مردان تو دل به مھر گردون ننھند
 ن کاسه پر خون ننھندیلب بر لب ا

 ره اھل وفا چون پرگاریدر دا
 رون ننھندیب یگر سر بنھند پا

 
 ندیدشمن چو به ما درنگرد بد ب

 ندیصد ب یکیکه بر ماست  یبیع
 م، ھر که در ما نگردینه ایما آ
 ندیند از خود بیکه ب یک و بدیھر ن
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 ندیھنر ده و صد ب یکیکامل ز 
 ندیب خود بیناقص ھمه جا معا

 کدگرندینه چشم و دل یخلق آ
 ندیک و بد بد بیک نینه نیدر آ

 
 ندیدر عشق تو گاه بت پرستم گو

 ندیو مستم گو یگه رند و خرابات
 ندینھا ھمه از بھر شکستم گویا

 ندینکه ھر چه ھستم گویمن شاد به ا
 

 به وجود یدیآنروز که بنده آور
 که بنده چون خواھد بود یدانستیم
 ریبنده مگا رب تو گناه بنده بر ی
 ر تو بودین کند که تقدین بنده ھمیک
 

 ست نمودیاول رخ خود به ما نبا
 دگر گردد دود یتا آتش ما جا

 دل ما یو ربود یاکنون که نمود
 د بودیناچار ترا دلبر ما با

 
 اول که مرا عشق نگارم بربود

 ه من ز ناله من نغنودیھمسا
 واکنون کم شد ناله چو دردم بفزود

 گرفت کم گردد دودآتش چو ھمه 
 

 سلمه تارست و پود یچندانکه به کو
 وه دارست و مرودیچندانکه درخت م

 چندانکه ستاره است بر چرخ کبود
 از ما به بر دوست سالمست و درود
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 ھودیترسا و  یایسیرفتم به کل
 اد تو در گفت و شنودیدم ھمه با ید

 اد وصال تو به بتخانه شدمیبا 
 بودح بتان زمزمه ذکر تو یتسب

 
 ز اول ره عشق تو مرا سھل نمود

 پنداشت رسد به منزل وصل تو زود
 دیا دیدو سه رفت و راه را در یگام

 درون نھاد موجش بربود یچون پا
 

 فردا که زوال شش جھت خواھد بود
 قدر تو به قدر معرفت خواھد بود

 در حسن صفت کوش که در روز جزا
 حشر تو به صورت صفت خواھد بود

 
 من خواھد بودیشام و گر گر ملک تو 

 ن تا به ختن خواھد بودیوز سر حد چ
 عزم سفر ین سرا کنیکه از یروز

 ھمراه تو ھفت گز کفن خواھد بود
 

 ند به حشر گفتگو خواھد بودیگو
 ز تندخو خواھد بودیار عزیوان 
 دینا ییر محض جز نکویاز خ

 خوش باش که عاقبت نکو خواھد بود
 

 ظاھر بودعاشق که غمش بر ھمه کس 
 ت او تفرقه خاطر بودیجمع

 ستیخوش نزده شاد بز یدر دھر دم
 ا که دم خوشش دم آخر بودیگو
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 ن اھل بودیعلم و د یآن کس که زرو
 داند که جواب شبھه بس سھل بود

 ان بودنیعلت عص یعلم ازل
 ت جھل بودیش حکما ز غایپ
 

 زان ناله که در بستر غم دوشم بود
 جھان جمله فراموشم بود یغمھا

 یدند ولیاران ھمه درد من شنی
 که درو کرد اثر گوشم بود یاری
 

 ارش نبودیبر آنکه جز تو  یبخشا
 جز خوردن اندوه تو کارش نبود

 یش باشد که دمیدر عشق تو حالت
 تو قرارش نبود یھم با تو و ھم ب

 
 ن انجم و افالک نبودیآن وقت که ا

 نبود ن آب و ھوا و آتش و خاکیو
 گفتم یسبق م یگانگیاسرار 

 ن نوا و ادارک نبودین قالب و ایو
 

 اثر غم نبود یکه تو باش ییجا
 دل خرم نبود یآنجا که نباش

 ک دم نبودیآن را که ز فرقت تو 
 ن و آسمان کم نبودیش زمیشاد

 
 ن دان که مسلمان نبودیقیعاشق به 

 مان نبودیدر مذھب عشق کفر و ا
 تن و جان نبوددر عشق دل و عقل و 

 ن باشد نادان نبودیھر کس که چن
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 نه کس که زجور دھر افسرده نبود
 ن زمانه پژمرده نبودیگل که در ین

 با آمدیامدست زیآنرا که ب
 امده چو آورده نبودیکه ب یدان

 
 ھر چند که جان عارف آگاه بود

 در حرم قدس تواش راه بود یک
 دست ھمه اھل کشف و ارباب شھود

 ادراک تو کوتاه بوداز دامن 
 

 بود یدوشم به طرب بود نه دلتنگ
 بود یکرنگیرم ھمه در عالم یس
 بود یرفتم اگرچه از سر لنگ یم

 بود یمن بودم و سنگ من دو من سنگ
 

 د برودیھر کو ز در عمر درآ
 د برودیش بجز غم نگشایزیچ

 ندھد ینشان یاز سر سخن کس
 د برودیبخا یدو سه ھر کس یژاژ

 
 جان خرابش نرود عاشق که غم

 تا جان بود از جان تب و تابش نرود
 ماب بود عاشق رایت سیخاص

 تا کشته نگردد اضطرابش نرود
 

 بر خاک چه سود یست رویدر دل چو کج
 اک چه سودید تریچون زھر به دل رس

 یتو ظاھر خود به جامه آراسته ا
 د و جامه پاک چه سودیپل یدلھا



39 
 

 بر خاک چه سود یدر دل ھمه شرک و رو
 د جامه پاک چه سودیبا نفس پل

 است یاک ویزھرست گناه و توبه تر
 اک چه سودید تریچون زھر به جان رس

 
 که چراغ عمر خاموش شود یروز

 در بستر مرگ عقل مدھوش شود
 ا حشرمیدردان مکن خدا یبا ب

 ترسم که محبتم فراموش شود
 

 حرق شود یگر دشمن مردان ھمگ
 شتن برق شودیخوھم برق صفت به 

 ا برودیگر سگ به مثل درون در
 د و سگ غرق شودیا نشود پلیدر
 

 سر نشود یغ عشق بیتا مرد به ت
 بر نشود یاندر ره عشق و عاشق

 یو ھم سر خواھ یار طلب کنیھر 
 سر نشودیم یول یخواھ یآر
 

 ق جھان حر نشودیتا دل ز عال
 اندر صدف وجود ما در نشود

 نشود کاسه سرھا ز ھوس یپر م
 ھر کاسه که سرنگون بود پر نشود

 
 اد تو غافل نشودیھرگز دلم از 

 گر جان بشود مھر تو از دل نشود
 نه دلییتو در آ یافتاده ز رو

 ل نشودیچ وجه زایکه به ھ یعکس
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 ران نشودیتا مدرسه و مناره و
 به سامان نشود ین کار قلندریا

 مان نشودیمان کفر و کفر ایتا ا
 قة مسلمان نشودیک بنده حقی
 
 رون نشودیش بیک ذره زحد خوی

 نان را معرفت افزون نشودیخودب
 بر آن فخر آورد یآن فقر که مصطف

 تا جگرت خون نشود یآنجا نرس
 

 گاه شودیم ارچه بیکه شب آ یگفت
 د که زبان خلق کوتاه شودیشا

 کردن یبر خفته کجا نھان توان
 خوش تو مرده آگاه شود یکز بو

 
 آن رشته که بر لعل لبت سوده شود

 وز نوش دھانت اشک آلوده شود
 ینه چاکم دوزین سیخواھم که بد

 تو آسوده شود ید که زغمھایشا
 

 ده شودیکه جمال دلبرم د یروز
 ده شودیاز فرق سرم تا به قدم د

 ش نگرمیده رویتا من به ھزار د
 ده شودیده دوست کم دیبه دو د یآر
 

 مستت خواھدار کشتن من دو چشم 
 ست که طبع بت پرستت خواھدیشک ن

 ترسنده از آنم که اگر بر دستت
 من کشته شوم که عذر دستت خواھد



41 
 

 خواھد یمھر گسل م یدل وصل تو ا
 خواھد یام وصال متصل میا

 باشد وصلت یمقصود من از خدا
 خواھد ید چنان شود که دل میام
 

 خواھد یگان میدلبر دل خسته را
 خواھد یچنان مبفرستم گر دلش 
 ده بر ره بنھمیوانگه به نظاره د

 خواھدیتا مژده که آورد که جان م
 

 دیز گلزار ام یآورد صبا گل
 دیافگند سف یا روح قدس شھپری
 دیاز خورش یا کرد صبا شق ورقی
 دیارست که آورد نویا نامه ی
 

 دیث درد چشم تو شنیگوشم چو حد
 دیده چکیالحال دلم خون شد و از د یف

 یتو نکو شود به من چون نگرچشم 
 دیتا کور شود ھر آنکه نتواند د

 
 دیخوب تو ند یده رویھر چند که د

 دیک گل ز گلستان وصال تو نچی
 اما دل سودا زده در مدت عمر

 دیجز وصف جمال تو نه گفت و نه شن
 

 دینا یبه کار یمعشوقه خانگ
 دیبه کس ننما یکودل برد و رو

 دیو مطرب با یمعشوقه خرابات
 دیم شبان زنان و کوبان آیتا ن
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 دیاد آیتوام  یدر باغ روم کو
 دیاد آیتوام  یبر گل نگرم رو

 نمیبنش یه سرو اگر دمیدر سا
 دیاد آیتوام  یسرو قد دلجو

 
 دیاد آیاد تو کنم دلم به فری

 دیاد آینام تو برم عمر شده 
 دیاد آیث تو یھرگه که مرا حد

 دیاد آیوار به فریبا من در و د
 
 دیچو عشق را ساز آ یم ولیریپ

 دیھنگام نشاط و طرب و ناز آ
 میفگن یتو کمند یاز زلف رسا

 دیبر گردن عمر رفته تا باز آ
 

 دیدر دوزخم ار زلف تو در چنگ آ
 دیان مرا ننگ آیاز حال بھشت

 بھشتم خوانند یتو به صحرا یور ب
 دیبھشت بر دلم تنگ آ یصحرا

 
 دیبا یخواجه ز فکر گور غم م یا

 دیبا یده سوز و نم میاندر دل و د
 یا داریکار دن یصد وقت برا

 دیبا یک وقت به فکر گور ھم می
 

 دیبا ین میبه سحاب ھمنش یچشم
 دیبا ین میخاطر به نشاط خشمگ

 غینه تینه بر سیسر بر سر دار و س
 دیبا ین میش عاشقان چنیآسا
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 دیبا یم یعشق به درد تو سر یا
 دیبا یم یتر ید تو ز من قویص

 ک شعله کبابم بگذاریمن مرغ به 
 دیبا یم ین آتش را سمندریک
 

 دیآسان گل باغ مدعا نتوان چ
 دیسرزنش خار جفا نتوان چ یب

 دیبشکفته گل مراد بر شاخ ام
 دیر پا نتوان چیبه ز یتا سر ننھ

 
 دیجانم به لب از لعل خموش تو رس

 دیاز لعل خموش باده نوش تو رس
 دارد یده ام که دردیگوش تو شن

 دیدرد دل من مگر به گوش تو رس
 

 دیرو یگلزار وفا ز خار من م
 دیرو یاخالص ز رھگذار من م

 در فکر تو دوش سر به زانو بودم
 دیرو یامروز گل از کنار من م

 
 ث قامت و زلف نگاریتا چند حد

 تو طالب بوس و کنار یباش یتا ک
 دروغزن عاشق وار یگر زانکه نه ا

 چون او بگذاردر عشق چو او ھزار 
 

 اریچشمم که نداشت تاب نظاره 
 م عذاریش آن سیشد اشک فشان به پ

 دیل سرشک عکس رخسارش دیدر س
 بر آب زد آخر کار ینقش عجب
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 برادر به کف آر یسر رشته دولت ا
 به خسارت مگذار ین عمر گرامیو

 م ھمه جا با ھمه کس در ھمه کاریدا
 اریدار نھفته چشم دل جانب یم
 

 از گر ز من دارد عارناقوس نو
 ن اگر ز من کرده کناریسجاده نش

 ام ز به رغم ھر دو انداختیمن ن
 ح در آتش، آتش اندر زناریتسب

 
 ھر در که ز بحر اشکم افتد به کنار

 در رشته جان خود کشم گوھروار
 اریرم به کفش چو سبحه در فرقت یگ
 زنم نفس جز بشمار یکه نم یعنی
 
 زار ا رب بگشا گره ز کار منی

 که زعقل عاجزم در ھمه کار یرحم
 یبودم در گاھ یجز در گه تو ک

 ا غفارین درم مکن یمحروم از
 

 بستان رخ تو گلستان آرد بار
 وت جاودان آرد باریلعل تو ح

 از لعل لبت یبر خاک فشان قطره ا
 تا بوم و بر زمانه جان آرد بار

 
 داریگفتم: چشمم، گفت: براھش م

 داریآھش مگفتم: جگرم، گفت: پر 
 در دل یگفتم که: دلم، گفت: چه دار

 داریگفتم: غم تو، گفت: نگاھش م
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 ر خود جا مگذاریا رب در دل به غی
 ده من گرد تمنا مگذاریدر د

 چید ھیآ یگفتم گفتم ز من نم
 مرا به من وامگذار یرحم یرحم

 
 خوشتر ییار موافق آشنایبا 

 خوشتر ییوفا جدا یوز ھمدم ب
 ستیبگذاشتنچون سلطنت زمانه 

 خوشتر یینوایوند به ملک بیپ
 
 ش نگریا رب به کرم بر من دروی

 ش نگریدر من منگر در کرم خو
 ش تویق بخشایم الیھر چند ن

 ش نگریبر حال من خسته دلر
 

 ھمه عمر یده باشیلذات جھان چش
 ھمه عمر یده باشیار خود آرمیبا 

 د کردیھم آخر عمر رحلتت با
 ھمه عمر یده باشیباشد که د یخواب

 
 امروز منم به زور بازو مغرور

 من بود به عالم مشھور ییکتای
 یمن ھمچو زمردم عدو چون افع

 ده من نظر کند گردد کوریدر د
 
 پشت تو گرم کرده سنجاب و سمور یا
 ن و چه شوریریکسان به مذاق تو چه شی

 از جانب عشق بانگ بر بانگ و تو کر
 وز جانب حسن عرض در عرض و تو کور
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 در شر و شور یدر طلب تو عالم یا
 ش و توانگر ھمه عوریک تو دروینزد

 ث و گوش ھمه کریبا ھمه در حد یا
 با ھمه در حضور و چشم ھمه کور یو
 

 ت نورید چو بر فلک زند رایخورش
 ده ز دوریره شود دیدر پرتو آن خ

 و آن دم که کند ز پرده ابر ظھور
 ر قصوریه من غیجتلیفالناظر 

 
 فتادم از وصالت به ضرورگر دور 

 اد تو صد نوع حضوریدارد دلم از 
 ه تو دارم که مدامیت سایخاص
 افتم دور یک توام اگر چه مینزد

 
 ھر لقمه که بر خوان عوانست مخور

 گر نفس ترا راحت جانست مخور
 د بمثلیگر نفس ترا عسل نما

 ر زنانست مخوریآن خون دل پ
 

 ریعذر پذ یدر بارگه جاللت ا
 ریکه من آمده ام زار و حقاب یدر

 ریاز تو ھمه رحمتست و از من تقص
 ریدستم گ ییم ھمه تویچ نیمن ھ

 
 ریشوخ منم زار و اس یدر بزم تو ا

 ریتقص یچ نداریوز کشتن من ھ
 کز رشک بسوز ییر سخن گویبا غ
 رینگه که از غصه بم یم نکنیسو
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 ریآن بدر من یر بود ابرویشمش
 ریچستست چو شده به خون خوردن یو آن د

 ریر و از دگر سو شمشیک سو شیاز 
 ریر و شمشیان شین دل من میمسک

 
 ریشان توام دستم گیمجنون و پر

 ریران توام دستم گیسرگشته و ح
 دارد یریسر و پا چو دستگ یھر ب
 ریسر و سامان توام دستم گ یمن ب

 
 ریر من، دستم گیفضل تو دستگ یا

 ریشتن، دستم گیر آمده ام ز خویس
 شکنم یتا چند کنم توبه و تا ک

 ریتوبه ده و توبه شکن، دستم گ یا
 

 ریکم گ یگفتم که: دلم، گفت: کباب
 ریکم گ یگفتم: چشمم، گفت: سراب

 گفتم: جانم، گفت: که در عالم عشق
 ریکم گ یار خرابست، خرابیبس

 
 ریدل و آگاه بم یا یآگاه بز

 ریتو در راه بم یچون طالب منزل
 ور نه یزندگانعشقست بسان 

 ریخواه بم یخواه بز یینسان که تویز
 
 ھر محرم راز ینیسر تو در س یا
 وسته در رحمت تو بر ھمه بازیپ

 ازیھر کس که به درگاه تو آورد ن
 گردد باز یمحروم ز درگاه تو ک
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 شمع تراز یدم ایترا بد یتا رو
 کار کنم نه روزه دارم نه نماز ین

 نمازچون با تو بوم مجاز من جمله 
 تو بوم نماز من جمله مجاز یچون ب

 
 در خدمت تو چو صرف شد عمر دراز

 گفتم که مگر با تو شوم محرم راز
 ن تک و تازیدانستم که بعد چند یک

 در تو نرسم وز دو جھان مانم باز
 

 م رازیگو یبا تو ھم یدر ھر سحر
 ازیکنم عرض ن یبر درگه تو ھم

 بنده نواز یمنت بندگانت ا یب
 چاره سرگشته بسازیبکار من 

 
 من بودم دوش و آن بت بنده نواز

 ھمه ناز یاز من ھمه البه بود و از و
 دیان نرسیث ما به پایشب رفت و حد

 شب را چه گنه قصه ما بود دراز
 

 د بازیگر چشم تو در مقام ناز آ
 د بازیاز آیمار تو بر سر نیب

 ک جلوه کند بر عارفیور حسن تو 
 د بازیآقت به مجاز یاز راه حق

 
 د ھرگزیدل جز ره عشق تو نپو

 د ھرگزیجان جز سخن عشق نگو
 دلم عشق تو شورستان کرد یصحرا

 د ھرگزیدر آن نرو یتا مھر کس



49 
 

 ار چه گفتست امروزیکه مرا  یدان
 ده بدوزیدر منگر د یجز ما به کس
 افروزد یش آتشیاز چھره خو

 ا و در ره دوست بسوزیکه ب یعنی
 

 دو سه روز یریبکن ار پند پذ یجھد
 دو سه روز یریشتر از مرگ بمیتا پ
 ست چه باشد ار تویریا زن پیدن

 دو سه روز یریانس نگ یر زنیبا پ
 

 زیدل خسته و جان فگار و مژگان خونر
 زیار و مه مھرانگیرفتم بر آن 

 زینکرده گرم گردون به ست یمن جا
 زیبرخ ینیزد بانگ که ھان چند نش

 
 نفسنوروز شد و جھان برآورد 

 حاصل زبھار عمر ما را غم و بس
 از قافله بھار نامد آواز

 تا الله به باغ سر نگون ساخت جرس
 

 امرز و مپرسین بیغم یدارم دلک
 امرز و مپرسین بیصد واقعه در کم

 عملم یشرمنده شوم اگر بپرس
 امرز و مپرسین بیا اکرم اکرمی
 

 ست از تو پنھان که مپرسیدر دل درد
 دلم از جان که مپرستنگ آمده چندان 

 ین تنگدلین ھمه حال و در چنیبا ا
 جا کرده محبت تو چندانکه مپرس
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 شوق تو در مذاق چندانکه مپرس یا
 اق چندان که مپرسیجان را به تو اشت

 آن دست که داشتم به دامان وصال
 بر سر زدم از فراق چندان که مپرس

 
 مرد آگاه بترس یشاھا ز دعا

 بترسوز سوز دل و آه سحرگاه 
 بر لشکر و بر سپاه خود غره مشو

 ل به ناگاه بترسیاز آمدن س
 

 اندر صف دوستان ما باش و مترس
 خاک در آستان ما باش و مترس

 گر جمله جھان قصد به جان تو کنند
 فارغ دل شو، از آن ما باش و مترس

 
 آتش یبه ھرچه دار یتا در نزن

 قت حال تو خوشیھرگز نشود حق
 د خوشینا یک دل دو دوستیاندر 

 به عالم درکش یخط یما را خواھ
 

 شه مباش و جمله بر خود متراشیچون ت
 بھره مباش یش بیچون رنده ز کار خو

 ر در امر معاشیم ز اره گیتعل
 پاش یم یمیکش و ن یخود م یسو یمین
 

 ھمه باش یبرو گدا یطلب یشاھ
 ھمه باش یش و آشنایگانه زخویب

 که ترا چو تاج بر سر دارند یخواھ
 ھمه باش یر و خاک پایدست ھمه گ
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 باشیزان میچون شب برسد ز صبح خ
 باشیزان میچون شام شود زاشک ر

 رست ترایز در آنکه ناگزیآو
 باشیزان میوز ھر چه خالف او گر

 
 ار و زلف پستشیاز قد بلند 
 مستش یم یخمار ب یوز نرگس ب

 ینیگبرم ب یایسیترسا بکل
 دستش یو بدست یبدستناقوس 

 
 تو شد و گر نه پر خون کنمش یدل جا

 حون کنمشیو گر نه نه ج ییده تویدر د
 د وصال تست جان را ورنهیام

 رون کنمشیله بیاز تن به ھزار ح
 

 زد دوش یتوام در جنون م یسودا
 زد دوشیده موج خون میدو د یایدر

 دیال تو رسیل خیخ یم شبیدر ن
 زد دوشیمه برون میورنه جانم خ

 
 شیدارم گنھان ز قطره باران ب

 شیاز شرم گنه فگنده ام سر در پ
 شید که سھل باشد درویآواز آ

 شیو ما در خور خو یتو در خور خود کن
 

 شیدر خانه خود نشسته بودم دلر
 شیوز بار گنه فگنده بودم سر پ

 شیدرو یآمد که غم مخور ا یبانگ
 شیو ما در خور خو یتو در خور خود کن
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 شیم جایده بود دایکه به د یشوخ
 شیرفت از نظرم سر و قد رعنا

 او قطره ز نان مردم چشم یگشت از پ
 شیچندان که زاشک آبله شد بر پا

 
 شیش بر خرمن خویآتش بدو دست خو

 شیچون خود زده ام چه نالم از دشمن خو
 شیست منم دشمن خویکس دشمن من ن

 شیمن و دست من و دامن خو یوا یا
 
 ز خالق جسم و عرضوسته مرا یپ

 نست غرضین بود و ھمیحقا که ھم
 ف را به خلوتگه نازیکان جسم لط

 ب مرضیشه ز آسینم ھمیفارغ ب
 
 ن و آن نازده خطیبر سر حرف ا یا

 ل بعدست بخطیدل ییپندار دو
 سھو و غلط ینات بیدر جمله کا

 ک ذات فقطین فحسب دان و یک عی
 
 شده شق یلباس ھست یباشد و ک یک

 گشته جمال وجه مطلقتابان 
 دل در سطوات نور او مستھلک

 جان در غلبات شوق او مستغرق
 

 نگاه در دفتر عشق یدل کرد بس
 چ رو در خور عشقید ھیجز دوست ند

 چندانکه رخت حسن نھد بر سر حسن
 ده دلم عشق نھد بر سر عشقیشور
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 ک زمزمه عشقیبر عود دلم نواخت 
 تا سر ھمه عشق یزان زمزمه ام ز پا

 رونیم بیایا که به عھدھا نحق
 ک دمه عشقی یاز عھده حق گزار

 
 ن ھمه عشقیین و آیما را شده است د

 ن ھمه عشقیبستر ھمه محنتست و بال
 ن ھمه حسنیو چند یسبحان الله رخ

 ن ھمه عشقیو چند یانالله دل
 

 خالق پاک یخلقان ھمه بر درگھت ا
 غمناک یقطره آب یھستند پ

 سحاب را بفرما از لطف یسقا
 خاک ین مشتیتا آب زند بر سر ا

 
 عشق پاک آمد پاک یدامان غنا

 خاک یاز با مشتین یزآلودگ
 جمله خود اوست یچون جلوه گر و نظارگ

 م چه باکیان نباشیگر ما و تو در م
 

 ندارم از عالم باک یگر فضل کن
 ک باره ھالکیشوم به  یور عدل کن

 صانع پاک یم ایصدبار گو یروز
 خاک ید از مشتیخاکم چه آ یمشت

 
 رنگ یبر چھره ندارم زمسلمان

 بر من دارد شرف سگ اھل فرنگ
 ھم که باشد از بودن منیآن رو س

 دوزخ را ننگ و اھل دوزخ را ننگ
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 ر بدم شکار من بود پلنگیتا ش
 روز شدم به ھرچه کردم آھنگیپ

 تا عشق ترا به بر درآوردم تنگ
 مرا روبه لنگشه برون کرد یاز ب

 
 نه و جنگینگار پر ک یدر عشق تو ا

 جھان با دل تنگ یم سرا پایگشت
 شد دست زکار و ماند پا از رفتار

 م و آن بس که به سنگین بس که به سر زدیا
 

 به ناز در زلف تو چنگ یکه زد یدست
 زنگ یدنت زدل بردیکه زد یچشم

 ده به خونیتوام د یآن چشم ببست ب
 نه به سنگیتوام س یو آن دست بکوفت ب

 
 منزل آن مھر گسل ید کسیپرس

 گفتم که: دل منست او را منزل
 گفتا که: دلت کجاست؟ گفتم: بر او

 د که: او کجاست؟ گفتم: در دلیپرس
 

 که بست در خوبان دل یدرماند کس
 وند گسلیوز مھر بتان نگشت پ

 د و بماندیجان د یدر صورت گل معن
 امت در گلیدل او تا به ق یپا
 

 ترا روح مقدس منزل یدایش
 ترا عقل مجرد محمل یسودا

 دل یعنیاح جھان معرفت یس
 به گل یدر بحر غمت دست به سر پا
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 عھد تو عھد دوستان سر پل یا
 زد و از قھر تو ذلین خیاز مھر تو ک

 ھمچو دھل یان تھیپر مشغله و م
 ک روزه چو گلیک شبه ھمچو شمع و ی یا
 

 در باغ کجا روم که نالد بلبل
 تو چه کنم جلوه سرو و سنبل یب
 دارد سرویا قد تو ھست آنچه می
 دارد گلیتو ھست آنچه م یا روی
 
 چارده ساله مه که در حسن و جمال یا

 بکمال یدیھمچون مه چارده رس
 ب زوالیا رب نرسد به حسنت آسی

 صد سال یبمان یدر چارده سالگ
 
 رست زدشت خاوران الله آل یم

 در مه و سالچون دانه اشک عاشقان 
 دوست از پرده جمال یبنمود چو رو

 چون صورت حال من شدش صورت حال
 

 رست و کمالیل خیھر نعت که از قب
 باشد ز نعوت ذات پاک متعال

 ھر وصف که در حساب شرست و وبال
 ات مآلیدارد به قصور قابل

 
 د دلیگر با غم عشق سازگار آ

 د دلیبر مرکب آرزو سوار آ
 سازد عشق گر دل نبود کجا وطن

 د دلیور عشق نباشد به چه کار آ
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 دل یرست ایھر جا که وجود کرده س
 دل یرست این که محض خیقیدان به  یم

 ر وجودیھر شر ز عدم بود، عدم غ
 دل یرست ایغ یپس شر ھمه مقتضا

 
 دل یده بردوز ایچندت گفتم که د
 دل یندوز ایدر راه بال فتنه م

 دل یعاشق و بدروز ا یاکنون که شد
 دل یتن درده و جان کن و جگر سوز ا

 
 دل یا یدر عشق چه به ز بردبار

 دل یا یاریک سخن زیم به تو یگو
 دل یا یار خواریھر چند رسد ز 

 دل یا یاریاو ن یزنھار به رو
 

 با خود در وصل تو گشودن مشکل
 دل را به فراق آزمودن مشکل

 یو طرفه مشکل حال یمشکل حال
 مشکلبودن مشکل با تو، نبودن 

 
 مشکل ییبا اھل زمانه آشنا

 مشکل ییزه رایبا چرخ کھن ست
 از جان و جھان قطع نمودن آسان

 مشکل ییدر ھم زدن دل به جدا
 

 ح نور قدمیبر لوح عدم لوا
 ن سر محرمید و نه دریح گردیال

 راکیحق را مشمر جدا ز عالم ز
 عالم در حق حقست و حق در عالم
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 غمرنجورم و در دل از تو دارم صد 
 ف دردم ھمه دمیلعل لبت حر یب
 بین غرین عمر ملولم من مسکیز

 عدم یخواھد شود آرامگھم کو
 

 مرا ز سر تا به قدم یگر پاره کن
 موجود شوم ز عشق تو من ز عدم

 دارم ز عشق تو کرده رقم یجان
 ش به غمیکش و خواھ یش به شادیخواھ

 
 امتاخت یھم در ره معرفت بس

 امانداختھم در صف عالمان سر 
 امش برداشتیش خویچون پرده ز پ

 امچ نشناختیبشناخته ام که ھ
 

 گر من گنه جمله جھان کردستم
 رد دستمیدست که گیعفو تو ام

 رمیکه به روز عجز دستت گ یگفت
 ن مخواه کاکنون ھستمیعاجزتر از

 
 تب را شبخون زدم در آتش کشتم

 ذ کتابش کشتمیک چند به تعوی
 کردم غرق ک بار در عرقیبازش 

 چون لشکر فرعون در آبش کشتم
 

 ھر چند به صورت از تو دور افتادم
 ادمیاز  یزنھار مبر ظن که شد

 تو اگر خاک شوم یوفا یدر کو
 د بادمیزانجا نتواند که ربا
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 بر سر گور ذله غارت گردم ید
 ارت کردمیمر پاکان را جنب ز

 شکرانه آنکه روزه خوردم رمضان
 طھارت کردم ید نماز بیدر ع

 
 حد کردم یا رب من اگر گناه بی

 ن که بر تن خود کردمیقیدانم به 
 تو بود یاز ھرچه مخالف رضا

 برگشتم و توبه کردم و بد کردم
 

 مان گردمیتا چند به گرد سر ا
 مان گردمیوقتست کز افعال پش

 ا و آبم ز شرابیسیخاکم ز کل
 کافرتر از آنم که مسلمان گردم

 
 د آوردمیچوب بعودم چو نبود 

 د آوردمیسپ یه و مویس یرو
 کفرست یدیکه ناام یچون خود گفت

 د آوردمیفرمان تو بردم و ام
 

 دزدم ین میاندوه تو از دل حز
 دزدم ین مینامت ز زبان آن و ا

 فگنم ینالم و قفل بر دھان م یم
 دزدم ین میم و خون در آستیگرد یم
 

 خاک ترا خاک شدم ییگر خاک تو
 خاک شدم پاک شدم چون خاک ترا

 نکند یم یتو ھرگز گذر یغم سو
 آخر چه غمت از آنکه غمناک شدم
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 ار چو مردانه شدمیاندر طلب 
 گانه شدمیاول قدم از وجود ب

 د لب بر بستمیشن یاو علم نم
 وانه شدمید دیخر یاو عقل نم

 
 خوانندم یک میآنان که به نام ن
 دانندم یاحوال درون بد نم

 بگردانندم گز زانکه درون برون
 مستوجب آنم که بسوزانندم

 
 د نتوانندمیام که دەچونان شد

 نگار بنشانندم یش توایتا پ
 به ذره من مانندم یید تویخورش

 دانندم ید ھمیچون ذره به خورش
 

 گر خلق چنانکه من منم دانندم
 ھمچون سگ ز در بدر رانندم

 ور زانکه درون برون بگردانندم
 مستوجب آنم که بسوزانندم

 
 بشنودم یث عاشقیآن دم که حد
 ده را به غم فرسودمیجان و دل و د

 پنداشتم عاشق و معشوق دواند یم
 ست من خود احول بودمیکیچون ھر دو 

 
 مودمیپ یبه ھوس باد ھو یعمر

 خون جگر پالودم یدر ھر کار
 در ھر چه زدم دست زغم فرسودم

 دست از ھمه باز داشتم آسودم
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 بودمام تا ەمن از تو جدا نبود
 ل طالع مسعودمینست دلیا

 دم ار معدوممیدر ذات تو ناپد
 وز نور تو ظاھرم اگر موجودم

 
 ھرگز نبود شکست کس مقصودم

 ز من تا بودم یآزرده نشد دل
 نم کورستیب بیصد شکر که چشم ع

 ستم محسودمیشادم که حسود ن
 

 تو من سوخته دامن بودم یدر کو
 وز آتش غم سوخته خرمن بودم

 جانا دوش به بامت بودم یآر
 دزدست دزد نبد من بودم یگفت

 
 وسته به گلشن بودمیدر وصل تو پ

 ون بودمیدر ھجر تو با ناله و ش
 گفتم به دعا که چشم بد دور ز تو

 دوست مگر چشم بدت من بودم یا
 
 دم و قدم فرسودمیک چند دوی

 د نامد سودمیتو پد یآخر ب
 ت سودمیعت وفایتا دست به ب

 نشستم و فرو آسودمدر خانه 
 

 مقصودم ییزش جان و تن تویز آم
 مقصودم ییستن تویوز مردن و ز

 انیکه من برفتم ز م یر بزیتو د
 مقصودم ییم، ز من تویگر من گو
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 دمیدیار خود میدر خواب جمال 
 دمیچ یم یوز باغ وصال او گل

 دارم کردیزخواب ب یمرغ سحر
 دمیگرد یدار نمیکاش که ب یا
 

 دمیگرد یگالب م یز پ یروز
 دمیپژمرده عذار گل در آتش د

 سوزندتیکه م یاەگفتم که چه کرد
 دمیخند ین باغ دمیگفتا که در

 
 دمیگرد یار می یشب که بکوید

 دمیگرد یچه کار م یکه پ یدان
 گشتم یاش مەقربان خالف وعد
 دمیگرد یگرد سر انتظار م

 
 ق سفرمیرف ییگر در سفرم تو
 حضرمس یان ییور در حضرم تو

 القصه بھر کجا که باشد گذرم
 در نظرم یچ کسیجز تو نبود ھ

 
 گر دست تضرع به دعا بردارم

 خ و بن کوھھا ز جا بردارمیب
 کن ز تفضالت معبود احدیل

 ل را بردارمیفاصبر صبرا جم
 

 نگار اندر نارم یاز ھجر تو ا
 رمآر نن درد و دم اندیسوزم از یم

 رمآتا دست به گردن تو اندر ن
 آغشته به خون چو دانه اندر نارم
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 از خاک درت رخت اقامت نبرم
 وز دست غمت جان به سالمت نبرم

 جمال یبردار نقاب از رخ و بنما
 امت نبرمیتا حسرت آن رخ به ق

 
 آزرده ترم گر چه کم آزار ترم

 ار ترم گر چه وفادار ترمی یب
 شیبا ھر که وفا و صبر من کردم ب

 رترمسبحان الله به چشم او خوا
 

 رمیبکنم که دل زجان برگ یجھد
 رمیدلستان برگ یراه سر کو

 ان من و دلدار منمیچون پرده م
 رمیان برگیزم و خود را ز میبرخ

 
 رمیم یم یندھ یاگرم م یساق

 رمیم یم یز کف نھ یور ساغر م
 ردیم یمانه ھر که پر شود میپ
 رمیم یم یمانه من چو شد تھیپ
 

 ترسم ینه از سر کار با خلل م
 ترسم یر عمل میز ز تقصینه ن

 ست آمرزش ھستیترسم ز گناه ن
 ترسم یاز سابقه روز ازل م

 
 ترسم یکز آن جھان م یتا ظن نبر

 ترسم یوز مردن و از کندن جان م
 چون مرگ حقست من چرا ترسم ازو

 ترسم یش پرستم و از آن میمن خو
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 انوسمیچو گنج دق یمشھود و خف
 فانوسمدا و نھان چو شمع در یپ

 د مجنونین چمن چو بیالقصه در
 معکوسم یبالم و در ترق یم
 
 نوشم یخواجه اگر م یبم مکن ایع

 کوشم یو باده پرست یدر عاشق
 ارمیارم نشسته با اغیتا ھش
 ار ھم آغوشمیھوشم به  یچون ب

 
 درمانم یب یاز جمله دردھا

 انمیپا یوز جمله سوز داغ ب
 سوزنده تر آنست که چون مردم چشم

 دنت نتوانمیو د یر چشم مند
 

 ن محنت وافغانمیزان دم که قر
 د جانمیھر لحظه ز ھجران به لب آ
 محروم ز خاک آستانت زانم

 ل سرشک خود گذر نتوانمیکز س
 
 دانمیتو در م یفتیک روز بی

 آن روز ھنوز در خم چوگانم
 برجانم یو کوفت یسخن یگفت

 آن کشت مرا و من غالم آنم
 
 دانم یآن بھانه جو م یمھر یب
 دانم یدرد و ستم عادت او م یب

 یجز جور و جفا عادت آن بدخو ن
 دانم یار خود نکو میوه یمن ش
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 نم چو چشم را باز کنمیت بیرو
 راز کنم ییتن دل شودم چو با تو

 یچ کسیجز نام تو پاسخ ندھد ھ
 ھر جا که به نام خلق آواز کنم

 
 استقامت نکنم یتو را یرو یب

 تو مالمت نکنم یبه ھواکس را 
 در جستن وصل تو اقامت نکنم

 امت نکنمیاز عشق تو توبه تا ق
 

 ت نکنمیب طوف کویم رقیاز ب
 ت نکنمیوز طعنه خلق گفتگو

 نشستم اما یلب بستم و از پا
 ت نکنمین نتوانم که آرزویا
 

 اد نرگس تر نکنمیبا چشم تو 
 کوثر نکنم یلعل تو آرزو یب

 اتیتو دھد آب ح یگر خضر به من ب
 تو لب تر نکنم یکافر باشم که ب

 
 درمان نکنم یشیبا درد تو اند

 مان نکنمیا یبا زلف تو آرزو
 خوش باشد یجانا تو اگر جان طلب

 جانان نکنم یجان برا یشیاند
 

 عشق تو ز خاص و عام پنھان چه کنم
 که ز حد گذشت درمان چه کنم یدرد

 ل کندیم یگریخواھم که دلم به د
 جان چه کنم یمن خواھم و دل نخواھد ا



65 
 

 نمیادت کنم ار شاد و اگر غمگی
 نمیزم اگر بنشینامت برم ار خ

 دوست چنانک یام اەاد تو خو کردیبا 
 نمیب یدر ھرچه نظر کنم ترا م

 
 نمیآن بخت ندارم که به کامت ب

 نمیھم به سالمت ب یا در گذری
 دیچگونه دستم نایوصل تو بھ
 نمینامت بسم و به ینامت بنو

 
 ف قدومیار تشرین دیاز یتا برد

 بر دل رقم شوق تو دارم مرقوم
 ن قصه مرا کشت که ھنگام وداعیا

 دار تو گشتم محرومیاز دولت د
 

 تو با غم نروم یغمناکم و از کو
 دوار و خرم نرومیجز شاد و ام

 ھرگز یمیاز درگه ھمچو تو کر
 نرفت و من ھم نروم ید کسینوم

 
 شان نشومیکن که پرا رب تو چنان ی

 شان نشومیمحتاج برادران و خو
 ده یمنت خلق خود مرا روز یب

 شان نشومیتا از در تو بر در ا
 

 گانه شومیزعشق ب یھر چند گھ
 ت کنشت و ھمخانه شومیبا عاف

 بمن بر گذرد یرخ یناگاه پر
 وانه شومیث و دیبرگردم زان حد
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 شنوم یم یم یھات که باز بویھ
 شنوم یم یو ھ یو ھو یھاەی آواز

 ھر دم یاز گوش دلم سر الھ
 شنوم یم یز ن ید ولیگویحق م

 
 خواھمیکه چھا چھا چھا م یدان

 خواھم یسر و پا م یوصل تو من ب
 ستیچ یام داناد و فغان و نالیفر
 خواھم یکه ترا ترا ترا م یعنی
 
 خواھم یات مدوست طواف خان یا

 خواھم یات مدن آستانیبوس
 ن ره رایا یتوش ،منت خلق یب
 خواھم یات مخواھم و از خزان یم
 
 خواھم یباغ به بستان نه چمن م ین
 خواھم یاسمن میسرو و نه گل نه  ین

 که در آن یش کنجیخو یخواھم زخدا
 خواھم یکه من م یمن باشم و آن کس

 
 ه غم ز دست آسان ندھمیسرما

 دل بر نکنم زدوست تا جان ندھم
 دارم یادگار دردیاز دوست که 

 آن درد به صد ھزار درمان ندھم
 

 تو سر در سر خنجر بنھم یدر کو
 چون مھره جان عشق تو در بر بنھم

 نامردم اگر عشق تو از دل بکنم
 تو کافرم گر از سر بنھم یسودا
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 میز گلشن آورد نس یتازه گل ید
 میافت شمیکز نکھت آن مشام جان 

 میبود از س یغلطم که صفحه ا ین ین
 میاز خلق کر ن رقمش معطریمشک

 
 میار از نون تا مین ین دو عیما ب

 میده بر صفحه سیکش یالف ینیب
 غلطم که از کمال اعجاز ین ین

 میست کرده مه را بدو نیانگشت نب
 

 میره ما ز پوست پوشان توایچون دا
 میره حلقه بگوشان توایدر دا

 میزجان خروشان توا یگر بنواز
 میھم از خموشان توا یور ننواز

 
 میچند زکار خود خبردار نه اھر 

 میھوده تماشاگر گلزار نه ایب
 ه کتاب چون نقطه شکیبر حاش

 میم اگر چه در کار نه ایکارنه ا یب
 

 میش نه ایافسوس که ما عاقبت اند
 میش نه ایم لباس فقر و درویدار

 جمله از آنست که ما ین کبر و منیا
 میش نه ایب و قسمت خویقانع به نص

 
 میآ یتر م ەیدیداد تو با یبا 

 میآ یخبر م یشوق ب ەیوز باد
 ام فراق چون به سرآمده استیا

 میآ یتو به سر م یز به سویمن ن
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 میتو منزل کرد یدر ره سودا، ما
 میکه در دل کرد یست در آتشیسوز

 خوانند یان چشم میم در شھر مرا
 میز عشق حاصل کرد یکو نامین
 

 میھر چند که دل به وصل شادان کرد
 میشان کردیکه خاطرت پر میدید

 میبه ھجران کرد یخوش باش که ما خو
 میبر خود دشوار و بر تو آسان کرد

 
 میدار یسر تقو یو مست یما با م

 میدار یل عقبیم و میطلب ییدن
 د راستین ھر دو بھم آیو د ییدن یک
 میدار یین نه دنینست که ما نه دیا
 

 میگر یشمعم که ھمه نھان فرو م
 میگر یخندم و ھر زمان فرو م یم

 ستیه من آگه نیچ کس از گریچون ھ
 میگر یان جان فرو میخوش خوش بم

 
 میما جز به غم عشق تو سر نفراز

 میم در غمت دربازیتا سر دار
 یسر و سامان دار یگر تو سر ما ب

 میدر قدمت انداز یم و سرییما
 

 میدر مصطبھا درد کشان ما باش
 میرا نام و نشان ما باش یبدنام

 ینیب یکه تو شان م یاز بد بتران
 میبدشان ما باش ینیک ببیچون ن
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 میم خوشیام نداریک جو غم ای
 میم خوشیگر چاشت بود شام ندار

 بیرسد از مطبخ غیچون پخته به ما م
 میم خوشیاز کس طمع خام ندار

 
 مید ز من نگار ھم خانگیببر
 مید به تن لباس فرزانگیبدر

 حت دلم آمده استیمجنون به نص
 میوانگیده دیبنگر به کجا رس

 
 میدان یما قبله طاعت آن دو رو م

 میدان یمان سر زلف مشکبو میا
 ستیکو نین ھمه دلدار به ما نیبا ا

 میدان یش را نکو میما طالع خو
 

 میق عشق و درد عشق تو نیمن ال
 میزنھار که ھم نبرد عشق تو ن

 شعله چون آتش عشق تو بر آرد
 میمن دانم و من که مرد عشق تو ن

 
 مییدر حضرت پادشاه دوران ما

 مییره وجود سلطان مایدر دا
 نه ماین سیقست ایمنظور خال

 مییخلقان ما یپس جام جھان نما
 

 ت حزنیافتاده منم به گوشه ب
 جھان مونس غمخانه من یغمھا

 ش دندانم رایا رب تو به فضل خوی
 س قرنیبه روح حضرت و یبخشا
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 ت روشنیدن رویچشم من از د یا
 ت شده خرم دل منیدن رویاز د

 ت شده گل، خرم و خندان گشتهیرو
 ت دل منیروشن مه من گشته ز رو

 
 گشتم من یدوست ترا به جملگ یا

 ن سخن نه زرقست و نه فنیحقا که در
 پاک یگر تو زوجود خود برون جست

 تو ھستم من ید صنما به جایشا
 

 ن تنیمیس یختم از عشق تو ایبگر
 ن منیباشد که زغم باز رھم مسک

 م رھم باز آوردیعشق آمد واز ن
 ان رسن در گردنیماننده خون

 
 سر و بن یاد ز دست فلک بیفر

 کاندر بر من نه نو بھشت و نه کھن
 د کردیبایز شکر مین ھمه نیبا ا
 د که مکنین بترم کند که گویگر ز

 
 ست وجود جاودان موج زنانیبحر

 ر موج اھل جھانیده غیزان بحر ند
 انین گشته عیاز باطن بحر موج ب

 بر ظاھر بحر و بحر در موج نھان
 

 جانست و زبانست زبان دشمن جان
 گر جانت بکارست نگه دار زبان

 بگفت شاه صنمان ین سخنیریش
 سر برگ درختست، زبان باد خزان
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 دانینظاره گرد م ین چه زنیچند
 النینجا دم اژدھاست و زخم پیا

 د بنھد او دل و جانیکه در آ تا ھر
 سلطان یفارغ چه کند گرد سرا

 
 ب و گفتم از درد نھانیرفتم به طب
 ر دوست بر بند زبانیگفتا: از غ

 ن خون جگریگفتم که: غذا؟ گفت: ھم
 ز؟ گفت: از ھر دو جھانیگفتم: پرھ

 
 حسن و لعلت مرجان یایت دریرو

 زلفت عنبر صدف دھان در دندان
 موج یشانین پیو چ یابرو کشت

 گرداب بال غبغب و چشمت طوفان
 

 مغان یاد و فغان که باز در کویفر
 ابد نه نشانینه نام  یخواره ز م یم

 زانگونه نھان گشت که بر خلق جھان
 ز نھانیگشتست نھان گشتن او ن

 
 که درو بود نھان یبه صفات یھست

 ان جھانیان در ھمه اعیدارد سر
 که بود قابل آن ینیھر وصف زع

 انین گشتست عیقدر قبول عبر 
 

 آن دوست که ھست عشق او دشمن جان
 دھد غمش خرمن جان یبر باد ھم

 یبه کو یمن در طلبش دربدر و کو
 او در دل و کرده دست در گردن جان
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 ا رب ز قناعتم توانگر گردانی
 ن دلم منور گردانیقیوز نور 

 من سوخته سرگردان یروز
 سر گردانیمنت مخلوق م یب
 
 ازم گردانین یزدو کون با رب ی

 وز افسر فقر سرفرازم گردان
 در راه طلب محرم رازم گردان

 تست بازم گردان یزان ره که نه سو
 
 ا رب ز کمال لطف خاصم گردانی

 ق خواصم گردانیواقف بحقا
 از عقل جفا کار دل افگار شدم

 وانه خود کن و خالصم گردانید
 

 دارم گله از درد نه چندان چندان
 توان گفت نه خندان خندان هیبا گر

 در و گھرم جمله بتاراج برفت
 آن در و گھر چه بود دندان دندان

 
 ا گذرانیا گذران، محنت دنیدن
 بر پسران یبر پدران ماند و ن ین

 عمر به طاعت گذران یتا بتوان
 کند با دگرانیبنگر که فلک چه م

 
 ب آواز رسانیبر گوش دلم ز غ

 رسانمرغ دل خسته را به پرواز 
 مردان رھت یا رب که به دوستی
 ن گمشده مرا به من باز رسانیا
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 ار دمساز رسانیا رب تو مرا به ی
 آوازه دردم بھم آواز رسان

 نمیآن کس که من از فراق او غمگ
 او را به من و مرا به او بازرسان

 
 که حقست قبله ھمتشان یقوم

 مکش سر از خدمتشان یتا سر دار
 آفاق زدھرده زھر یآنرا که چش

 اق دھد صحبتشانیت تریخاص
 

 شانیو شب رنگ یاد ز شب رویفر
 شانیاه و صورت زنگیوز چشم س

 از اول شب تا به دم آخر شب
 شانینھا ھمه در رقص و منم چنگیا
 

 دن نتوانینقاب د یرخسار تو ب
 دن نتوانیحجاب د یدار تو بید

 مادام که در کمال اشراق بود
 دن نتوانیسر چشمه آفتاب د

 
 غنچه دھان یش گفتم: ایبا گلرخ خو

 ھر لحظه مپوش چھره چون عشوه دھان
 زد خنده که: من بعکس خوبان جھان

 پرده نھان یان باشم و بیدر پرده ع
 

 ما کام جھانیدر تو دا حاصل ز
 لطف تو بود باعث آرام جھان

 ض خدا تا بابد تابان بادیبا ف
 مھر علمت مدام بر بام جھان
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 در بنشستن سودت نکند به خانه
 د بستنیدامنت به دامنم ببا

 کان روز که دست ما به دامان تواست
 ما را نتوان ز دامنت بگسستن

 
 ط قلزم بستنیپل بر زبر مح

 راه گردش به چرخ و انجم بستن
 ش و دم مار و دم کژدم بستنین

 بتوان نتوان دھان مردم بستن
 

 از ساحت دل غبار کثرت رفتن
 وحدت سفتنبه زانکه به ھرزه در 

 د خدایمغرور سخن مشو که توح
 دن بود نه واحد گفتنیواحد د

 
 ست که بتوان گفتنین یعشق آن صفت

 د سفتنین در به سر الماس نشایو
 م والله که عشقیپز یسوداست که م

 بکر آمد و بکر ھم بخواھد رفتن
 

 خ رنگ آوردنیش یاز باده برو
 اسالم ز جانب فرنگ آوردن

 درنگ آوردنناقوس به کعبه در 
 بتوان نتوان ترا بچنگ آوردن

 
 تا لعل تو دلفروز خواھد بودن

 کارم ھمه آه و سوز خواھد بودن
 یم روزیکه بخانه تو آ یگفت

 آن روز کدام روز خواھد بودن
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 سھلست مرا بر سر خنجر بودن
 سر بودن یش بیا بھر مراد خوی

 یرا بکش یکه کافر یتو آمده ا
 ودنخوشست کافر ب ییچو تو یغاز

 
 ا نسزد ازو مشوش بودنیدن

 در آتش بودن یاز سوز غمش دم
 چیھ یچ و غم و شادیچ و جھان ھیما ھ

 چ ناخوش بودنیھ یست برایخوش ن
 
 دارش کنیا رب تو زخواب ناز بی

 ارش کنیش ھشیحسن خو یوز مست
 خبرش کن که نداند خود را یا بی
 ا آنکه زحال خود خبردارش کنی
 
 پف کن ک لحظه چراغ آرزوھای

 وسف کنیقطع نظر از جمال ھر 
 ک انگشت به کام تو کشمین شھد یز

 تف کن یاز لذت اگر مست نگرد
 

 کم کن یزھست یشو یکه کس یخواھ
 کم کن یناخورده شراب وصل مست

 کم کن یبا زلف بتان دراز دست
 کم کن یبت را چه گنه تو بت پرست

 
 گفتم که: رخم به رنگ چون کاه مکن

 کار من آگاه مکنکس را ز من و 
 یطلب یگفتا که: اگر وصال ما م

 کشمت دم مزن و آه مکنیگر م
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 ا رب تو به فضل مشکلم آسان کنی
 از فضل و کرم درد مرا درمان کن

 ھنرم یکس و ب یبر من منگر که ب
 ق تو باشد آن کنیز که الیھر چ

 
 بر من سرگردان کن یا رب نظری

 ران کنیبمن دلشده ح یلطف
 آنم یآنچه من سزابا من مکن 

 بد آن کنیآنچ از کرم و لطف تو ز
 
 بدنامان کن یبه کو یغم گذر یا

 سامان کن یفکر من سرگشته ب
 ز غمست یز که پر میزان ساغر لبر

 سرانجامان کن یک جرعه به کار بی
 
 له کنینه دله ده دله ھر ده  یا

 صراف وجود باش و خود را چله کن
 ا بر در دوستیک صبح با خالص بی

 امد آنگه گله کنیگر کام تو بر ن
 

 ک دله کنی یدر درگه ما دوست
 له کنیرماست آنرا یز که غیھر چ

 ا بر در مایک صبح به اخالص بی
 امد آنگه گله کنیگر کار تو بر ن

 
 کن یه و زاریشمع چو ابر گر یا
 کن یآه جگر سوز سپه دار یو

 دل یا یچون بھره وصل او ندار
 کن یخواردندان بجگر نه و جگر 
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 کن یست اظھاریناله گرت دم یا
 کن یو آن غافل مست را خبردار

 یت بدر آیدست محبت وال یا
 کن یکار یباطن شرع دوست یو
 

 کن یافعال بدم ز خلق پنھان م
 کن یدشوار جھان بر دلم آسان م

 امروز خوشم به دار و فردا با من
 کن یسزد آن م یآنچ از کرم تو م

 
 د با منیکه به شب لب تو گو یراز

 رامنیگفتار زبان نگرددش پ
 بان سخن برناردیزان سر به گر

 راھن حرف تنگ دارد دامنیپ
 

 دا منیوانه من و شیعاشق من و د
 شھره من و افسانه من و رسوا من

 ترسا منو کافر من و بت پرست من 
 نھا منینھا من و صد بار بتر زیا
 
 دل من یزلف مسلسلت بال یا
 دل من یلعل لبت گره گشا یو

 دل تو یمن دل ندھم به کس برا
 دل من یمده برا یتو دل به کس

 
 ه جنون دل منیعشق تو ما یا

 خته خون دل منیحسن رخ تو ر
 من دانم و دل که در وصالت چونم

 کس را چه خبر ز اندرون دل من
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 ده به عشق رھنمون دل منیشد د
 تا کرد پر از غصه درون دل من

 یدلم بماند روز زنھار اگر
 د خون دل منیده طلب کنیاز د

 
 زم منینه که با دوست در آم یبخت
 زم منینه که از عشق بپرھ یصبر
 زم منینه که با قضا در آو یدست

 زم منینه که از دست تو بگر ییپا
 
 دن منیآنکه تراست عار از د یا

 جان در تن من یمھرت باشد بجا
 یآن دست نگار بسته خواھم که زن

 خون ھزار کشته در گردن منبا 
 
 تو من یایمه به دریگشته سراس یا
 تو من یاز تو و خود گم شده در را یو

 من در تو کجا رسم که در ذات و صفات
 تو من یدایو پ ییمن تو یپنھان

 
 نه منید که نقد گنجیسلطان گو

 نه منید که دلق پشمیگو یصوف
 نه منیرید که درد دیعاشق گو

 نه منیست در سیمن دانم و من که چ
 

 و نه من یاسرار ازل را نه تو دان
 و نه من ین حرف معما نه تو خوانیو

 من و تو یھست از پس پرده گفتگو
 و نه من یچون پرده در افتد نه تو مان
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 من یزد شعله به دل آتش پنھان
 من یزاندازه گذشت محنت جان

 شان افتادیمعذورم اگر سخن پر
 من یشانیمعلوم شود مگر پر

 
 نه گونیفلک آ یدارم ز جفا
 ن سپھر خس پرور دونیوز گردش ا

 اله ھمه اشکیھمچو پ یده رخیاز د
 ھمه خون یھمچو صراح ینه دلیوز س

 
 و غصه گردون گردون یده دلیشور
 حونیحون جیو اشک ج یان چشمیگر

 و شعله خرمن خرمن یده تنیکاھ
 ھر شعله ز کوه قاف افزون افزون

 
 گوننه یاد ز دست فلک آیفر

 او جگر دارم خون یکز جور و جفا
 آرم یبه ھزار غم به شب م یروز

 رونیتا خود فلک از پرده چه آرد ب
 

 رونیتا گرد رخ تو سنبل آمد ب
 رونیصد ناله ز من چون بلبل آمد ب

 دیآ یوسته ز گل سبزه برون میپ
 رونین طرفه که از سبزه گل آمد بیا
 

 نینه کفرست و نه د یگانگیدر راه 
 نیگام زخود برون نه و راه ببک ی
 نیجان جھان تو راه اسالم گز یا

 نین و با ما منشیه نشیبا مار س
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 نینه چییگر سقف سپھر گردد آ
 نیزم یور تخته فوالد شود رو

 نیقیتو کم نشود دان به  یاز روز
 نینست و چنینست و چنیدان که چنیم
 

 نیزم یگر صفحه فوالد شود رو
 نیچنه ییدر صحن سپھر گردد آ

 یک سر مویتو کم نشود  یاز روز
 نینست و چنینست و چنیحقا که چن

 
 نیدر ھمه شان ذات تو پاک از ش یا

 نیف توان گفت نه اینه در حق تو ک
 رند و صفاتیتعقل ھمه غ یاز رو

 نیتحقق ھمه ع یذاتت بود از رو
 

 نینم بچمد تختم بیبر ذره نش
 نیبدو منزل ببرد رختم ب یمور

 د کنمیقرص خورشگر لقمه مثل ز 
 نینه آورد بختم بیس یکیتار

 
 و ھا جوانمردان ھو یاران ھویھان 
 سر کو یو نگاه دار یکن یمرد
 ر چنان رسد که بشکافد مویگر ت

 رو یک دگر نگردانید که ز یبا
 

 ار سر گرانست به تویھر چند که 
 که مھربانست به تو ین نشویغمگ

 نه استیدلدار مثال صورت آ
 نگرانست به تو یتا تو نگران
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 نه را داده جال صورت تویآ یا
 صورت تو ید بینه کس ندیک آی
 نه ھایکه ز لطف در ھمه آ ین ین

 دن صورت تویبه د یخود آمده ا
 

 دورم اگر از سعادت خدمت تو
 نه طلعت تویوسته دلست آیپ

 آفتاب ھجرم چه غمست یاز گرم
 ه دولت تویدارم چو پناه سا

 
 خاک در تو یجان و دل من فدا

 م بر تویده آیبد ییگر فرما
 سرما ید که تو نداریوصلت گو

 سر بادا ھر که ندارد سر تو یب
 
 گشته جھان تشنه پرآب از تو یا
 رنگ گل و الله خوش آب از تو یا

 میر توایاکس یایمیمحتاج به ک
 راب از تویش از ھمه عقل گشته سیب
 
 شعله طور طور پر نور از تو یا
 جرعه منصور از تو میمست به ن یو

 جھان جھان منشور از تو یھر ش
 من از تو و مست از تو و مخمور از تو

 
 ش بت پرستان از تویرونق ک یا
 ن صد مسلمان از تویغارت د یو

 کفر از من و عشق از من و زنار از من
 مان از توین از تو و ایدل از تو و د



82 
 

 سبزه بھاران از تو یسبز یا
 از توگل عذاران  یرو یسرخ یو

 قراران از تو یآه دل و اشک ب
 اد که باد از تو و باران از تویفر
 

 ده بارد غم تویست که خون دیابر
 اق ندارد غم تویست که تریزھر

 ھزار محنت زده را یدر ھر نفس
 ن برآرد غم تویدل کند و زد یب
 

 ده سنگ خون چکاند غم تویاز د
 گانه و آشنا نداند غم تویب

 ھمه نوش کنمدم در کشم و غمت 
 تا از پس من به کس نماند غم تو

 
 ر و جوان دھر شاد از غم تویپ یا

 چ کس مباد از غم تویفارغ دل ھ
 ن عالم خاکیچاره درین من بیمسک

 سرگردانم چو گرد باد از غم تو
 
 ر قرطه پوش از غم تویپ ینال یا
 فروش از غم تو یرند م ەینعر یو

 ره نوش از غم تویافغان مغان ن
 دل عاشقان بجوش از غم تو خون

 
 آمده کار من به جان از غم تو یا

 تنگ آمده بر دلم جھان از غم تو
 ده تا به سر برنکنمیدل و د یھان ا

 خاک ھمه دشت خاوران از غم تو
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 ر خانقاه از غم تویناله پ یا
 گناه از غم تو یه طفل بیگر یو

 افغان خروس صبح گاه از غم تو
 غم توآه از غم تو ھزار آه از 

 
 ن من و تویست کیکعبه پرست چ یا

 ن من و تویصاحب نظرند خرده ب
 ن من و تویگر بر سنجند کفر و د

 ن من و تویقیت یدانند نھا
 
 ده تویشمع دلم قامت سنج یا

 ده توین ستمدیوت ایوصل تو ح
 نه پر شد دلم از عکس رختیچون آ

 ده تویک از دیت نگرم ولیسو
 
 در دل من اصل تمنا ھمه تو یا
 ه سودا ھمه تویدر سر من ما یو

 نگرم یھر چند به روزگار در م
 و فردا ھمه تو ییامروز ھمه تو

 
 ھمه تو یدر دل و جان صورت و معن یا

 ھمه تو یین و دنیمقصود ھمه زد
 ھمه تو یو ھم ب یھم با ھمه ھمدم

 ھمه تو یھمه تو ن یبا ھمه تو ب یا
 

 تو یغا بیدر یدراز ا یشبھا
 تو یغا بیدر یتو خفته بناز ا

 تو یغا بیدر یو فراق ا یدور
 تو یغا بیدر یمن در تک و تاز ا
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 تو یدان یدرد دل من دواش م
 تو یدان یسوز دل من سزاش م

 شیان در پیمن غرق گنه پرده عص
 تو یدان یپنھان چه کنم که فاش م

 
 تو یینبخشا یشنوم که میمن م

 تو ییست آنجایھر جا که شکسته ا
 میما جمله شکستگان درگاه توا

 تو ییدر حال شکستگان چه فرما
 

 د ازویکه کار آ یما را نبود دل
 د ازویھزار آ یجز ناله که ھر دم

 م که کوچه ھا گل گرددیچندان گر
 د ازویزار آ ید و نالھایرو ین
 

 د ازویشب دراز آ یزلفش بکش
 د ازوینگل باز آج یور بگذار

 یک دگر باز کنیچ و خمش ز یور پ
 د ازویعالم عالم مشک فراز آ

 
 د ازویر نر زبون آیعشقست که ش

 د ازویفزون آ یاز ھر چه گمان بر
 دیکند که مھر افزا ییگه دشمن
 د ازویخون آ یکه بو ییگه دوست

 
 د ازویرو یابر از دھقان که ژاله م

 د ازویرو یدشت از مجنون که الله م
 ن از زاھدیو حور ع یخلد از صوف

 د ازویرو یکه ناله م یما و دلک
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 ک سویسر و سامان  یسر ب یسودا
 کسویچرخ و دور گردان  یمھر یب

 ک سویشان یشه خاطر پریاند
 کسویک سو غم جانان ینھا ھمه یا
 
 خون شو یدیار دیدل چو فراق  یا
 حون شویده موافقت بکن جید یو
 ارمیاز  یزتر نه ایجان تو عز یا
 رون شوینخواھمت زتن بار ی یب
 
 ران که و مهیدر صفت ذات تو ح یا

 وز ھر دو جھان خدمت درگاه تو به
 یو شفا ھم تو دھ یعلت تو ستان

 ش بستان و بدهیا رب تو به فضل خوی
 

 د ناگاهیب آیاندر شش و چار غا
 ش دارد کوتاهیدر ھشت و دو اسب خو

 یزیدر ھفتم و سوم بفرستد چ
 بپردازد راهک یاندر نه و پنچ و 

 
 ن درگه قدر تو ماهیخاک نش یا

 دست ھوس از دامن وصلت کوتاه
 تو زان خانه گرفتم که مباد یدر کو

 راه یالت از دوریآزرده شود خ
 
 زاھد و عابد از تو در ناله و آه یا

 ک تو و دور ترا حال تباهینزد
 ست که از دست غمت جان ببردیکس ن

 ن را بنگاهیا یآن را به تغافل کش
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 نک سر راهیدوست ا ینک سر کویا
 روندگان را چه گناه یگر تو نرو

 اهیو س یلیکبود و ن یجامه چه کن
 پوش و کاله یدل صاف کن و قبا ھم

 
 از بس که شکستم و ببستم توبه

 کند ز دستم توبه یاد ھمیفر
 شکستم ساغر یاروز به توبید

 شکستم توبه یو امروز به ساغر
 

 بستم توبهجز وصل تو دل به ھر چه 
 اد تو ھر جا که نشستم توبهی یب

 در حضرت تو توبه شکستم صدبار
 ن توبه که صد بار شکستم توبهیز
 

 معموره دل به علم آراسته به
 راسته بهینه پیمطموره تن ز ک

 خود ھر چه توان کاسته به یاز ھست
 ر تست ناخواسته بهیز که غیھر چ

 
 به یه پوشیاز مردم صدرنگ س

 به یه فراموشیوز خلق فروما
 تانیخاص یاز صحبت ناتمام ب

 به یو خاموش یو فراغت یکنج
 
 ھا کردهیک نکرده و بدین یا

 و آنگاه نجات خود تمنا کرده
 ه که ھرگز نبودیبر عفو مکن تک

 ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده
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 ا کردهیزاھد خوشدل که ترک دن
 ت ھا کردهیخواره خجل که معص یم

 م و آخر کاریبد و یترسم که کند ام
 ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده

 
 سا کردهیگر جا به حرم ور به کل
 جا کرده یزاھد عمل آنچه کرده ب

 چون علم نباشد عملش خواھد بود
 ناکرده چو کرده کرده چون ناکرده

 
 چشمم که سرشک الله گون آورده

 خون آلوده یوز ھر مژه قطرھا
 امەات دل خون شدەبه نظار ین ین

 نه سر برون آوردهیوزن ساز ر
 

 ندهیست نه کاھنده نه افزایبحر
 ندهیامواج برو رونده و آ

 ن امواجستیعالم چو عبارت از ھم
 ندهینبود دو زمان بلکه دو آن پا

 
 ھودهیافسوس که عمر رفت بر ب

 ھم لقمه حرام و ھم نفس آلوده
 مانم کردیفرموده ناکرده پش
 نافرموده یافسوس ز کرده ھا

 
 شان نشسته در تنگ درهیما درو

 م و گه گشت برهین خوریگه قرص جو
 ران سرهیران کھن دانند میپ

 ھر کس که بما بد نگره جان نبره
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 شهیزجھان پر گزند اند یتا ک
 شهیتا چند زجان مستمند اند

 ن کالبدستیآن کز تو توان ستد ھم
 شهیک مزبله گو مباش چند اندی
 

 ھجران ترا چو گرم شد ھنگامه
 من قطره فشان از خامهبر آتش 

 ش تو ماندیمن رفتم و مرغ روح من پ
 تا ھمچو کبوتر از تو آرد نامه

 
 ا طلبان ز حرص مستند ھمهیدن

 کش و فرعون پرستند ھمه یموس
 بستند ھمه یھر عھد که با خدا

 حرص شکستند ھمه یاز دوست
 
 چشم تو چشم چشمه ھر چشم ھمه یا
 ست بر چشم ھمهیچشم تو نور ن یب

 تو بود یھمه را نظر بسوچشم 
 از چشم تو چشمه ھاست در چشم ھمه

 
 م ھمهید در شکاریچون باز سف

 م ھمهیارینفس  یبا نفس و ھوا
 رندیکارھا بر گ یگر پرده ز رو

 م ھمهیمعلوم شود که در چه کار
 
 ھمه یتو مھر عالم آرا یرو یا

 ھمه یوصل تو شب و روز تمنا
 بمن یوا یگر با دگران به ز من

 ھمه یوا یبا ھمه کس ھمچو منور 
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 سودا به سرم ھمچو پلنگ اندر کوه
 غم بر سر غم بسان سنگ اندر کوه

 ش و به غربت ماندهیدور از وطن خو
 ا و نھنگ اندر کوهیر به دریچون ش

 
 یاآنم که توام ز خاک برداشت

 یاش بنگاشتینقشم به مراد خو
 یاش بگذاشتیکارم چو بدست خو

 یاتوام کاشت م از آنسان کهیرو یم
 
 یاغم که حجاب صبر بشکافت یا
 یاده و برتافتیمن د یتاب یب

 ار دور و کس مونس نهیره و یشب ت
 یاافتیکسم  یھجر بکش که ب یا
 

 یاچھره برافروخت یدارم صنم
 یاده بر دوختیوز خرمن دھر د

 و من عاشق او یگریاو عاشق د
 یاسوخت یاپروانه صفت سوخت

 
 یابه دل افروختستم آتش یمن ک

 یاده بر دوختیوز خرمن دھر د
 در راه وفا چو سنگ و آتش گردم

 یاد که رسم به صبحت سوختیشا
 

 یاەش به تنگ آمدیستم از خویمن ک
 یاەوانه با خرد به جنگ آمدید

 دوست از رشکم سوخت ینه به کویدوش
 یاەدل به سنگ آمد یدن پاینال
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 یکند در ھمه ش یکه ظھور م یھست
 یبه حال او با ھمه پ یکه بر یخواھ

 ن که چسانیحباب را ب یرو بر سر م
 یو یدر م یو و یبود اندر و یو یم
 
 یا پست و بلند دھر را سرکوبی
 یا خار و خس زمانه را جاروبی

 دنیتا چند توان وضع مکرر د
 یآشوب یامتیق ینصب یعزل

 
 یسپھر را سرکوب یا سرکشی
 یا خار و خس زمانه را جاروبی

 ا ربیسان ین خسیدلم از بگرفت
 یآشوب یامتیق ینشر یحشر

 
 یبه سر زبان خود بربست یعھد

 ینشکست یکیصد خانه پر از بتان 
 یک شھادت رستیبه  یتو پندار

 یفردات کند خمار کاکنون مست
 

 یستیب چرخ خم بایغم جمله نص
 یستیا با غم من صبر بھم بای
 یستیه غم چو عمر کم بایا مای
 یستیاندازه غم باا عمر به ی
 

 یمست و مشک را کان گشتیزلفت س
 یتو ھمه آن گشت یاز بسکه بجست

 میسوخت یآتش تا سرد بد یا
 یاز آنروز که سوزان گشت یوا یا
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 یخودم مسکن و ماوا داد یدر کو
 یدر بزم وصال خود مرا جاداد

 القصه به صد کرشمه و ناز مرا
 یو سر به صحرا داد یعاشق کرد

 
 یداد ییآشنااول ھمه جام 

 یداد ییآخر بستم زھر جدا
 ستین کشته کیا یچون کشته شدم بگفت

 یداد ییوفا یداد از تو که داد ب
 

 ید دو عالم فردیستم از قیمن ک
 یبلند ھمت مرد یعنقا منش

 یابان گردیب یخودیوانه بید
 یسرا پا درد یز محبتیلبر

 
 یاز چھره ھمه خانه منقش کرد

 یکردوز باده رخان ما چو آتش 
 یشش کرد یکیو نشاط ما  یشاد

 یش ما خوش کردیشت خوش باد عیع
 

 یزاھل دردم کرد یعشقم داد
 یاز دانش و ھوش و عقل فردم کرد

 بودم ین با وقاریسجاده نش
 یخواره و رند و ھرزه گردم کردیم
 

 ینم کردیبا فاقه و فقر ھم نش
 ینم کردیقر یش و تبار و بیخو یب
 ن مرتبه مقربان در تستیا
 ینم کردین چنیا به چه خدمت ایآ
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 یکرد یاریده مرا عاشق ید یا
 یکرد یداغم زرخ الله عذار

 چ نتوان گفتنیکه ھ یکرد یکار
 یکرد یالله الله چه خوب کار

 
 یبت افزا گردیمص یدل تا ک یا
 یما گردیخون شده چند درد پ یا

 یبه کو یم دربدر و کویانداخت
 یمرا، تو رسوا گرد یرسوا کرد

 
 یآنکه به گرد شمع دود آورد یا
 یکه خط ارچه خوش نبود آورد یعنی

 رت بگرفتیگر دود دل منست د
 یور خط به خون ماست زود آورد

 
 یل و نھار آوردیل یچرخ بس یا

 یگه فصل خزان و گه بھار آورد
 نیبه زم یمردان جھان را ھمه برد

 یکار آورد ینامردان را برو
 
 یندیکاش مرا به نفت آال یا

 یندیو نبخشا یبزدند آتش
 یندیز من نمک سایدر چشم عز

 یندیوز دوست جدا شدن نفرما
 
 یخالق ذوالجالل ھر جانور یا
 یخبر یھر ب یرھرو رھنما یو

 د بر درگه تویبستم کمر ام
 یکه من ندارم ھنر یدر یبگشا
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 ینم ثمرینه که از نخل تو چ یدست
 یابم گذریتو  ینه که در کو ییپا

 یم قدریش بگرینه که بر خو یچشم
 ینه که بر خاک بمالم سحر ییرو
 

 یده دم خروس سحریھنگام سپ
 یکند نوحه گر یکه چرا ھم یدان

 نه صبحییکه نمودند در آ یعنی
 یخبر یگذشت و تو ب یکز عمر شب

 
 یرم که ھزار مصحف از برداریگ

 یکه نفس کافر دار یبا آن چه کن
 بھر نماز ینھ ین چه میسر را به زم

 ین بنه که بر سر داریزمآنرا به 
 
 یزسوزم دار یاشمع نمون یا

 یو مردن رموزم دار یخاموش
 خبر از سوز شب ھجرانم یدار

 یا چه خبر ز سوز روزم داریآ
 
 یدل بر دوست تحفه جز جان نبر یا

 یدردت چو دھند نام درمان نبر
 یدرد زدرد دوست ناالن گشت یب

 یخاموش که عرض دردمندان نبر
 
 یمعذور یاەربود وسته تو دلیپ

 یمعذور یاەازمودیچ نیغم ھ
 تو ھزار شب به خون در خفتم یمن ب
 یمعذور یاەنبود یتو شب یتو ب
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 یریا گردن روزگار را زنجی
 یریزمانه را تدب یا سرکشی
 دند بلندیپر ین زاغوشان بسیا

 یریت یخدنگ یگز یچوب یسنگ
 

 یچ در دل ھوسیاز کبر مدار ھ
 یکسدست ینرس ییکز کبر به جا

 عادت کن یچون زلف بتان شکستگ
 یھزار دل در نفس ید کنیتا ص

 
 یالت ھوسیدر سر ھر کس از خ یا
 ید از من نفسیایاد تو برنی یب

 چ و آزاد مکنیمفروش مرا بھ
 یدارم و تو بنده بس یکیمن خواجه 

 
 ینرس یاز جمع به فرد یتا نگذر
 ینرس یش به مردیاز خو یتا نگذر

 یسر و پا نشو یتا در ره دوست ب
 ینرس یو به درد یدرد بمان یب
 

 یال باشیل ەیگه شانه کش طر
 یگه در سر مجنون ھمه سودا باش

 یوسف گردیجمال  ینیگه آ
 یخا باشیگه آتش خرمن زل

 
 یرا که تو جانش باش یمآزار دل

 یدا و نھانش باشیمعشوقه پ
 تو یترسم که از دالزار یزان م

 یباشانش یدل خون شود و تو در م
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 یست غم و درد و بال را ھدفیجان چ
 یو تف ینه سوزیست درون سیدل چ

 یشکست ما بسته صف یالقصه پ
 یاز طرف یو زندگ یمرگ از طرف

 
 یبگشود نگار من نقاب از طرف

 یده دم حجاب از طرفیبرداشت سف
 دیامت ز چه رو گشت پدیست قیگر ن

 یو آفتاب از طرف یماه از طرف
 
 یآنکه به کنھت نرسد ادراک یا

 یش کرمت خاشاکین به پیکون
 ھمه را یکرم اگر ببخش یاز رو
 یش تو مشت خاکیده شود پیبخش

 
 یخود به رغم حاسد تا ک یوصاف

 ین متاع کاسد تا کیج چنیترو
 از تو یال ھستیخ یتو معدوم

 یال فاسد تا کیفاسد باشد خ
 
 یتا ک یدل زشراب جھل مست یا
 یتا ک یالف ھستست شونده ین یو

 یگر غرقه بحر غفلت و آز نه ا
 یتا ک یو ھواپرست یتردامن

 
 یرا رنگ یاز تو به باغ ھر گل یا

 یرا زشوق تو آھنگ یھر مرغ
 گفتم یبا کوه زاندوه تو رمز

 یناله از ھر سنگ یبرخاست صدا
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 یبکش به جان بار دل یتا بتوان
 یار دلیز دل  یکوش که تا شو یم

 یمجو که ناگاه کن یآزار دل
 یکار دو جھان در سر آزار دل

 
 یز نم یست چشم خالیاز درد تو ن

 یست شد گرفتار غمیھر جا که دل
 تو باعث نابودن ماست یماریب
 یباعث عمر مامبادت الم یا
 
 یپا و سران دشت خون آشام یب

 یمردند ز حسرت و غم ناکام
 شوق ترا یمحنت زدگان واد

 یبدنامھجران کشد و اجل کشد 
 

 یدل داغ تو دارد ارنه بفروختم
 یدوختم یو گرنه م ییده تویدر د

 صدبار یدل منزل تست ورنه روز
 یسوختم یش تو چون سپند میدر پ

 
 یحقا که اگر چو مرغ پر داشتم

 یز تو صد بار خبر داشتم یروز
 شیدر پ یام اگر نبودن واقعیا
 یدار تو برداشتمیده ز دید یک
 

 یش منیپ یچو با من یمنیگر در 
 یمنیدر  یمن یچو ب یش منیگر پ

 یمنینگار  یمن با تو چنانم ا
 یا تو منیخود در غلطم که من توام 
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 یانینه بریم و سیدار یدرد
 یانیده گریم و دیدار یعشق
 یو چه عشق، عشق عالم سوز یعشق
 یدرمان یو چه درد، درد ب یدرد

 
 یرانیش بود حیکان را بینزد
 یاست سلطانیس شان دانندیکا

 یدست زن یما را به سر چاه بر
 یو دست بر دل ران یالحول کن

 
 یرانیش بود حیکان را بینزد
 یاست سلطانیشان دانند سیکا

 میما را چه که وصف دستگاه تو کن
 یرت و نادانین حیم قرییما
 

 یست روان در شانیان نیکه ع یھست
 یدر شان دگر جلوه کند ھر آن

 شان یوم فین نکته بجو ز کل یا
 یدت از کالم حق برھانیگر با

 
 یکان یگر در طلب گوھر کان

 یجان یوصل جان یور زنده ببو
 ث مطلق از من بشنویالقصه حد

 یآن یز که در جستن آنیھر چ
 
 یدردمندان دان یآنکه دوا یا

 یراز دل زار مستمندان دان
 م با تویش را چه گویحال دل خو

 یناگفته تو خود ھزار چندان دان
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 یتو که حال دل ناالن دان یآن
 یاحوال دل شکسته باالن دان

 ینه سوزان شنویگر خوانمت از س
 یور دم نزنم زبان الالن دان

 
 یکه به وقت مجلس افروختن یگفت

 یا که چه نکتھاست بردوختنیآ
 یخبر از سوخته و سوختن یب یا

 یبود نه آموختن یعشق آمدن
 

 یدست زن یما را به سر چاه بر
 یو شست بر شست زن یکنالحول 

 یدار یشه دستیبر ما به ستم ھم
 یو شامگه مست زن یعسس ییگو
 

 یو رنده زن یتا چند سخن تراش
 یر پراکنده زنیبه ھدف ت یتا ک
 یخوان یک ورق از علم خموشیگر 
 ین گفت و شنوخنده زنیار بدیبس

 
 یاد کنیل کعبه بنیچو خل یخواھ

 یو آنرا به نماز و طاعت آباد کن
 یدو ھزار بنده آزاد کن یروز

 یشاد کن یبه زان نبود که خاطر
 

 یگر زانکه ھزار کعبه آزاد کن
 یشاد کن یبه زان نبود که خاطر

 را یز لطف آزاد یگر بنده کن
 یبھتر که ھزار بنده آباد کن
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 یآنکه سپھر را پر از ابر کن یا
 یھر گبر کن یوز لطف نظر به سو

 تو خراب یکردند تمام خانه ھا
 یصبر کن یخانه خراب تا به ک یا
 

 یق نکنیق و عوایتا ترک عال
 یق نکنیسته الیک سجده شای

 ینرھ یحقا که ز دام الت و عز
 یق نکنیتا ترک خود و جمله خال

 
 یه گاھم نکنیا رب در خلق تکی

 یمحتاج گدا و پادشاھم نکن
 به کرم ید کردیھم سفیس یمو

 یاھم نکنید رو سیسف یبا مو
 
 یختم تا چه کنیر دهیاقوت ز دی

 یختم تا چه کنیغم تو ب یدر پا
 ختم سود نکردیاز ھر که به تو گر
 یختم تا چه کنیاز تو به تو در گر

 
 یپر ھوس را چه کن یدن یایدن

 یآلوده ھر ناکس و کس را چه کن
 ار طلب کن که ترا باشد و بسیآن 

 یمعشوقه صد ھزار کس را چه کن
 

 ینیو مسک یمیو سل یاز سادگ
 ینیو تکبر و خود ب یسرکشوز 

 نمیم بنشیبر آتش اگر نشان
 ینیده اگر نشانمت ننشیبر د
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 ینیازم بیکه تا صدق ن یباز آ
 ینیدرازم ب یشبھا یداریب
 غلطم که خود فراق تو بتا ین ین
 ینیزنده گذاردم که بازم ب یک
 
 ینیدل اگر آن عارض دلجو ب یا

 ینیکو بیذرات جھان را ھمه ن
 ین نشویکه خودبنه کم نگر یدر آ

 ینیاو ب ینه شو تا ھمگیخود آ
 
 ین یدانیدان فراخ و مرد میم

 ین یدانیمردان جھان چنانکه م
 مانند یا میدر ظاھرشان به اول

 ین یمسلمان یدر باطنشان بو
 
 یدر خم چوگان تو سرھا شده گو یا
 یک سر مویرون نه ز فرمان تو دل یب

 م تمامیظاھر که به دست ماست شست
 یکه به دست تست آنرا تو بشوباطن 

 
 یھان مردان ھان و ھان جوانمردان ھو

 یسر کو یو نگاه دار یکن یمرد
 ید چنانکه بشکافد مویر آیگر ت

 یرو یار خود مگر دانیزنھار ز
 

 یبه جو یدھند جانیتو م یدر کو
 یبه جو یچه بود که کاروان یجان

 ارزد یک جو بجھانیاز وصل تو 
 یبه جو یم جھانیین جنس که مایز
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 یز عبارات مجو یق معانیتحق
 یود و اعتبارات مجویرفع ق یب

 ز علت جھل شفا یابی یخواھ
 یقانون نجات از اشارات مجو

 
 یرت ار گرفتار شویدر ظلمت ح

 یدار شویکه ز خواب جھل ب یخواھ
 را که به صدقیدر صدق طلب نجات، ز

 یض نور انوار شویسته فیشا
 

 یشودر مدرسه گر چه دانش اندوز 
 یبحث مجلس افروز شو یوز گرم

 ییدر مکتب عشق با ھمه دانا
 یسر گشته چو طفالن نوآموز شو

 
 یمان نشویش تا پشیخو یاز ھست

 یسر حلقه عارفان و مستان نشو
 کافر یتا در نظر خلق نگرد

 یدر مذھب عاشقان مسلمان نشو
 

 یزخود رسته شو ید عدم شویگر ص
 یبسته شو یش رویور در صفت خو

 دان که وجود تو حجاب ره تست یم
 ین که ھر زمان خسته شویبا خود منش

 
 یبھشت منزلگاھ یا راھیدن
 یکاھ ین ھر دو به نزد اھل معنیا

 زھر دو بگذر یگر عاشق صادق
 ید راھیتا دوست ترا به خود نما
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 یآمد بر من قاصد آن سرو سھ
 یتا نبود دست تھ یآورد بھ

 دمیمال یمن ھم رخ خود بدان بھ
 یز مرض نھاده ام رو به بھ یعنی
 

 یاز سر ننھ یتا تو ھوس خدا
 یبھ یدر ھر دو جھان نباشدت رو

 سر یفرود آر یور زانکه به بندگ
 یبرھ ین و آن بکلیشه ایز اند

 
 ییھمتا یو ب یو منزھ یپاک

 ییباین زیکس را نرسد ملک بد
 خلقان ھمه خفته اند و درھا بسته

 ییا رب تو در لطف بما بگشای
 

 ییباین زیتو بد ییگفتم که کرا
 ییکتایگفتا خود را که من خودم 

 ھم عشقم و ھم عاشق و ھم معشوقم
 ییناینه جمال و ھم بیھم آ

 
 یینفس ترسا یسیدلبر ع یا

 ییترس آ یش بنده بیخواھم که به پ
 یده ترم خشک کنیگه اشک زد

 ییگه بر لب خشک من لب ترسا
 

 ییبردارم دل گر از جھان فرما
 ییان فرمایبرم ار سود و ز فرمان

 یینم اگر بر سر آتش گویبنش
 ییزم اگر از سر جان فرمایبرخ



103 
 

 ییگو یدینه پد ییآنجا که ببا
 یین بر رویاز زم ییآنجا که نبا

 ییو مراد عاشق جو یعاشق کن
 ییکویو ن یفیو ظر ینت خوشیا
 
 ییکوینه صفت بدست او نییآ
 ییزان سو یول ینموده ا ین سویز

 تو اوست ین ھستیترا که عده یاو د
 ییکه عکس او یده ایزانش تو ند

 
 ختیریکه از لبش جان م ین دھنیریش

 ختیریشان میکفرش ز سر زلف پر
 برد یخ به کفر زلف او ره میگر ش

 ختیر یمان میخاک ره او بر سر ا
 

 داستیره پ یگر طالب راه حق شو
 راست یاو راست بود با تو، تو گر باش

 یاخالص و درون صافوانگه که به 
 ز تراستیبدان که او ن یاو را باش

 
 تو کجاست یم رضایمن بنده عاص

 تو کجاست یک دلم نور و صفایتار
 یما را تو بھشت اگر به طاعت بخش

 تو کجاست یع بود لطف و عطاین بیا
 

 نه ماستیز آتش س یدوزخ شرر
 نه ماستین دل گنجیز یجنت اثر

 دل خوش باش یفارغ ز بھشت و دوزخ ا
 نه ماستیریار دیبا درد و غمش که 
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 خبرست یکه از خرد ب ییسوفسطا
 اندر گذرست یالید عالم خیگو
 یست ولیالیعالم ھمه خ یآر
 درو جلوه گرست یقتیوسته حقیپ
 

 له که عقل آن دانستیم ھر آن حیکرد
 تا بو که توان راه به جانان دانست

 مینبر یم وھم طمع مینبر یره م
 دانست بو که نتوان دانستنتوان 

 
 عادت و خوست یآنرا که حالل زادگ

 کوستیب ھمه مردمان به چشمش نیع
 نگرد یب کسان میوب ھمه عیمع

 از کوزه ھمان برون تراود که دروست
 

 ھست یست که درمانین یدر درد شک
 ھست ینست که جانانیقیبا عشق 

 گرددیاحوال جھان چو دم به دم م
 ھست یگردانن حال که یست دریشک ن

 
 میجانا من و تو نمونه پرگار

 میک تن داریم یاەسر گر چه دو کرد
 م کنون چون پرگاریبر نقطه روان

 میدر آخر کار سر بھم باز آر
 

 ش مدانیچ کم و بیھ یشیدر درو
 ش مدانیتو در تصرف خو یک موی

 نیا و به دیبه دن یو آنرا که بود رو
 ش مدانیا بھشت درویدر دوزخ 
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 نه از بھر تو کردم توبهاز ھر چه 
 خوردم از آن غم توبه یتو غم یور ب

 تو کنم ین برایز که بعد ازیو آن ن
 گر بھتر از آن توان از آن ھم توبه
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