
1 
 

 

  
  عمر خیام نیشابوری

  
  
  

 خیام ابراھیم بن مرالدین ابوالفتح ع(نام کامل: غیاث نیشابوری خیام مرع      
خورشیدی در شھر نیشابور متولد  427اردیبھشت سال  28است . او در روز ) نیشابوری

ھجری خورشیدی در ھمان شھر درگذشت.  خیام  510آذر ماە سال  12شد و روز 
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ن، ستارەشناس و ڕباعی سرا بود. در دورەی سلطنت سلجوقیان می فیلسوف، ریاضیدا
  زیست. شھرت جھانی خیام از دانش ریاضی و ڕباعیاتش ھست. 

سرپرستی محاسبات گاھشماری و ساختن تقویمی است، ک یکی از کارھای علمی او،    
در ھنوز از آن استفادە می شود. نقش خیام در حل معدالت درج سوم جبری و تحقیق 

مورد اصل پنجم اقلیدس ، نامش را در ردەی دانشمندان ثبت کردە است.  دست یافتن و 
مطرح کردن نسبتھای ھم ارز با نظریی اقلیدس از کارھای علمی او بشمار می رود. از 

  رباعیات اصیل خیام بوی ماتریالیزم می آید. 
  
  
  
  

 امیخحکیم عمرات یرباع                        
 
              دل ما یا بتا برایب ز ویبرخ 

   شتن مشکل مایحل کن به جمال خو
      میک کوزه شراب تا بھم نوش کنی

   ھا کنند از گل ماش که کوزهیزان پ
   

    شود کسی فردا راچون عھده نمی
   دا راین دل شیحالی خوش کن تو ا
       ماه که ماه یمی نوش بماھتاب ا

   ابد ما رایار بتابد و نیبس
 

     گر می نخوری طعنه مزن مستانرا
   له و دستانرایاد مکن تو حیبن

  تو غره بدان مشو که می می نخوری
   ست آنراصد لقمه خوری که می غالم

 
     باست مرایز یھر چند که رنگ و بو

   چون الله رخ و چو سرو باالست مرا
         معلوم نشد که در طربخانه خاک

   مرا نقاش ازل بھر چه آراست
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      ن کنج خرابیم و می و مطرب و ایمائ
   جان و دل و جام و جامه در رھن شراب

             م عذابیفارغ ز امید رحمت و ب
   آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب 
  

     د در او جام گرفتیآن قصر که جمش
   ر آرام گرفتیآھو بچه کرد و ش
        گرفتی ھمه عمربھرام که گور می

   دی که چگونه گور بھرام گرفتید
  

      ستیابر آمد و باز بر سر سبزه گر
   ستید زیبی باده ارغوان نمیبا

      ن سبزه که امروز تماشاگه ماستیا
   ستیتا سبزه خاک ما تماشاگه ک

 
            اکنون که گل سعادتت پربار است

   کار استیدست تو ز جام می چرا ب
         دار استخور که زمانه دشمنی غمی
   ن دشوار استیافتن روز چنیدر
 

                ستیامروز ترا دسترس فردا ن
   ستیشه فردات بجز سودا نیو اند

    ستیدا نین دم ار دلت شیع مکن ایضا
   ستیدا نین باقی عمر را بھا پیکا
 
       تفت یآمده از عالم روحان یا

   ران شده در پنج و چھار و شش و ھفتیح
          یانوش ندانی ز کجا آمده می

   خوش باش ندانی بکجا خواھی رفت
 
       نه تستیاز ک یچرخ فلک خراب یا
   نه تستیریوه دیش یدادگریب 
          نه تو بشکافندیخاک اگر س یا

   نه تستیکه در س یمتیبس گوھر ق



4 
 

 

 
  کند غمناکتدل چو زمانه می یا

   ناگه برود ز تن روان پاکت
  چند یروز ین و خوش بزیه نشبر سبز
   ش که سبزه بردمد از خاکتیزان پ

 
  رون ز نھفتین بحر وجود آمده بیا

   ق نسفتین گوھر تحقیست که ایکس ن
     از سر سودا گفتند یھر کس سخن

   که ھست کس نمیداند گفت یز آنرو
  
  ستهبود ین کوزه چو من عاشق زاریا

   ستبوده یدر بند سر زلف نگار
  ینیبته که بر گردن او مین دسیا

   ستبوده یاریست که برگردن یدست
  

  است ین کوزه که آبخواره مزدوریا
   است یده شاھست و دل دستوریاز د

  است یھر کاسه می که بر کف مخمور
   است یو لب مستور یاز عارض مست

 
  ن کھنه رباط را که عالم نام استیا

   و آرامگه ابلق صبح و شام است
  د استیکه وامانده صد جمشست بزمی
   گاه صد بھرام استهیست که تکیقصر

 
     کد و سه روز نوبت عمر گذشتین یا

   بار و چون باد بدشتیچون آب بجو
  اد نگشتیھرگز غم دو روز مرا 

   که گذشت یست و روزامدهیکه ن یروز
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  م نوروز خوش استیبر چھره گل نس
   دلفروز خوش است یدر صحن چمن رو

  ستیخوش ن ییکه گذشت ھر چه گو ید از
   مگو که امروز خوش است یخوش باش و ز د

 
  بوده است یل و نھاریش از من و تو لیپ

   بوده است یز به کاریگردنده فلک ن
  زمین یتو بر رو یھرجا که قدم نھ
   بوده است ینگارآن مردمک چشم

 
  اھا خشتیدر یتا چند زنم برو

   پرستان کنشتزار شدم ز بتیب
    خواھد بود یام که گفت دوزخیخ
   که رفت بدوزخ و که آمد ز بھشت 

  
    وستیکه درھم پ یاالهیب پیترک

   بشکستن آن روا نمیدارد مست
    ن از سر و دستینازن ین سر و پایچند

   ن که شکستیوست و به کیاز مھر که پ
 
   ع چون بکام تو دمی استیب طبایترک

   ی استاگرچه برتو ستم یرو شاد بز 
   با اھل خرد باش که اصل تن تو

   و دمی است یمی و غباریو نس یگرد
 

   چون ابر به نوروز رخ الله بشست
   ز و بجام باده کن عزم درستیبرخ

    ن سبزه که امروز تماشاگه ماستیکا
   فردا ھمه از خاک تو برخواھد رست

 
  افتیچون بلبل مست راه در بستان 

   افتیدان گل و جام باده را خن یرو
  آمد به زبان حال در گوشم گفت

   افتیاب که عمر رفته را نتوان یدر
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   ک خردمند نگشتیچون چرخ بکام 

   خواھی تو فلک ھفت شمر خواھی ھشت
    د مرد و آرزوھا ھمه ھشتیچون با

   چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت
 

  ر بدستیچون الله بنوروز قدح گ
   ھستاگر ترا فرصت  یبا الله رخ

  ن چرخ کھنیمی نوش بخرمی که ا
   ناگاه ترا چون خاک گرداند پست

 
   ن اندر دستیقیقت و یست حقیچون ن

   نتوان به امید شک ھمه عمر نشست 
   م جام می از کف دستیھان تا ننھ

   ار و چه مستیمرد چه ھش یخبر یدر ب
  

  ست ز ھر چه ھست جز باد بدستیچون ن
   شکست چون ھست بھرچه ھست نقصان و
  ستیانگار که ھرچه ھست در عالم ن

   ست در عالم ھستیپندار که ھرچه ن
  
  است یھر نادان یر پایکه بز یخاک

   است یجانان یکف صنمی و چھره
   است یوانیھر خشت که بر کنگره ا

   است یا سلطانیر یانگشت وز
 

   ع آراستیب طبایدارنده چو ترک
   از بھر چه او فکندش اندر کم و کاست

   ک آمد شکستن از بھر چه بودیگر ن
   ب کراستین صور عیامد ایک نیورن
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     ستیدر پرده اسرار کسی را ره ن
   ستیچکس آگه نیه جان ھین تعبیز

  ستیچ منزلگه نیجز در دل خاک ھ
   ستیھا کوته نن فسانهیمی خور که چن

 
   گفت یدر خواب بدم مرا خردمند
   نشکفت یکز خواب کسی را گل شاد

   که با اجل باشد جفت یچکن یکار
   د خفتیر خاک میبایمی خور که بز

 
   که آمد و رفتن ماست یارهیدر دا

   داستیت پیت نه نھایاو را نه بدا
    راست ین معنیکس می نزند دمی در ا

   ن آمدن از کجا و رفتن بکجاستیکا
 

  حور سرشت یدر فصل بھار اگر بت
   ک ساغر می دھد مرا بر لب کشتی

   ن باشد زشتیھرچند بنزد عامه ا
   سگ به زمن ار برم دگر نام بھشت

  
     اب که از روح جدا خواھی رفتیدر

   در پرده اسرار فنا خواھی رفت
  یامی نوش ندانی از کجا آمده

   خوش باش ندانی به کجا خواھی رفت
 
  ستگل و سبزه بس طربناک شده یساق
   ستاب که ھفته دگر خاک شدهیدر
     ین که تا درنگریبچ ینوش و گل می

   ستست و سبزه خاشاک شدهگل خاک شده
 
  ست نه راستیره و کاریست مرا تیعمر

   محنت ھمه افزوده و راحت کم و کاست
  زد را که آنچه اسباب بالستیشکر ا

   د خواستیما را ز کس دگر نمیبا 
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  بار و لب کشتیفصل گل و طرف جو

   ور سرشتح یک دو سه اھل و لعبتیبا 
   ش آر قدح که باده نوشان صبوحیپ

    آسوده ز مسجدند و فارغ ز کنشت
 

   خ بختت رست استیگر شاخ بقا ز ب
   چست است یور بر تن تو عمر لباس

   ست ترایبانیمه تن که سایدر خ
   ه مکن که چارمیخش سست استیھان تک

 
  ند کسان بھشت با حور خوش استیگو

   ش استم که آب انگور خویمن میگو
  ه بداریر و دست از آن نسین نقد بگیا

   دن از دور خوش استیکاواز دھل شن
 

  باشد مست یند مرا که دوزخیگو
   ست خالف دل در آن نتوان بستیقول

   گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند
   بھشت ھمچون کف دست ینیفردا ب

  
     چ ندانم که مرا آنکه سرشتیمن ھ

   زشت ا دوزخیاز اھل بھشت کرد 
   بر لب کشت یو بربط یجامی و بت

   ه بھشتین ھر سه مرا نقد و ترا نسیا
  

  مھتاب بنور دامن شب بشکافت
   افتین نتوان یمی نوش دمی بھتر از ا

   یش که مھتاب بسیخوش باش و میند
   ک خواھد تافتیک بیاندر سر خاک 
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  ن منستییمی خوردن و شاد بودن آ
   ن منستین دیفارغ بودن ز کفر و د

  ستین تو چیگفتم به عروس دھر کاب
   ن منستیگفتا دل خرم تو کاب

  
  کان است یمی لعل مذابست و صراح

   اله و شرابش جان استیجسم است پ
     ن که ز می خندان استیآن جام بلور

   است که خون دل درو پنھان است یاشک
 

   نستیا یمی نوش که عمر جاودان
   نستیا یخود حاصلت از دور جوان

  اران سرمستیھنگام گل و باده و 
   نستیا یخوش باش دمی که زندگان

 
  که در نھاد بشر است یو بد یکین

   و غمی که در قضا و قدر است یشاد
   با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

   تر استچارهیچرخ از تو ھزار بار ب
 

   ستبوده یزارکه الله یدر ھر دشت
   ستبوده یاریخون شھر یاز سرخ

  دیھر شاخ بنفشه کز زمین میرو
   ستبوده یاست که بر رخ نگار یخال

  
  بوده است یھر ذره که در خاک زمین

   بوده است ینیش از من و تو تاج و نگیپ
  ن به آزرم فشانیگرد از رخ نازن

   بوده است ینیکانھم رخ خوب نازن
  

   رسته است یھر سبزه که برکنار جوئ
   رسته است ییز لب فرشته خو ییگو

     یننھ یپا بر سر سبزه تا بخوار
   رسته است ییکان سبزه ز خاک الله رو
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   ک جرعه می ز ملک کاووس به استی

   از تخت قباد و ملکت طوس به است
   به سحرگاه زند یھر ناله که رند

   از طاعت زاھدان سالوس به است
 

   ن و چه تلخیریچون عمر بسر رسد چه ش
   چه بغداد و چه بلخ مانه که پر شودیپ

  یمی نوش که بعد از من و تو ماه بس
   د از غره به سلخیاز سلخ به غره آ 

 
   ط فضل و آداب شدندیآنانکه مح

   در جمع کمال شمع اصحاب شدند
   ک نبردند برونین شب تاریره ز

   و در خواب شدند یاگفتند فسانه
 

   اندعلل تاخته یآن را که به صحرا
   اندھا بپرداختهاو ھمه کار یب

  انددر انداخته یاامروز بھانه
   اندفردا ھمه آن بود که در ساخته

 
   نھا که نوندیآنھا که کھن شدند و ا

   ک تک بدوندیش یھر کس بمراد خو
  ن کھنه جھان بکس نماند باقییا

  ند و روندیگر آیم دیرفتند و رو
  

  آنکس که زمین و چرخ و افالک نھاد
   دل غمناک نھادبس داغ که او بر 

   ن چو مشکیار لب چو لعل و زلفیبس
   در طبل زمین و حقه خاک نھاد
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   ندیبربا یگریو د یکیآرند 
   ندیچ کسی راز ھمی نگشایبر ھ

  ندین قدر ننمایما را ز قضا جز ا
   ندیمایپمانه عمر ما است مییپ
 

  وانندین ایاجرام که ساکنان ا
   اسباب تردد خردمندانند

  یاسر رشته خرد گم نکنھان ت
   کانان که مدبرند سرگردانند

  
     از آمدنم نبود گردون را سود

   وز رفتن من جالل و جاھش نفزود
     ز دو گوشم نشنودیچ کسی نیوز ھ

    ن آمدن و رفتنم از بھر چه بودیکا
 

  دن آدمی حر گرددیاز رنج کش
   قطره چو کشد حبس صدف در گردد

     یبجا گر مال نماند سر بماناد
   دگر پر گردد یمانه چو شد تھیپ
  

   رون شدیه ز کف بیافسوس که سرما
   جگرھا خون شد یاجل بس یدر پا

  یکس نامد از آن جھان که پرسم از و
   کاحوال مسافران عالم چون شد

 
   شد یط یافسوس که نامه جوان
   شد ید یو آن تازه بھار زندگان

     آن مرغ طرب که نام او بود شباب
   شد یآمد ک یافسوس ندانم که ک

  
  م و جھان خواھد بودیبس که نباش یا
   نشان خواھد بودینام زما و ن ین
     چ خللیم و نبد ھیش نبودین پیز
   م ھمان خواھد بودین پس چو نباشیز
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     دین عقل که در ره سعادت پویا
   دیگوصد بار خود ترا می یروز
     یکدم وقتت که نین یاب تو ایدر

   دیگر رویآن تره که بدروند و د
  
     ن قافله عمر عجب میگذردیا

   اب دمی که با طرب میگذردیدر
  فان چه خورییحر یغم فردا یساق

   اله را که شب میگذردیش آر پیپ 
 

  دیبر پشت من از زمانه تو میا
   دیوز من ھمه کار نانکو میا

   ل کرد و گفتم بمرویجان عزم رح
   دیمیاگفتا چکنم خانه فرو 

  
  ر نشدیچ کسی چیبر چرخ فلک ھ

   ر نشدیوز خوردن آدمی زمین س
  ست تراکه نخورده یمغرور بدان

   ر نشدیل مکن ھم بخورد دیتعج
  

  ندیآرابر چشم تو عالم ارچه می
   ندیبدان که عاقالن نگرا یمگرا

  ندیار آیار چو تو روند و بسیبس
   ندیش کت بربایب خوینص یبربا

  
  من رانند یضا چو ببر من قلم ق

   ک و بدش ز من چرا میدانندیپس ن
     من و تو یب یمن و امروز چو د یب ید

  فردا به چه حجتم به داور خوانند
  

  ر رنگ و بو خواھی شدیتا چند اس
   ھر زشت و نکو خواھی شد یچند از پ

  اتیگر چشمه زمزمی و گر آب ح
   آخر به دل خاک فرو خواھی شد 
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  نشود ییپون یتا راه قلندر
   نشود ییرخساره بخون دل نشو

   تا که چو دلسوختگان یسودا چه پز
    نشود ییآزاد به ترک خود نگو

  
   دیتا زھره و مه در آسمان گشت پد

  شانیمن در عجبم ز میفروشان کا
   دیبه زانکه فروشند چه خواھند خر

 
  ش و کم نتوان کردیو عمر ب یچون روز

   کرد ش دژم نتوانیدل را به کم و ب
  من و تست یکار من و تو چنانکه را

   ش ھم نتوان کردیاز موم بدست خو
 

   سازدکه بقدرت سر و رو می ییح
   سازدھمواره ھم او کار عدو می

   ند قرابه گر مسلمان نبودیگو
   سازدکه کدو می ییاو را تو چه گو

 
  در دھر چو آواز گل تازه دھند

   بتا که می به اندازه دھند یفرما
   از حور و قصور و ز بھشت و دوزخ

   ن که آن ھر آوازه دھندیفارغ بنش
 

  چو ما کشت و درود یدھقان قضا بس
   ھوده نمیدارد سودیغم خوردن ب

   پر کن قدح می به کفم درنه زود
   ھا ھمه بودیتا باز خورم که بودن

  
  ست خوش و ھوا نه گرم است و نه سردیروز

   د گردیابر از رخ گلزار ھمی شو
     با گل زرد یبلبل به زبان پھلو

   د خوردیاد ھمی کند که می بایفر
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  خون آرندیش که بر سرت شبیزان پ
   که تا باده گلگون آرند یفرما

     غافل نادان که ترا یا یتو زر ن
   رون آرندیدر خاک نھند و باز ب

 
     گذرد یبه خودپرست یعمرت تا ک

   گذرد یو ھست یستین یا در پی
  اوست یکه اجل در پینوش که عمرمی 

    گذرد یا به مستیآن به که به خواب 
  

  کس مشکل اسرار اجل را نگشاد
   رون ننھادیره بیک قدم از دایکس 

   تا استاد ینگرم ز مبتدمن می
   عجز است به دست ھر که از مادر زاد

 
  خرسند یکم کن طمع از جھان و میز

   وندیک و بد زمانه بگسل پیاز ن
  ر که زودیگ یر کف و زلف دلبرمی د

   چند ین روزیھم بگذرد و نماند ا
  

  دارد یگرچه غم و رنج من دراز
   دارد یش و طرب تو سرفرازیع 

     ه که دوران فلکیبر ھر دو مکن تک
   دارد یدر پرده ھزار گونه باز

  
     برنارد یچ گلیگردون ز زمین ھ

   کش نشکند و ھم به زمین نسپارد
   ب خاک را برداردگر ابر چو آ

   زان باردیتا حشر ھمه خون عز
   

     گذرد یک نفست ز زندگانیگر 
   گذرد یمگذار که جز به شادمان

     جھان یه سودایھشدار که سرما
   گذرد یعمرست چنان کش گذران
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   ن خواھد بودیند بھشت و حورعیگو
   ن خواھد بودیر و انگبیآنجا می و ش

  م چه باکیدیگر ما می و معشوق گز
   ن خواھد بودیچون عاقبت کار چن

 
  ند بھشت و حور و کوثر باشدیگو
   ر و شھد و شکر باشدیمی و ش یجو

  پر کن قدح باده و بر دستم نه
   ه خوشتر باشدیز ھزار نس ینقد

 
  زندیند ھر آن کسان که با پرھیگو

   زندیزانسان که بمیرند چنان برخ
  م مدامیما با می و معشوقه از آن

   زندیاشد که به حشرمان چنان انگب
  

     می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد
   شه ھفتاد و دو ملت ببردیو اند
  که از او ییمیایز مکن ز کیپرھ

   ک جرعه خوری ھزار علت ببردی 
  

  ھر راز که اندر دل دانا باشد
   تر ز عنقا باشدد که نھفتهیبا

   گردد در یکاندر صدف از نھفتگ
   ا باشدیراز دل در آن قطره که

 
   ردیالله شبنم گ یھر صبح که رو

   ردیبنفشه در چمن خم گ یباال
   دیآانصاف مرا ز غنچه خوش می

   ردیشتن فراھم گیکو دامن خو
  

   ھرگز دل من ز علم محروم نشد
   کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

    ھفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز
   نشدچ معلوم یمعلومم شد که ھ 
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   ھم دانه امید به خرمن ماند
   تو و من ماند یب یھم باغ و سرا

    یش از درمی تا بجویم و زر خویس
   با دوست بخور گر نه بدشمن ماند 

 
  اران موافق ھمه از دست شدندی
   کان پست شدندیکان یاجل  یدر پا 

  ک شراب در مجلس عمریم ز یخورد
   شتر ز ما مست شدندیدو سه پ یدور 

 
  ن ارزدیک جام شراب صد دل و دی
   ن ارزدیک جرعه می مملکت چی 

  زمین یست در رویجز باده لعل ن
   ن ارزدیریکه ھزار جان ش یتلخ
 

  ا شدیک قطره آب بود با دری
   کتا شدیک ذره خاک با زمین ی

   ستین عالم چیآمد شدن تو اندر
   دا شدید و ناپیپد یآمد مگس

  
  حاصل مردک نان به دو روز اگر بود ی

   سرد یدمی آب یااز کوزه شکسته
     د بودیچرا با یمامور کم از خود

   د کردیچرا با یا خدمت چون خودی
 

     ارینه ساده بیآن لعل در آبگ
   اریو آن محرم و مونس ھر آزاده ب

  که مدت عالم خاک یچون میدان
  اریباد است که زود بگذرد باده ب

   
  ماریت یدوست چه داریا یاز بودن

   ھوده دل و جان افکاریوزفکرت ب
  گذران یو جھان بشاد یخرم بز

   اند اول کارر نه با تو کردهیتدب
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  ند دگریافالک که جز غم نفزا
   ند دگریننھند بجا تا نربا

     ناآمدگان اگر بدانند که ما
   ند دگریم نایاز دھر چه میکش

 
   ن جھان فرسوده مخوریدل غم ایا
   ھوده مخوریغمان ب یھوده نیب

   دیست نابوده پدیچون بوده گذشت و ن
   خوش باش غم بوده و نابوده مخور 
 
   ریدل ھمه اسباب جھان خواسته گیا

   ریباغ طربت به سبزه آراسته گ
  چون شبنم یو آنگاه بر آن سبزه شب

   ریبنشسته و بامداد برخاسته گ
  
   ن اھل قبور خاک گشتند و غباریا

   ند کنارھر ذره ز ھر ذره گرفت
   ن چه شراب است که تا روز شماریآه ا

   خبرند از ھمه کاریخود شده و بیب
  

  خشت سر خم ز ملکت جم خوشتر
   م خوشتریمر یقدح از غذا یبو

   ینه خماریز س یآه سحر
   د و ادھم خوشتریاز ناله بوسع

 
  دا غوریره سپھر ناپیدر دا
   ست که جمله را چشانند بدورجامی

  دور تو رسد آه مکن نوبت چو به
   که دور است نه جور یمی نوش به خوشدل

   
  دم اندر بازاریبد یگرکوزه ید
   اریلگد ھمی زد بس یبر پاره گل 

  گفتو آن گل بزبان حال با او می
   کوداریام مرا نمن ھمچو تو بوده
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   ست بخوریات جاودانیز آن می که ح
   است بخور یه لذت جوانیسرما

  کن غم رایاست ل سوزنده چو آتش
   است بخور یسازنده چو آب زندگان

  
   گر باده خوری تو با خردمندان خور

   خندان خور یا با صنمی الله رخی 
   ار مخور و رد مکن فاش مسازیبس

   اندک خور و گه گاه خور و پنھان خور
 

   طرفه پسر یز ایوقت سحر است خ
   ن ساغریپر باده لعل کن بلور

   ن گنج فنایدر ات یکدم عارین یکا
   گرید یابیو ن یار بجوئیبس
 

  ن راه درازیاز جمله رفتگان ا
   د بازیست تا بما گویباز آمده ک 

   ازیآز و ن ین دو راھهیپس بر سر ا
   باز ییآکه نمی یچ نمانیتا ھ

 
  زیتر برخر خردمند پگهیپ یا

   زیز را بنگر تیو آن کودک خاکب
  زیبپندش ده گو که نرم نرمک می

   زیقباد و چشم پرویمغز سر ک
  

  ه نازیما یز ایوقت سحر است خ
   نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز

   یند بسیند نپایکانھا که بجا
   د بازیو آنھا که شدند کس نمیا

  
   دم نشسته بر باره طوسید یمرغ
   کاووسیش نھاده کله کیدر پ

   با کله ھمی گفت که افسوس افسوس
   ا ناله کوسکو بانگ جرسھا و کج
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  ن میزندشیجامی است که عقل آفر
   ن میزندشیصد بوسه ز مھر بر جب

  فین جام لطیگر دھر چنن کوزهیا
   سازد و باز بر زمین میزندشمی

 
   خوش باش یام اگر ز باده مستیخ

   خوش باش یاگر نشست یبا ماھرخ
  است یستیچون عاقبت کار جھان ن

   خوش باش یچو ھست یستیانگار که ن
 

    رفتم دوش یگردر کارگه کوزه
   ا و خموشیدم دو ھزار کوزه گوید 

  کوزه برآورد خروش یکیناگاه 
   خر و کوزه فروشگر و کوزهکو کوزه

 
   ام زمانه از کسی دارد ننگیا

   ند دلتنگیام نشیکو در غم ا
   نه با ناله چنگیمی خور تو در آبگ

   د بر سنگینه آیش که آبگیزان پ
 

  اه تا اوج زحلیل ساز جرم گ
   را حل یکردم ھمه مشکالت کل

  لیمشکل به ح یبگشادم بندھا
   ھر بند گشاده شد بجز بند اجل

 
   تر از خرمن گلتازه یبا سرو قد

   از دست منه جام می و دامن گل
   ش که ناگه شود از باد اجلیزان پ

   راھن گلیراھن عمر ما چو پیپ
  
   ا تا غم فردا نخوریمیدوست ب یا
   میمت شمریکدم عمر را غنین یو

  میر فنا درگذرین دیفردا که از
    میبا ھفت ھزار سالگان سر بسر
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   میرانین چرخ فلک که ما در او حیا
   میدان یال از او مثالیفانوس خ

   د چراغداران و عالم فانوسیخورش
   میرانیم کاندر او حیما چون صور

 
   بخوریم یز ز خواب تا شرابیبرخ

   بخوریم یکه از زمانه تابش یزان پ
   یناگه روز یزه روین چرخ ستیکا

   بخوریم یچندان ندھد زمان که آب
  
  زم و عزم باده ناب کنمیبرخ

   رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم
    می یشه را مشتین عقل فضول پیا

   زنم چنانکه در خواب کنم یبر رو
  

   نمیببر مفرش خاک خفتگان می
   نمیبیرزمین نھفتگان میدر ز

   عدم مینگرم یچندانکه به صحرا
   نمیبناآمدگان و رفتگان می

 
  میر عقل ھر روزه شویتا چند اس

   میکروزه شویدر دھر چه صد ساله چه 
    ش که مایدر ده تو بکاسه می از آن پ

   میگران کوزه شودر کارگه کوزه
 

   مین دھر مقیست مقام ما در ایچون ن
   میت عظسیمی و معشوق خطائ یپس ب
    میم و محدث امیدم و بیز قد یتا ک

   میچون من رفتم جھان چه محدث چه قد
  

   نتوانمد به گل نھفت مییخورش
   نتوانمو اسراز زمانه گفت می

  از بحر تفکرم برآورد خرد
    نتوانمم سفت مییکه ز ب یدر
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   میدشمن به غلط گفت من فلسف
   میزد داند که آنچه او گفت نیا
   امان آمدهین غم آشیدر ا کن چویل

   میآخر کم از آنکه من بدانم که ک
 

    و کان غمیم یم که اصل شادیمائ
   م و نھاد ستمیمیداد یهیسرما
   م و کمیمیم و کمالیم و بلندیپست

   زنگ خورده و جام جمیم ینهیآئ
 

   نخورم یمن می نه ز بھر تنگدست
   نخورم یو مست ییا از غم رسوای

   میخوردم یخوشدل یامن می ز بر
   نخورم یاکنون که تو بر دلم نشست

  
   ستن نتوانمیمی ناب ز یمن ب

   د بارتن نتوانمیبی باده کش
    دیگو یمن بنده آن دمم که ساق

   ر و من نتوانمیک جام دگر بگی
 

   د که منمیبرآ یکی یک چندیھر 
   د که منمیم و زر آیبا نعمت و با س

   یوزرد ریچون کارک او نظام گ
   د که منمیناگه اجل از کمین برآ

 
   میباستاد شد یک چند بکودکی
   میخود شاد شد یک چند به استادی

    دیان سخن شنو که ما را چه رسیپا
   میم و بر باد شدیاز خاک در آمد

  
   میک روز ز بند عالم آزاد نی
   میک دمزدن از وجود خود شاد نی

   اریروزگار کردم بس یشاگرد
    میھان ھنوز استاد ندر کار ج
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   اد مکنیچ ازو یکه گذشت ھ یاز د
   اد مکنیامده ست فریفردا که ن

  اد مکنیبرنامده و گذشته بن
   حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

  
  نیگور بب یده اگر کور نید یا
   نین عالم پر فتنه و پر شور ببیو

    ر گلندیشاھان و سران و سروران ز
   نیر بچو مه در دھن مو یروھا

 
    ز و مخور غم جھان گذرانیبرخ
   گذران ین و دمی به شادمانیبنش

  یبود ییدر طبع جھان اگر وفا
   از دگران یامدینوبت بتو خود ن

 
    ن شورستانیچون حاصل آدمی در ا

   ست تا کندن جانیجز خوردن غصه ن
   ن جھان زود برفتیخرم دل آنکه ز

   امد به جھانیو آسوده کسی که خود ن
 

   داد بدنین منزل بیرفتم که در ا
   در دست نخواھد بر خنگ از باد بدن

  د به مرگ من شاد بدنیآن را با
   کز دست اجل تواند آزاد بدن

 
    دم نشسته بر خنگ زمینید یرند

   نیا و نه دینه کفر و نه اسالم و نه دن
    نیقیعت نه یقت نه شرینه حق نه حق

   نیاندر دو جھان کرا بود زھره ا
  

    ک استخوان چو کرکس بودنیقانع به 
   ل خوان ناکس بودنیبه ز آن که طف

  ش حقا که به استین خویبا نان جو
    کالوده و پالوده ھر خس بودن
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   نیقومی متفکرند اندر ره د
   نیقیقومی به گمان فتاده در راه 

    ید روزیمیترسم از آن که بانگ آ
   نیخبران راه نه آنست و نه ایب یکا
 

    نیست در آسمان و نامش پرویگاو
   ر زمینیک گاو دگر نھفته در زی

  نیقی یچشم خردت باز کن از رو
   نیخر ب یر و زبر دو گاو مشتیز
 

   زدانیچون  یگر بر فلکم دست بد
   ن فلک را ز میانیبرداشتمی من ا

    دگر چنان ساختمی یاز نو فلک
   آسان یدیکازاده بکام دل رس

  
   زمانه ساز آمدگان مشنو سخن از

   می خواه مروق به طراز آمدگان
    کان فراز آمدگانیکان یرفتند 

   کس می ندھد نشان ز بازآمدگان 
 

   دنیکوان گردیمی خوردن و گرد ن
   دنیورز یبه زانکه بزرق زاھد

  خواھد بود یگر عاشق و مست دوزخ
   دنیبھشت کس نخواھد د یپس رو

  
  دننتوان دل شاد را به غم فرسو

   وقت خوش خود بسنگ محنت سودن
    ب چه داند که چه خواھد بودنیکس غ
   د و معشوق و به کام آسودنیمی با

  
   آن قصر که با چرخ ھمیزد پھلو

   رو یبر درگه آن شھان نھادند
    یااش فاختهدیم که بر کنگرهید
    بنشسته ھمی گفت که کوکوکوکو 
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   کو یاز آمدن و رفتن ما سود
   کو یمید عمر ما پودوز تار ا 

   نان جھانینازن ین سروپایچند
   کو یشود دودسوزد و خاک میمی

 
    از تن چو برفت جان پاک من و تو

   دو نھند بر مغاک من و تو یخشت 
   خشت گور دگران یو آنگاه برا

   کشند خاک من و تو یدر کالبد
 

   خور که فلک بھر ھالک من و تومی
   و تو دارد بجان پاک من یقصد

   ن و می روشن میخوریدر سبزه نش
   دمد ز خاک من و تو ین سبزه بسیکا
 

   به یاز ھر چه بجر می است کوتاھ
   به یمی ھم ز کف بتان خرگاھ

  به یو گمراھ یو قلندر یمست
   به یک جرعه می ز ماه تا ماھی
 

   بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
   بلبل ز جمال گل طربناک شده

   ن گلیار این که بسینشه گل یدر سا
   زد و ما خاک شدهیدر خاک فرو ر

 
   ا نهیغم آن خورم که دارم  یتا ک

   ا نهیگذارم  ین عمر به خوشدلیو
   ستیپرکن قدح باده که معلومم ن

   ا نهین دم که فرو برم برآرم یکا
  
   نو به یک جرعه می کھن ز ملکی

   رون شو بهیق بیوز ھرچه نه می طر
   دون صد باریتخت فر در دست به از

    خسرو بهیخشت سر خم ز ملک ک
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     یا پوشیا که خوری یه ز دنیآن ما
   یاگر در طلبش میکوش یمعذور

   رزد ھشداریگان نیباقی ھمه را
   یتا عمر گرانبھا بدان نفروش

 
    یاز آمدن بھار و از رفتن د

   یاوراق وجود ما ھمی گردد ط
  میمی خورد مخور اندوه که فرمود حک

   اقش مییجھان چو زھر و تر یغمھا
 

    یدم باریکوزه خر یگراز کوزه
   یآن کوزه سخن گفت ز ھر اسرار 

    نم بودیبودم که جام زر یشاھ
   یام کوزه ھر خماراکنون شده

 
   یچھار و ھفت یجهیآنکه نت یا

   یم اندر تفتیوز ھفت و چھار دا
   شت گفتمیمی خور که ھزار بار ب

   یرفت یست چو رفتیباز آمدنت ن
 
   یدل تو به اسرار معما نرسیا

   یرکان دانا نرسیدر نکته ز
    می ساز ینجا به می لعل بھشتیا
   یا نرسی یکانجا که بھشت است رس 
 
   یقت شنواز من سخنیدوست حق یا

   یم تنیبا باده لعل باش و با س
   کانکس که جھان کرد فراغت دارد

   یمنش چو یو ر ییاز سبلت چون تو
  
    یآرمیدن بود یکاش که جا یا
   یدن بودین ره دور را رسیا ای

     صد ھزار سال از دل خاک یکاش از پ
   یچون سبزه امید بر دمیدن بود
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  یکاش یبر سنگ زدم دوش سبو
   یاشین عیسرمست بدم که کردم ا

    با من بزبان حال می گفت سبو
   یز چون من باشیمن چو تو بدم تو ن

  
    افتمیی یامید اگر بربر شاخ 

   افتمیی یش را سریھم رشته خو
    زندان وجود یتا چند ز تنگنا

   افتمیی یعدم در یکاش سو یا
 

    یدلجو یاله و سبو ایر پیبر گ
   ین بکشتزار و لب جویفارغ بنش 

    یز را که چرخ بدخویبس شخص عز
   یاله کرد و صد بار سبویصد بار پ 
  
    یمارخ یدم به خانهید یریپ
   یز رفتگان اخبار یگفتم نکن 

    یاریگفتا می خور که ھمچو ما بس
   یامد باریرفتند و خبر باز ن

  
   یساق یث پنج و چار ایتا چند حد
   یساق یچه صد ھزار ا یکیمشکل چه 

   یساق یم ھمه چنگ بساز ایخاک
   یساق یار ایم ھمه باده بیباد

 
  ییکنم ھر سوچندان که نگاه می

   ییغ روانست ز کوثر جودر با 
   یصحرا چو بھشت است ز کوثر گم گو

   ییرو ین به بھشت با بھشتیبنش
  

    یتو د یاند سوداخوش باش که پخته
   یتو د یاند از تمنافارغ شده 

    یتو د یقصه چه کنم که به تقاضا
   یتو د یدادند قرار کار فردا
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  یکردم را یگردر کارگه کوزه
   یاستاد بپادم یه چرخ دیدر پا

    ر کوزه را دسته و سریمیکرد دل
   یاز کله پادشاه و از دست گدا 
  

    یدر گوش دلم گفت فلک پنھان
   یحکمی که قضا بود ز من میدان

   یش اگر مرا دست بدیدر گردش خو
   یخود را برھاندمی ز سرگردان

 
    یضرر یست در ویمی که ن یزان کوزه

   یبخور بمن ده دگر یپر کن قدح 
   یصنم که در رھگذر یشتر ایزان پ

   یگرکند کوزهخاک من و تو کوزه
 

    نامدمی یگر آمدنم بخود بد
   شدمی یک یز شدن بمن بدیور ن

   ر خرابین دیکه اندر ا یبه زان نبد
   نه آمدمی نه شدمی نه بدمی

 
   یگر دست دھد ز مغز گندم نان

   یران یز گوسفند یوز می دو من
   یو گوشه بستان یبا الله رخ

   یبود آن نه حد ھر سلطان یشیع
 

    یده بدیگر کار فلک به عدل سنج
   یده بدیاحوال فلک جمله پسند

    بکارھا در گردون یور عدل بد
   یده بدیخاطر اھل فضل رنج یک 
  

   یاریاگر ھش یگرا بپاھان کوزه
   یبر گل مردم خوار یتا چند کن
    خسرویدون و کف کیانگشت فر

   یپندارچه می یچرخ نھاده ا بر 
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  یصنم فرخ پ یھنگام صبوح ا

   آور میشیو پ یابرساز ترانه
     یکافکند بخاک صد ھزاران جم و ک

   یرمه و رفتن دین آمدن تیا
 
 

 


