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  سعدی شیرازی                       

  

  ھجری قمری 690ھجری قمری ـ وفات  606سعدی شیرازی ـ متولد    

بن عبدالله متخلص ب سعدی ، شاعر و  مصلح الدینمشرف دابومحم       
و  اجلشیخ  ،سخنپادشاه  ،سخن استاد به او لقب نویسندەی ایرانی است.

در  جھان اسالم ترین مرکز علم و دانشکه مھم نظامیه بغداداند. او درداده
به مناطق  ب عنوان خطیب آمد  تحصیل و پس از آنآن زمان به حساب می

خود شیراز  سفر کرد. سعدی سپس به زادگاه حجاز و شام مختلفی از جمله
 گزید. آرامگاه وی در شیراز واقع شده اقامت برگشت و تا پایان عمر آنجا

اتابکان  حکومت با مصادف او عمر بیشتر .معروف است سعدیه است که به
 و سقوط بسیاری از  حمله مغول به ایران زمان بادر شیراز و ھم فارس

خطی فارس  بود. البته عباسیان و خوارزمشاھیان نظیر ،ھای وقتحکومت
کان ترین اتاب؛ ششمین و معروفابوبکر بن سعدمنطقی  تدابیر یبه واسط 
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 ھفتم و ششم قرن ھمچنین. ماند امان در مغول حملی از شیراز، لغریس
در ایران بود و تأثیر این جریان فکری و  تصوف  گیریاوج با مصادف ھجری

پژوھان بر این فرھنگی در آثار سعدی قابل مالحظه است. اغلب سعدی
بودە و از نظر  اشعری و شافعی ھای مذھبتحت تأثیر آموزه اوکه  نظراند
  است. بودە تقدیرگرا فلسفی

که طوریاست؛ بهگذاشته زبان فارسی سعدی تأثیر انکارناپذیری بر
امروزی و زبان سعدی وجود دارد. آثار او  فارسی شباھت قابل توجھی بین

ادبیات  عنوان منبع آموزش زبان وبه ھاخانهمکتب و ھامدرسه ھا درمدت
رایج در زبان فارسی از  ھایالمثلضربشده و بسیاری ازتدریس می فارسی

است. او بر خالف بسیاری از نویسندگان معاصر یا آثار وی اقتباس شده
را در پیش گرفت و توانست حتی در  ایجاز نویسی وپیش از خود، ساده

، کلیات سعدی زمان حیاتش شھرت زیادی به دست آورد. آثار وی در کتاب
، غزلیات و نیز مثنوی در قالب بوستان به نثر، کتاب نگلستا شامل

نظیر  ھای ادبیاست.عالوه براین او آثاری در سایر قالبگردآوری شده
نیز دارد.  عربی و زبان فارسی به بیتتک و قصیدە، قطع، ترجیع بند

 ھرچند است؛ زمینی عشق ەیکنندو توصیف عاشقانه غزلیات سعدی، اغلب
  . استسروده نیز عارفانه و پندآموز غزلیات وی که

شوند و عالوه بر شناخته می اخالقی کتابھای عنوانبه بوستان و گلستان
نیز تأثیرگذار  گوته و ولتر زبانان، بر اندیشمندان غربی از جملهفارسی

و حتی سعدی در زمان حیات شھرت فراوانی داشت. آثار ا .اندبوده
به زبان فارسی یا به صورت  آسیای میانه و آسیای صغیر ،ھندوستان در

. او نخستین شاعر ایرانی است ترجمه در دسترس مخاطبانش قرار داشت
است. بسیاری از ترجمه شده ھای اروپاییزبان که آثارش به یکی از

از  حافظ  .اندزبان از سبک وی تقلید کردهشاعران و نویسندگان فارسی
جمله شاعرانی بوده که تحت تأثیر سبک سعدی به سرودن غزل 

محمدعلی  است. در ادبیات معاصر نیز نویسندگانی مانندپرداخته
اند. آثار سعدی، بعدھا به از او تأثیر پذیرفته ابراھیم گلستان و جمالزاده
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ھای او را خوانندگانی موسیقی ھم راه پیدا کرد و بسیاری از غزل
خواندند.  غالمحسین بنان و محمدرضا شجریان ،تاج اصفھانی چون

روز آغاز نگارش  اول اردیبھشت منظور تجلیل از سعدی،به
 .استنامگذاری شده روز سعدی ،ایران در گلستان کتاب
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 زیرامنتخبی از غزلیات سعدی شی

1   

  پیش ما رسم شکستن نبود عھد وفا را
  الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را                                          
  قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد
  راعھدی که تحمل نکند بار جفا  سست                                        

  گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواھی
  را و ھمه نعمت فردوس شما را دوست ما                                       

  رود از عھد تو سر بازنپیچمگر سرم می
  پس از من که به سر برد وفا را تا بگویند                                      

  عیادت به سر آیدخنک آن درد که یارم به 
  دردمندان به چنین درد نخواھند دوا را                                    

  باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن
  ست گرفتار بال راەتا بدانی که چه بود                                    

  از سر زلف عروسان چمن دست بدارد
  سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را به                                    

  سر انگشت تحیر بگزد عقل به دندان
  کند این صورت انگشت نما را چون تأمل                                    

  کندم شمع صفت پیش وجودتآرزو می
  بسوزند من بی سر و پا را که سراپای                                     

  چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان
  عارف قلم صنع خدا را بیند وخط ھمی                                     

  ھمه را دیده به رویت نگرانست ولیکن
   نشناسند ھوا را خودپرستان ز حقیقت                                      

  مھربانی ز من آموز و گرم عمر نماند
  مھرگیا را به سر تربت سعدی بطلب                                          
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2 
  مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا
  داری طاقت نماند ما را گر تو شکیب                                           

  باری به چشم احسان در حال ما نظر کن
  پادشاھان راحت بود گدا را کز خوان                                           

  سلطان که خشم گیرد بر بندگان حضرت
  حدی بود جفا را حکمش رسد ولیکن                                           

  پسندممن بی تو زندگانی خود را نمی
  را بقا سایشی نباشد بی دوستانا ک                                          

  چون تشنه جان سپردم آن گه چه سود دارد
  گیا را آب از دو چشم دادن بر خاک من                                          

  نیایدحال نیازمندی در وصف می
  آن گه که بازگردی گوییم ماجرا را                                         

  خدمتبازآ و جان شیرین از من ستان به 
  نوا رادیگر چه برگ باشد درویش بی                                         

 یا رب تو آشنا را مھلت ده و سالمت
  چندان که بازبیند دیدار آشنا را                                         

  ملک پادشا را در چشم خوبرویان نه
  وقعیست ای برادر نه زھد پارسا را                                        

  برفتادی برقع ز روی لیلی ای کاش
  تا مدعی نماندی مجنون مبتال را                                       

  رفتست و نیکبختی سعدی قلم به سختی
 پس ھر چه پیشت آید گردن بنه قضا را                                    
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  تا یک سو نھیم این دلق ازرق فام رابرخیز 
  نام را بر باد قالشی دھیم این شرک تقوا                                            

  رودای با بت پرستی میھر ساعت از نو قبله
  بشکنیم اصنام را توحید بر ما عرضه کن تا                                           

  کندخوردنم باری تمنا میمی با جوانان 
  فتند این پیر دردآشام را تا کودکان در پی                                           
  شوداز مایه بیچارگی قطمیر مردم می

  کند بلعام راسگ می ماخولیای مھتری                                           
  شدکزین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می

  دھد پیغام راسحر خوش می کز بوستان باد                                          
  غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحب دلی

  نتوان یافتن دیگر چنین ایام را باشد که                                          
  چمدجایی که سرو بوستان با پای چوبین می

  نیز در رقص آوریم آن سرو سیم اندام را ما                                          
  دلبندم آن پیمان گسل منظور چشم آرام دل

  نی نی دالرامش مخوان کز دل ببرد آرام را                                          
  اندر غمش دنیا و دین و صبر و عقل از من برفت

  جایی که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را                                        
  جھدابرم آتش می رود وزباران اشکم می

  با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام را                                     
  رودور جان در این سر می سعدی مالمت نشنود

 صوفی گران جانی ببر ساقی بیاور جام را                                      
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4 
  ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را
  یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را                                        

  پدر پیر خورد رطل دمادم اول
  ند جوان راتا مدعیان ھیچ نگوی                                        

  بار غم یار تا مست نباشی نبری
  آری شتر مست کشد بار گران را                                       
  ای روی تو آرام دل خلق جھانی
  بی روی تو شاید که نبینند جھان را                                      

  در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت
  حسن تو ز تحسین تو بستست زبان را                                       

  آنک عسل اندوخته دارد مگس نحل
  شیرین تو زنبورمیان را شھد لب                                        

  برد از دستزین دست که دیدار تو دل می
  عاقبت از دست تو جان را برمترسم ن                                        
  یا تیر ھالکم بزنی بر دل مجروح
  تیر امان را یا جان بدھم تا بدھی                                        

  وان گه که به تیرم زنی اول خبرم ده
  کمان را تا پیشترت بوسه دھم دست و                                       

  ه آن رنج کشیدستسعدی ز فراق تو ن
  کز شادی وصل تو فرامش کند آن را                                       

  ور نیز جراحت به دوا باز ھم آید
 از جای جراحت نتوان برد نشان را                                       
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5 
  من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

  وین دالویزی و دلبندی نباشد موی را                                                  
  روی اگر پنھان کند سنگین دل سیمین بدن
  مشک غمازست نتواند نھفتن بوی را                                                  

  ای موافق صورت و معنی که تا چشم منست
  از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را                                                  

  مکن گردم از بیچارگی عیبمگر به سر می
 زنی جرمی نباشد گوی راچون تو چوگان می                                                  

  سوختست ھر که را وقتی دمی بودست و دردی
  دوست دارد ناله مستان و ھایاھوی را                                                 

  بازار عشق ما مالمت را به جان جوییم در
  کنج خلوت پارسایان سالمت جوی را                                                   

  به حسن بایدبوستان را ھیچ دیگر در نمی
  باید کنار جوی رابلکه سروی چون تو می                                                 

  بازآید بھار ای گل خوش بوی اگر صد قرن
  مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را                                                 

  یاری نھادنمی سعدیا گر بوسه بر دستش
 چاره آن دانم که در پایش بمالی روی را                                                
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6 
  با عقل خراب در مناجات                سرمست درآمد از خرابات
  و آتش زده در لباس طامات                بر خاک فکنده خرقه زھد

  پروانه به شادی و سعادات                   دل برده شمع مجلس او
  کای مالک عرصه کرامات          گفتعجز می جان در ره او به

  ای بر رخ تو ھزار شه مات               خیزد ای چهاز خون پیاده
  جان مالقات با تو به ھزار             حقا و به جانت ار توان کرد
  جز عشق ندیدمی مھمات               گر چشم دلم به صبر بودی

  بر باد شد آن چه رفت ھیھات                  چه آید تا باقی عمر بر
 دردی خرابات زین پس من و             صافی چو بشد به دور سعدی

 
  

  

  

  

  

7 
  معلمت ھمه شوخی و دلبری آموخت

  و عتاب و ستمگری آموخت جفا و ناز                                        
  غالم آن لب ضحاک و چشم فتانم 

  سامری آموخت که کید سحر به ضحاک و                                         
  تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین

  آموخت به چین زلف تو آید به بتگری                                        
  ھزار بلبل دستان سرای عاشق را
  اید از تو سخن گفتن دری آموختبب                                        

  برفت رونق بازار آفتاب و قمر
  از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت                                    
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  قبیله من عالمان دین بودند ھمه
  مرا معلم عشق تو شاعری آموخت                                        

  آن گه روزگار مرا به شاعری آموخت
  که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت                                        

  دل من مگر دھان تو آموخت تنگی از
  وجود من ز میان تو الغری آموخت                                        

  بالی عشق تو بنیاد زھد و بیخ ورع
  چنان بکند که صوفی قلندری آموخت                                      

  دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن
  که بر سر کویت مجاوری آموخت کسی                                       

  من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش
  مگر این شیوه از پری آموخت امندیده                                        

  ون خلق فروبرده پنجه کاین حناستبه خ
  به قتل که شاطری آموخت ندانمش که                                       

  چنین بگریم از این پس که مرد بتواند
 شناوری آموخت در آب دیده سعدی                                           
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8 
  کمندتدل ھر که صید کردی نکشد سر از 

  امید دارد که رھا شود ز بندت نه دگر                                                
  به خدا که پرده از روی چو آتشت برافکن

  اتفاق بینی دل عالمی سپندت که به                                               
  ای رست چو روی دلستانتنه چمن شکوفه

  صنوبری یافت چو قامت بلندت نه صبا                                               
  گرت آرزوی آنست که خون خلق ریزی

  گردن ننھد چو گوسفندت چه کند که شیر                                           
  تو امیر ملک حسنی به حقیقت ای دریغا

  به فقیر مستمندت اگر التفات بودی                                            
  نه تو را بگفتم ای دل که سر وفا ندارد

  به پای درفکندت به طمع ز دست رفتی و                                           
  تو نه مرد عشق بودی خود از این حساب سعدی

 و نه طاقت گزندت گریزستکه نه قوت                                                
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9 
  دوست دارم که بپوشی رخ ھمچون قمرت

  خورشید نبینند به ھر بام و درت تا چو                                         
  جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خویش

  تآیینه ببینی برود دل ز بر گر در                                        
  ست سخن گفتن شیرین پیشتجای خنده

  بخندی برود از شکرت کب شیرین چو                                         
  یارم دادراه آه سحر از شوق نمی

  خواب سحرت تا نباید که بشوراند                                       
  ھیچ پیرایه زیادت نکند حسن تو را

  خوبترت ھیچ مشاطه نیاراید از این                                       
  ام این روی به ھر کس منمایبارھا گفته

  تا تأمل نکند دیده ھر بی بصرت                                      
  راستویم نه که این صورت و معنی که تبازگ

  ببیند مگر اھل نظرتنتواند که                                      
  باید دادراه صد دشمنم از بھر تو می

  تا یکی دوست ببینم که بگوید خبرت                                    
  سر من گر برود آن چنان سخت نیاید

  نازنینا که پریشانی مویی ز سرت                                       
  عدینیست که بر خاک نشیند س غم آن

 خواھد بر رھگذرتزحمت خویش نمی                                      
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10 
  ھا بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزتچه دل

  دالویزت دریغا بوسه چندی بر زنخدان                                              
  خدنگ غمزه از ھر سو نھان انداختن تا کی

  ھای خون ریزتناوک سپر انداخت عقل از دست                                             
  برآمیزی و بگریزی و بنمایی و بربایی
  اندود و زھر شکرآمیزت فغان از قھر لطف                                              

  لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن
  بودی گر بدادی ملک پرویزت بر او شکرانه                                             

  جھان از فتنه و آشوب یک چندی برآسودی
  شھرآشوب و چشم فتنه انگیزت اگر نه روی                                           

  دگر رغبت کجا ماند کسی را سوی ھشیاری
  دست در آغوش مستان سحرخیزت چو بیند                                            

  دمادم درکش ای سعدی شراب صرف و دم درکش
 مستان مجلس درنگیرد زھد و پرھیزت که با                                             
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11 
  ام به بوی تو مستتو آشفته چنان به موی

  که نیستم خبر از ھر چه در دو عالم ھست                                          
  باشدروی کسم دیده بر نمی دگر به

  ھای آزری بشکستخلیل من ھمه بت                                          
  باشدم ز دست خیالنمی مجال خواب

  در سرای نشاید بر آشنایان بست                                          
  گرفتاریست در قفس طلبد ھر کجا

  ام نخواھم جستمن از کمند تو تا زنده                                         
  یکیست غالم دولت آنم که پای بند

  به جانبی متعلق شد از ھزار برست                                         
  مطیع امر توام گر دلم بخواھی سوخت

  اسیر حکم توام گر تنم بخواھی خست                                         
  نماز شام قیامت به ھوش بازآید
  خورده بود می ز بامداد الست کسی که                                       

  نگاه من به تو و دیگران به خود مشغول
  می و عارفان ز ساقی مست معاشران ز                                       

  اگر تو سرو خرامان ز پای ننشینی
  بخیزد میان اھل نشست ھا کهچه فتنه                                    

  برادران و بزرگان نصیحتم مکنید
  رفت و تیر از شست که اختیار من از دست                                  
  یحذر کنید ز باران دیده سعد

  دگر پیوست که قطره سیل شود چون به یک                                
  خوشست نام تو بردن ولی دریغ بود

 به دست در این سخن که بخواھند برد دست                                
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12 
  زودت ندھیم دامن از دست                   ای نگار سرمستدیر آمدی

                   چندان که زدیم بازننشست                    آب تدبیربر آتش عشقت 
  توان بستوز روی تو در نمی              تافت تواناز روی تو سر نمی

  اوفتاده در شست چون ماھی                از پیش تو راه رفتنم نیست
  که بشکستبس توبه صالحان                       سودای لب شکردھانان

  در پیش درخت قامتت پست                      بوستانی ای سرو بلند
  با تو پیوست آسوده تنی که              بیچاره کسی که از تو ببرید

  وز قتل خطا چه غم خورد مست       چشمت به کرشمه خون من ریخت
  جست توانتا جان داری نمی                  ز کمند خوبرویان سعدی

 چه کنی دری دگر ھست دیگر                  ور سر ننھی در آستانش
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13 
  سلسله موی دوست حلقه دام بالست

  ھر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست                                     
  دریغبی گر بزنندم به تیغ در نظرش

  دیدن او یک نظر صد چو منش خونبھاست                                    
  گر برود جان ما در طلب وصل دوست

  حیف نباشد که دوست دوستر از جان ماست                                     
  دعوی عشاق را شرع نخواھد بیان

  لیل ناله زارش گواستگونه زردش د                                      
  مایه پرھیزگار قوت صبرست و عقل

  گرفتار عشق صبر زبون ھواست عقل                                      
  دلشده پای بند گردن جان در کمند

  کاین چه سبب وان چراست زھره گفتار نه                                     
  مالک ملک وجود حاکم رد و قبول

  تو بنالی جفاست ھر چه کند جور نیست ور                                     
  تیغ برآر از نیام زھر برافکن به جام

  ما رضاست کز قبل ما قبول وز طرف                                    
  گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قھر

  من رواست تو بر من روان زجر تو برحکم                                     
  ھر که به جور رقیب یا به جفای حبیب

  وفاستعھد فرامش کند مدعی بی                                     
  سعدی از اخالق دوست ھر چه برآید نکوست

 دعاست گو ھمه دشنام گو کز لب شیرین                                      
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14 
  ستنه زلفست و بناگوش که روزست و شبآن 

  ستباالی صنوبر که درخت رطب وان نه                                                    
  نه دھانیست که در وھم سخندان آید

  ستآیی و بداند که لب مگر اندر سخن                                                   
  گونه که در خلق گرفت آتش روی تو زین

  ستنیست که خامی عجب عجب از سوختگی                                                 
  آدمی نیست که عاشق نشود وقت بھار

  ستنجنبد حطب ھر گیاھی که به نوروز                                                 
  جنبش سرو تو پنداری کز باد صباست

  ستطرب نه که از ناله مرغان چمن در                                                
  ھر کسی را به تو این میل نباشد که مرا
  ستشب فتابی تو و کوتاه نظر مرغا ک                                                

  خواھم اندر طلبت عمر به پایان آورد
  ستطلب گر چه راھم نه به اندازه پای                                               

  ھر قضایی سببی دارد و من در غم دوست
  ستکشد و درد فراقش سبباجلم می                                             

  یارم گفتسخن خویش به بیگانه نمی
  ستگله از دوست به دشمن نه طریق ادب                                                

  لیکن این حال محالست که پنھان ماند
 ستقصب دری و پرده سعدیتو زره می                                               
  شب فراق که داند که تا سحر چندست
  دربندست زندان عشق مگر کسی که به                                             

  گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم
  مانندست کدام سرو به باالی دوست                                             

  پیام من که رساند به یار مھرگسل
  که برشکستی و ما را ھنوز پیوندست                                            

  نیستقسم به جان تو گفتن طریق عزت 
  به خاک پای تو وان ھم عظیم سوگندست                                         
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  که با شکستن پیمان و برگرفتن دل
  ھنوز دیده به دیدارت آرزومندست                                           

  بر سر کویت بساط چھره ماست بیا که
  ستبه جای خاک که در زیر پایت افکنده                                           

  تو بیخ امید بنشاندست خیال روی
  بالی عشق تو بنیاد صبر برکندست                                         

  و گر قیاس کنی عجب در آن که تو مجموع
  تبه زیر ھر خم مویت دلی پراکندس                                         

  بنمایی اگر برھنه نباشی که شخص
  گمان برند که پیراھنت گل آکندست                                         

  ز دست رفته نه تنھا منم در این سودا
  ھا که ز دست تو بر خداوندستچه دست                                        

  فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست
  بیا و بر دل من بین که کوه الوندست                                      

  ز ضعف طاقت آھم نماند و ترسم خلق
 گمان برند که سعدی ز دوست خرسندست                                        
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15 
  لعلت که مزیدست ای لعبت خندان لب

  وی باغ لطافت به رویت که گزیدست                                             
  نکردست زیباتر از این صید ھمه عمر

  شیرینتر از این خربزه ھرگز نبریدست                                            
  ای خضر حاللت نکنم چشمه حیوان

  طلبیدست دانی که سکندر به چه محنت                                            
  ای یا می سرخستآن خون کسی ریخته

  توت سیاھست که بر جامه چکیدست یا                                             
  با جمله برآمیزی و از ما بگریزی

  نباشد گنه از بخت رمیدست جرم از تو                                            
  بیفتاد نیکست که دیوار به یک بار

  باغ نگویی که ندیدست تا ھیچ کس این                                          
  بسیار توقف نکند میوه بر بار

  و رسیدست چون عام بدانست که شیرین                                         
  کردگل نیز در آن ھفته دھن باز نمی

  و امروز نسیم سحرش پرده دریدست                                           
  در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی

  کشتی رود اکنون که تتر جسر بریدست                                            
  رفت آن که فقاع از تو گشایند دگربار

  ه بیگانه مکیدستما را بس از این کوزه ک                                          
  سعدی در بستان ھوای دگری زن

 چریدست وین کشته رھا کن که در او گله                                        
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16 
  در پوست لب خنده زنان چو غنچه          سرمست درآمد از درم دوست
  در خود به غلط شدم که این اوست           چون دیدمش آن رخ نگارین

  کز عطر مشام روح خوش بوست              در خلد باز کردند رضوان
  پای فتادمش که ای دوست در              پیش قدمش به سر دویدم

  زنھار نگویی این نه نیکوست            یک باره به ترک ما بگفتی
  پیراھن غم چو شمع ده توست        بر من که دلم چو شمع یکتاست

  در نرگس مست من چه آھوست          گفت با من هچشمش به کرشم
  وفا و بدخوستبی اینست که              گفتم ھمه نیکوییست لیکن

 گر چه ھمه عالمت دعاگوست                 بشنو نفسی دعای سعدی
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17 
  خندد و من گریه کنان از غم دوستصبح می

  مقدم دوست ای دم صبح چه داری خبر از                                         
  آید و بر خنده توبر خودم گریه ھمی

  مبسم دوست خبر ازتا تبسم چه کنی بی                                          
  ای نسیم سحر از من به دالرام بگوی

  محرم دوست که کسی جز تو ندانم که بود                                        
  گو کم یار برای دل اغیار مگیر
  دوست دشمن این نیک پسندد که تو گیری کم                                    

  تو که با جانب خصمت به ارادت نظرست
  که ضایع نگذاری طرف معظم دوست به                                     

  من نه آنم که عدو گفت تو خود دانی نیک
  که ندارد دل دشمن خبر از عالم دوست                                      

  نی نی ای باد مرو حال من خسته مگوی
  تا غباری ننشیند به دل خرم دوست                                        

  را غم خویشست و دل سعدی راکسی  ھر
 ھمه وقتی غم آن تا چه کند با غم دوست                                       
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18 
  ھا کمر نکنی بر میان دوستتا دست

  بوسی به کام دل ندھی بر دھان دوست                                 
  دانی حیات کشته شمشیر عشق چیست

  سیبی گزیدن از رخ چون بوستان دوست                               
  ماجرای خسرو و شیرین قلم کشید بر

  شوری که در میان منست و میان دوست                                
  تیر کافرش اندر غزا نکشت خصمی که

  ن دوستخونش بریخت ابروی ھمچون کما                                 
  خون شد و جان ضعیف ماند دل رفت و دیده

  وان ھم برای آن که کنم جان فدای دوست                                
  مرکب تازی درافتمش روزی به پای

  گر کبر و ناز بازنپیچد عنان دوست                                 
  در این طلب ھیھات کام من که برآرد

  این بس که نام من برود بر زبان دوست                              
  صورتی که ھست چون جان سپرد نیست به ھر

  در کوی عشق خوشتر و بر آستان دوست                              
  تا به خاک برم این شوقبا خویشتن ھمی

  توز خاک سر برآرم و پرسم نشان دوس                              
  دشمنست فریاد مردمان ھمه از دست
 فریاد سعدی از دل نامھربان دوست                               

  که غیر از تو مرا یاری ھست مشنو ای دوست
  یا شب و روز بجز فکر توام کاری ھست                                 

  زلفت نه من افتادم و بس به کمند سر
  که به ھر حلقه موییت گرفتاری ھست                                

  با تو سر و کاری نیست گر بگویم که مرا
  در و دیوار گواھی بدھد کاری ھست                              

  عشق و مالمت گوید ھر که عیبم کند از
  نکاری ھستتا ندیدست تو را بر منش ا                               
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  کنم گر نکنم صبر بر جور رقیبت چه
  ھمه دانند که در صحبت گل خاری ھست                                     

  ورزم و بسمی نه من خام طمع عشق تو
  که چو من سوخته در خیل تو بسیاری ھست                                   

  بیاورد و ببرد باد خاکی ز مقام تو
  آب ھر طیب که در کلبه عطاری ھست                                  
  پسند تو بود من چه در پای تو ریزم که

  جان و سر را نتوان گفت که مقداری ھست                                   
  درآیم روزی من از این دلق مرقع به

  بدانند که زناری ھستتا ھمه خلق                                     
  مراست ھمه را ھست ھمین داغ محبت که

  که نه مستم من و در دور تو ھشیاری ھست                                  
  ماند عشق سعدی نه حدیثیست که پنھان

 داستانیست که بر ھر سر بازاری ھست                                   
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19 
  تو آرامم نیست بی روی خبرت ھست که

  طاقت بار فراق این ھمه ایامم نیست                               
  حکایت باشد خالی از ذکر تو عضوی چه

  سر مویی به غلط در ھمه اندامم نیست                             
  نبود میل آن دانه خالم نظری بیش

  دم ره بیرون شدن از دامم نیستچون بدی                              
  بودن شب بر آنم که مگر روز نخواھد

  بامدادت که نبینم طمع شامم نیست                           
  چشم از آن روز که برکردم و رویت دیدم

  به ھمین دیده سر دیدن اقوامم نیست                          
  نازنینا مکن آن جور که کافر نکند

  جھودی بکنم بھره در اسالمم نیست ور                          
  گو ھمه شھر به جنگم به درآیند و خالف

  در خلوت خاصم خبر از عامم نیست من که                        
  ام تا به مالمت برومنه به زرق آمده

  الزم اگر عزت و اکرامم نیست بندگی                          
  ه خدا و به سراپای تو کز دوستیتب

  اندیشه ز دشنامم نیست خبر از دشمن و                         
  دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی

  از تو به انعامم نیست به دو چشم تو که چشم                        
  سعدیا نامتناسب حیوانی باشد

 دالرامم نیست ه دلم ھست وھر که گوید ک                         
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20 
  خوبان بربودی به لطافت گوی از ھمه        ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت
  به نظافت وی قطره باران بھاری        ای صورت دیبای خطایی به نکویی

  سلطان خیالت بنشاندی به خالفت     ھر ملک وجودی که به شوخی بگرفتی
  وی ماه درافشان نظری از رافت         در رحمتای سرو خرامان گذری از 

  ترسم ھوسم بیش کند بعد مسافت           تا برود صحبتت از دل گویند برو
  در دولت خاقان نتوان کرد خالفت      عشق نگنجی ای عقل نگفتم که تو در

  با روی تو نیکو نبود مه به اضافت           با قد تو زیبا نبود سرو به نسبت
  که ز مرگش نبود ھیچ مخافت باید            آن را که دالرام دھد وعده کشتن

  بیاید به ضیافت باشد که یکی دوست         صد سفره دشمن بنھد طالب مقصود
  ظرافت درویش نباید که برنجد به         شمشیر ظرافت بود از دست عزیزان

 مخافت و مرجان بود و ھول ودریا در       سعدی چو گرفتار شدی تن به قضا ده
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21 
  دلم از دست غمت دامن صحرا بگرفت

  ننھم گر دلت از ما بگرفت غمت از سر                                    
  خال مشکین تو از بنده چرا در خط شد

  روی تو سودا بگرفت مگر از دود دلم                                   
  مشعله شوق تو بگرفت وجوددوش چون 

  که صد جا بگرفت ای در دلم انداختسایه                                   
  به دم سرد سحرگاھی من بازنشست

  بگرفت ھر چراغی که زمین از دل صھبا                                 
  الغیاث از من دل سوخته ای سنگین دل

  بگرفت در تو نگرفت که خون در دل خارا                                  
  دل شوریده ما عالم اندیشه ماست

  عالم از شوق تو در تاب که غوغا بگرفت                                    
  بربود انده تو صبرم و نیکو بربود

  بگرفت انده تو جانم و زیبا بگرفت                                    
  عدی ھمه ز ایام بال پرھیزدس دل

  سر زلف تو ندانم به چه یارا بگرفت                                    
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22 
  ھر که دالرام دید از دلش آرام رفت

  دام رفت چشم ندارد خالص ھر که در این                              
  دل بدیمرفت و ما عاشق و بییاد تو می

  رفت پرده برانداختی کار به اتمام                             
  ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت

  بام رفت سرو نروید به بام کیست که بر                            
  ای برفروخت پرتو خورشید عشقمشعله

  تخرمن خاصان بسوخت خانگه عام رف                           
  عارف مجموع را در پس دیوار صبر

  طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت                           
  ھمه عمر خویش با تو برآرم دمی گر به

  حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت                         
  نپخت یا به فراقی نسوخت ھر که ھوایی

  جھان چون برود خام رفت آخر عمر از                       
  کنیم در طلب دوستان ما قدم از سر

  راه به جایی نبرد ھر که به اقدام رفت                        
  میل نکردی ولی ھمت سعدی به عشق         
 می چو فروشد به کام عقل به ناکام رفت        
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23 
  این که تو داری قیامتست نه قامت

  وین نه تبسم که معجزست و کرامت                           
  تماشای روی چون قمرت کرد ھر که

  سینه سپر کرد پیش تیر مالمت                          
  رود از عمرمی ھر شب و روزی که بی تو

  رود ھزار ندامتبر نفسی می                         
  و نشستمعمر نبود آن چه غافل از ت

  ام به غرامتباقی عمر ایستاده                       
  سرو خرامان چو قد معتدلت نیست

  کنند به قامتوصفش که می آن ھمه                       
  چشم مسافر که بر جمال تو افتاد

  به اقامت عزم رحیلش بدل شود                      
  اھل فریقین در تو خیره بمانند

  گر بروی در حسابگاه قیامت                      
  ھمه سختی و نامرادی سعدی این

 چون تو پسندی سعادتست و سالمت                       
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24 
  ھا فدای جانتروی به تنھا تنخوش می

  گذاری یاران مھربانتمدھوش می                           
  ی خود ببینیای طلب کن تا روآیینه

  وز حسن خود بماند انگشت در دھانت                         
  شکار داری یا اتفاق بستان قصد

  کشد عنانتعزمی درست باید تا می                         
  با دوستان نگه کن ای گلبن خرامان

  تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت                         
  کردی عقلم تاراج شوق رخت سرای

  بینم از نھانتای دزد آشکارا می                        
  ھر دم کمند زلفت صیدی دگر بگیرد

  پیکان غمزه در دل ز ابروی چون کمانت                        
  دانی چرا نخفتم تو پادشاه حسنی

  خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت                       
  برازد با وصلت آشناییا را نمیم

  لبقتر از من باید ھم آشیانت مرغی                       
  نخواھممن آب زندگانی بعد از تو می

  بمیرم بر خاک آستانت بگذار تا                      
  من فتنه زمانم وان دوستان که داری

  زمانتفتنه  بی شک نگاه دارند از                      
  سعدی چو دوست داری آزاد باش و ایمن     
 جھانت ور دشمنی بباشد با ھر که در     
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25 
  دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

  ای بباردبیابان بر تشنه ابری که در                              
  ای بوی آشنایی دانستم از کجایی

  پیوند روح دارد وصل جانان پیغام                             
  پسنددسودای عشق پختن عقلم نمی

  گذاردنمی فرمان عقل بردن عشقم                             
  باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را

  گذارد ور نه کدام قاصد پیغام ما                              
  ھم عارفان عاشق دانند حال مسکین

  گر عارفی بنالد یا عاشقی بزارد                             
  زھرم چو نوشدارو از دست یار شیرین

  گواردبر دل خوشست نوشم بی او نمی                           
  پایی که برنیارد روزی به سنگ عشقی

  سپاردگوییم جان ندارد یا دل نمی                            
  عشق جانان گر عاشقیست صادقمشغول 

  در روز تیرباران باید که سر نخارد                            
  حاصلست یارا اوقات زندگانیبی

  اال دمی که یاری با ھمدمی برآرد                           
  نشیند سعدی به کنج خلوت دانی چرا             
 ون شدن نیاردکز دست خوبرویان بیر             
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26 
  که راحت دل امیدوار من دارد              مگر نسیم سحر بوی یار من دارد

  مگر شمایل قد نگار من دارد            اند الله و گلدرافتاده به پای سرو
  اختیار من داردزمام خاطر بی       مپرس که عشق نشان راه سالمت ز من

  طراوت گل و بوی بھار من دارد           عارض توگال و تازه بھارا تویی که 
  که سر خاکسار من دارد بدین ھوس             دگر سر من و بالین عافیت ھیھات

  روزگار من دارد فراغت از من و از            به ھرزه در سر او روزگار کردم و او
  دارد ت غبار منکدام دامن ھم              ام یا ربمگر به درد دلی بازمانده

 دارد دلت نسوزد که بیچاره بار من     به زیر بار تو سعدی چو خر به گل درماند
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27 
  آن شکرخنده که پرنوش دھانی دارد

  جھانی دارد نه دل من که دل خلق                      
  به تماشای درخت چمنش حاجت نیست

  دارد چنو سرو روانی ھر که در خانه                    
  جان چه تمتع دارندکافران از بت بی
  باری آن بت بپرستند که جانی دارد                     

  ابرویش خم به کمان ماند و قد راست به تیر
  دارد کس ندیدم که چنین تیر و کمانی                     

  گویدعلت آنست که وقتی سخنی می
  ور نه معلوم نبودی که دھانی دارد                    

  بنددحجت آنست که وقتی کمری می
  ور نه مفھوم نگشتی که میانی دارد                   

  گفتی مرو اندر پی خون خواره خویش ای که
  با کسی گوی که در دست عنانی دارد                    

  داغیست که تا مرگ نیاید نرود عشق
  ھر که بر چھره از این داغ نشانی دارد                    

  کشتی از این موج به در نتوان برد سعدیا
 که نه بحریست محبت که کرانی دارد                    
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28 
  زنده شود ھر که پیش دوست بمیرد

  مرده دلست آن که ھیچ دوست نگیرد                           
  ذوقش درون سینه صفاییستکه ز  ھر

  شمع دلش را ز شاھدی نگزیرد                           
  موم به دست آر طالب عشقی دلی چو
  سنگ سیه صورت نگین نپذیرد                         

  صورت سنگین دلی کشنده سعدیست
 ھر که بدین صورتش کشند نمیرد                          
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29 
  باشد دل چه شبی درازشب عاشقان بی

  تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد                        
  عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت

  به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد                      
  ز محبتت نخواھم که نظر کنم به رویت

  آنست که پاکباز باشد که محب صادق                     
  به کرشمه عنایت نگھی به سوی ما کن

  دعای دردمندان ز سر نیاز باشد که                      
  سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم

  دوست گویم که محل راز باشد به کدام                    
  چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی

  گذاری که مرا نماز باشدنمی تو صنم                    
  گرفتمنه چنین حساب کردم چو تو دوست می

  و حمد گوییم و جفا و ناز باشد که ثنا                    
  دگرش چو بازبینی غم دل مگوی سعدی

  کوتاه و سخن دراز باشد که شب وصال                    
  عھد یارانقدمی که برگرفتی به وفا و        
 بترسی قدم مجاز باشد اگر از بال       
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30 
  از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد

  برم جور تو تا وسع و توانم باشدمی                        
  گر نوازی چه سعادت به از این خواھم یافت

  ور کشی زار چه دولت به از آنم باشد                      
  مرا عشق تو از ھر چه جھان بازاستدچون 

  چه غم از سرزنش ھر که جھانم باشد                      
  تیغ قھر ار تو زنی قوت روحم گردد

  زھر ار تو دھی قوت روانم باشد جام                       
  در قیامت چو سر از خاک لحد بردارم

  جانم باشدتو بر دامن  گرد سودای                      
  گر تو را خاطر ما نیست خیالت بفرست

  نھانم باشد تا شبی محرم اسرار                       
  ھر کسی را ز لبت خشک تمنایی ھست

  باشد من خود این بخت ندارم که زبانم                       
  جان برافشانم اگر سعدی خویشم خوانی

 باشد دارم اگر طالع آنم سر این                         
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31 
  گر گویمت که سروی سرو این چنین نباشد

  گویمت که ماھی مه بر زمین نباشد ور                 
  گر در جھان بگردی و آفاق درنوردی

  شگرفی در کفر و دین نباشد صورت بدین                  
  لعلست یا لبانت قندست یا دھانت

  نیکم یقین نباشد تا در برت نگیرم                   
  صورت کنند زیبا بر پرنیان و دیبا

  نباشد لیکن بر ابروانش سحر مبین                  
  زنبور اگر میانش باشد بدین لطیفی

  حقا که در دھانش این انگبین نباشد                 
  گر ھر که در جھان را شاید که خون بریزی

  با یار مھربانت باید که کین نباشد                 
  گر جان نازنینش در پای ریزی ای دل

  در کار نازنینان جان نازنین نباشد             
  گزیندزان که دیگری را بر ما ھمی ور

  گو برگزین که ما را بر تو گزین نباشد                
  حرام بادا بر یار سروباال عشقش

  تردامنی که جانش در آستین نباشد                
  روی از تو برنپیچد سعدی به ھیچ علت

 اال گرش برانی علت جز این نباشد                
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32 
  کاشانه به گلزار برآمد سرمست ز

  غلغل ز گل و الله به یک بار برآمد                      
  زنان دیدم و گویان مرغان چمن نعره
  زین غنچه که از طرف چمنزار برآمد                      

  پذیرفت آب از گل رخساره او عکس
  و آتش به سر غنچه گلنار برآمد                    

  سجاده نشینی که مرید غم او شد
  آوازه اش از خانه خمار برآمد                  

  زاھد چو کرامات بت عارض او دید
  میان بسته به زنار برآمد از چله               

  دل و دیوانه نشاندشبر خاک چو من بی
  که پری وار برآمد اندر نظر ھر                 

  من مفلس از آن روز شدم کز حرم غیب
  برآمد دیبای جمال تو به بازار               

  کام دلم آن بود که جان بر تو فشانم
  کام میسر شد وین کار برآمدآن                  

  سعدی چمن آن روز به تاراج خزان داد
 کز باغ دلش بوی گل یار برآمد                   
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33 
  آخر ای سنگ دل سیم زنخدان تا چند

  تا چند تو ز ما فارغ و ما از تو پریشان                      
  خار در پای گل از دور به حسرت دیدن

  چند تشنه بازآمدن از چشمه حیوان تا                    
  گوش در گفتن شیرین تو واله تا کی

  چشم در منظر مطبوع تو حیران تا چند                   
  بیم آنست دمادم که برآرم فریاد

  صبر پیدا و جگر خوردن پنھان تا چند                  
  زسر ناز برآری ز گریبان ھر رو تو

  ما ز جورت سر فکرت به گریبان تا چند                
  نه به حناست که خون دل ماست رنگ دستت

  خوردن خون دل خلق به دستان تا چند                
  تو از پای درآید روزی سعدی از دست
 طاقت بار ستم تا کی و ھجران تا چند                 
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34 
  خواب صبح برخیزند دو چشم مست تو کز

  ای برانگیزندھزار فتنه به ھر گوشه                           
  چگونه انس نگیرند با تو آدمیان

  که از لطافت خوی تو وحش نگریزند                          
  در رخ خوبان حالل نیست نظر چنان که

  ھیزندحالل نیست که از تو نظر بپر                         
  پایم که از لطافت و حسن غالم آن سر و

  به سر سزاست که پیشش به پای برخیزند                       
  ندانی ز دردمندان پرس تو قدر خویش

  ریزندکز اشتیاق جمالت چه اشک می                      
  مجال صبر نماند قرار عقل برفت و

  لف تو از حد برون دالویزندکه چشم و ز                      
 پارسایی و عشق مرا مگوی نصیحت که

  دو خصلتند که با یک دگر نیامیزند                   
  سعدی رضا به حکم قضا اختیار کن

 که شرط نیست که با زورمند بستیزند                    
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35 
  کندگناه از من جدایی میبی                      کندوفایی مییار با ما بی

  کندجای دیگر روشنایی می                 وفارا بکشت آن بی شمع جانم
  کندبا غریبان آشنایی می                کند با خویش خود بیگانگیمی

  کندمی با من او گندم نمایی                 جوفروشست آن نگار سنگ دل
  کندبر من او خود پارسایی می                ندیار من اوباش و قالشست و ر

  کندوفایی میکان فالنی بی                  مسلمانان به فریادم رسید ای
  کنداز من مسکین جدایی می              غمش کشتی عمرم شکستست از

  کندسمایی می آفت دور              کند اندر زمانآن چه با من می
 کندمی از لبش بوسی گدایی            سخن در راه عشقسعدی شیرین 
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  رودای ساربان آھسته رو کرام جانم می

  رودخود داشتم با دلستانم می وان دل که با                        
  ام مھجور از او بیچاره و رنجور از اومن مانده

  روداز او در استخوانم میگویی که نیشی دور                        
  ریش درون گفتم به نیرنگ و فسون پنھان کنم

  رودماند که خون بر آستانم میپنھان نمی                       
  مکن با کاروان محمل بدار ای ساروان تندی

  رودکز عشق آن سرو روان گویی روانم می                       
  زھر تنھایی چشانمن  رود دامن کشاناو می

  روددیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می                    
  سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم برگشت یار

  رودچون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می                     
  بنیاد اوبیداد او وین عھد بی با آن ھمه

  رودزبانم میدر سینه دارم یاد او یا بر                    
  بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین

  رودمی شوب و فریاد از زمین بر آسمانم کا                  
  نشنومنغنوم و اندرز کس میشب تا سحر می

  رودکف عنانم می روم کزوین ره نه قاصد می                 
  گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل

  روددل با کاروانم می وین نیز نتوانم که                 
  صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من

 رودکار من ھم کار از آنم می گر چه نباشد                
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٣٧ 
  نمایدمی چه سروست آن که باال
  ربایدھا میعنان از دست دل                          

  منظور محبوبکه زاد این صورت 
  این صورت ندانم تا چه زاید از                          

  اگر صد نوبتش چون قرص خورشید
  آید ببینم آب در چشم من                          

 کس اندر عھد ما مانند وی نیست
  ولی ترسم به عھد ما نپاید                      

  طرف چندان که خواھی فراغت زان
  فزایدوزین جانب محبت می                     

  حدیث عشق جانان گفتنی نیست
  و گر گویی کسی ھمدرد باید                    

  درازای شب از ناخفتگان پرس
  کوته نماید که خواب آلوده را                    

  مرا پای گریز از دست او نیست
  گشایدور میبنددم اگر می                   

  کن تا بیفتد ناتوانی رھا
  که با سرپنجگان زور آزماید                

  نشاید خون سعدی بی سبب ریخت
 ولیکن چون مراد اوست شاید             
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٣٨ 
  وصفش در بیان آید نه چندان آرزومندم که

  و گر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید
  تلخی رفته از اعضا شیرینی به مرا تو جان

  اال ای جان به تن بازآ و گر نه تن به جان آید
  ھا که پیش آمدھا که بر من رفت و سختیمالمت

  داستان آید گر از ھر نوبتی فصلی بگویم
  چه پروای سخن گفتن بود مشتاق خدمت را

  با بوستان آید حدیث آن گه کند بلبل که گل
  ه بیرون شدچه سود آب فرات آن گه که جان تشن

  افتاد لیلی با میان آید چو مجنون بر کنار
  دارم تو را کز بوی مشکینتمن ای گل دوست می

  مستم که گویی بوی یار مھربان آید چنان
  نسیم صبح را گفتم تو با او جانبی داری

  آن جانب که او باشد صبا عنبرفشان آید کز
  گناه توست اگر وقتی بنالد ناشکیبایی

  که چون آتش دراندازی دخان آیدندانستی 
  عذرا کندخطا گفتم به نادانی که جوری می

  باید که وامق را شکایت بر زبان آیدنمی
  بشکافی قلم خاصیتی دارد که سر تا سینه

  دگربارش بفرمایی به فرق سر دوان آید
  نوروزی زمین باغ و بستان را به عشق باد

  آیدبباید ساخت با جوری که از باد خزان 
  دوستان سعدی گرت خونابه گردد دل ز دست

 نه شرط دوستی باشد که از دل بر دھان آید
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٣٩ 
  ام بر زلف و باالی تو ای بدر منیرفتنه

  آن یا عبیر قامتست آن یا قیامت عنبرست
  گم شدم در راه سودا ره نمایا ره نمای

  دستگیرا دستگیر شخصم از پای اندرآمد
  چون سگ از مسجد مرا گر ز پیش خود برانی
  چون مرید از گفت پیر سر ز حکمت برندارم

  ناوک فریاد من ھر ساعت از مجرای دل
  ھمچو سوزن از حریر بگذرد از چرخ اطلس

  چون کنم کز دل شکیبایم ز دلبر ناشکیب
  گزیرست و ز جانان ناگزیر چون کنم کز جان

  بی تو گر در جنتم ناخوش شراب سلسبیل
  دوزخم خرم ھوای زمھریر با تو گر در

  گر بپرد مرغ وصلت در ھوای بخت من
  شادی چارپر گردم چو تیر وه که آن ساعت ز

  تا روانم ھست خواھم راند نامت بر زبان
  خواھم کند نقشت در ضمیر تا وجودم ھست

  گر نبارد فضل باران عنایت بر سرم
  رسانم چون جھودان در فطیر البه بر گردون
  ام سھوم به رحمت درگذاریدهبوالعجب شور

  ام جرمم به طاعت درپذیردرمانده سھمگن
  آه دردآلود سعدی گر ز گردون بگذرد

 کافردل نگیرد ای مسلمانان نفیر در تو
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٤٠ 
  شراب سلسبیل از چشمه نوش         قیامت باشد آن قامت در آغوش
  حلقه در گوش غالم خویش کرد و          غالم کیست آن لعبت که ما را
  نیامد خواب در چشمان من دوش          پری پیکر بتی کز سحر چشمش

  گردد فراموشکه خود ھرگز نمی             ھر وقتم به یاد خاطر آید نه
  که سر در پای او خوشتر که بر دوش              بریزد حاللش باد اگر خونم

  گو در صالح خویشتن کوش بر او               نصیحتگوی ما عقلی ندارد
  سرپوش نشاید کرد و آتش زیر            دھل زیر گلیم از خلق پنھان
  جوشبین و میچه خواھد کرد گو می           بیا ای دوست ور دشمن ببیند

  آید تو خاموشز ما فریاد می          از ما فارغ و ما با تو ھمراه تو
 که سعدی در تو حیرانست و مدھوش    دیگری پرس حدیث حسن خویش از
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  روم من از ھوشآیی و میمی             شوی فراموشنمی رفتی و

  کشیده تا بناگوش پیوسته                سحرست کمان ابروانت
  رسد به آغوشچون دست نمی                  پایت بگذار تا ببوسم

  نیش سخنت مقابل نوش            قبلت مقام عدلست جور از
  عندلیب مخروش گویند به              کار بود که در بھارانبی

  باد سحرش ببرد سرپوش         نھفتمدوش آن غم دل که می
  امشب بگذشت خواھد از دوش         دوش تا کمر بود آن سیل که

  خاموش اال متحیران                شھری متحدثان حسنت
  از حلقه عارفان مدھوش       بنشین که ھزار فتنه برخاست

  کاین دیگ فرونشیند از جوش         کنی محالستمی آتش که تو
  یاران چمن کند فراموش       بلبل که به دست شاھد افتاد

  مفروش یاری بخر و به ھیچ      ای خواجه برو به ھر چه داری
  من بنیوش و پند منیوش از         گر توبه دھد کسی ز عشقت

  کند گوشگوید و خود نمیمی         پند مردم سعدی ھمه ساله
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  برانی از بر خویش گرم قبول کنی ور
  نگردم از تو و گر خود فدا کنم سر خویش                               

  و گر بیندازی تو دانی ار بنوازی
  چنان که در دلت آید به رای انور خویش                                

  منتست و ثواب نظر به جانب ما گر چه
  پروری و چاکر خویشغالم خویش ھمی                               
  نگذاری اگر برابر خویش به حکم

  ابر خویشخیال روی تو نگذاردم از بر                                 
  مرا نصیحت بیگانه منفعت نکند

  که راضیم که قفا بینم از ستمگر خویش                              
  حدیث صبر من از روی تو ھمان مثلست

  که صبر طفل به شیر از کنار مادر خویش                             
  رواست گر ھمه خلق از نظر بیندازی

  که ھیچ خلق نبینی به حسن و منظر خویش                             
  به عشق روی تو گفتم که جان برافشانم

  دگر به شرم درافتادم از محقر خویش                          
 تو سر به صحبت سعدی درآوری ھیھات

  ام مصور خویشخیال که من کرده زھی                           
  شوق غالبم دانی چه بر سر آید از این

 مورچه را بر سر آمد از پر خویش ھمان چه                           
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  اندام سنگین دل گرم بازآمدی محبوب سیم

  گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل                         
  خواھیگر این شب روز می ایا باد سحرگاھی

  از آن خورشید خرگاھی برافکن دامن محمل                       
  کشم شایدبگشاید که عاشق می گر او سرپنجه

  ھزارش صید پیش آید به خون خویش مستعجل                     
  ھمنشین من خالف عقل و دین من گروھی

  بگیرند آستین من که دست از دامنش بگسل                      
  مالمتگوی عاشق را چه گوید مردم دانا

  ساحل که حال غرقه در دریا نداند خفته بر                      
  به خونم گر بیاالید دو دست نازنین شاید

  پنجه قاتل آید که دست ونه قتلم خوش ھمی                     
  اگر عاقل بود داند که مجنون صبر نتواند

  لیلی را بود منزل شتر جایی بخواباند که                    
  ھا زاید که مردم را بفرسایدز عقل اندیشه

  برو عاشق شو ای عاقل گرت آسودگی باید                   
  جویدپوید طریق وصل میمرا تا پای می
  حاصلگوید زھی سودای بیمی بھل تا عقل                  

  رومی و چینیھا بینی خالف عجایب نقش
  بنشینی ز دنیا و آخرت غافل اگر با دوست                  

  در این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید
 از جان برون آید نشیند الجرم بر دل که ھرچ                  
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  دارند و من ھمھمه کس دوست می                  رفیق مھربان و یار ھمدم

  من آوردم به عالم نه این بدعت           کوان رسمیست معھودنظر با نی
  مصدق دارمت والله اعلم              تو گر دعوی کنی پرھیزگاری

  دارم مسلممن این دعوی نمی         گویی که میل خاطرم نیست و گر
  گناه اول ز حوا بود و آدم           گناھست حدیث عشق اگر گویی

  باشد نه از ذم نه از مدحش خبر                    ماه رویانگرفتار کمند 
  به گیتی در ندارم ھیچ مرھم           چو دست مھربان بر سینه ریش

  بیاموز از فلک دور دمادم                 بگردان ساقیا جام لبالب
  به روی دوستان خوش باش و خرم               نیرزد اگر دانی که دنیا غم

  شود کممانده روزی می ز عمر         نیمت دان اگر دانی که ھر روزغ
  که بنیادش نه بنیادیست محکم               منه دل بر سرای عمر سعدی

 غم خورد چندین مخورچو خاکت می            برو شادی کن ای یار دل افروز
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  روزگاریست که سودازده روی توام

  کوی توام خوابگه نیست مگر خاک سر                
  تر از بخت منستبه دو چشم تو که شوریده

  از موی توام ترکه به روی تو من آشفته                  
  نقد ھر عقل که در کیسه پندارم بود

  توام کمتر از ھیچ برآمد به ترازوی                    
  پیش منتھمدمی نیست که گوید سخنی 

  محرمی نیست که آرد خبری سوی توام                     
  چشم بر ھم نزنم گر تو به تیرم بزنی

  لیک ترسم که بدوزد نظر از روی توام                     
  زین سبب خلق جھانند مرید سخنم

  که ریاضت کش محراب دو ابروی توام                    
  راپرده عمرموتم نکند میخ س دست

  گر سعادت بزند خیمه به پھلوی توام                      
  این در به مالمت بروم تو مپندار کز

  که گرم تیغ زنی بنده بازوی توام                      
  گویدخوش می سعدی از پرده عشاق چه

 ترک من پرده برانداز که ھندوی توام                      
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  خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم من

  تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم                           
  چه کوته نظرانند بر ایشان پیمای ھر

  که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم                          
  و وفایی که میان من و توست به حق مھر

  که نه مھر از تو بریدم نه به کس پیوستم                         
  آب و گل من در دل من مھر تو بود پیش از

  با خود آوردم از آن جا نه به خود بربستم                         
  غالم توام از روی حقیقت لیکن من

  با وجودت نتوان گفت که من خود ھستم                        
  ستن بودیمن گوشه نش دایما عادت

  ای از طلبت ننشستمتا تو برخاسته                        
  تنھایی نیست تو ملولی و مرا طاقت
  تو جفا کردی و من عھد وفا نشکستم                        

  پی دل سعدیا با تو نگفتم که مرو در
 نروم باز گر این بار که رفتم جستم                        
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  و من از خود به درشدم از در درآمدی
  گفتی کز این جھان به جھان دگر شدم                 

  دھد ز دوستخبر می گوشم به راه تا که
  خبر شدمصاحب خبر بیامد و من بی                  

  پیش آفتاب چون شبنم اوفتاده بدم
  برشدممھرم به جان رسید و به عیوق                   

  گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق
  ساکن شود بدیدم و مشتاقتر شدم                  

  دستم نداد قوت رفتن به پیش یار
  پای رفتم و چندی به سر شدم چندی به                 

  تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم
  ھمه سمع و بصر شدم از پای تا به سر                

  ز او چگونه توانم نگاه داشتمن چشم ا
  دیده ور شدم کاول نظر به دیدن او                

  بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمان
  اگر شدم مجموع اگر نشستم و خرسند                   

  او را خود التفات نبودش به صید من
  من خویشتن اسیر کمند نظر شدم                

  سرخ تو سعدی چه زرد کردگویند روی 
 شدم اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر               
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  کمندم که گویی آھوی سر در             چنان در قید مھرت پای بندم
  گھی بر حال بی سامان بخندم             گھی بر درد بی درمان بگریم

  ھوشمندان کار بندمکه پند         نماند از عشق و گوشی مرا ھوشی
  حدیث عشق بر صحرا فکندم           مجال صبر تنگ آمد به یک بار

  ای خواجه پندم مده گر عاقلی       نه مجنونم که دل بردارم از دوست
  معاذالله من این صورت نبندم             چنین صورت نبندد ھیچ نقاش

  من اسیر و مستمندمنه تنھا         ھاھا در غمت فرسود و تنجان چه
  اگر بازآمدی بخت بلندم             ناچار و ناکام تو ھم بازآمدی

  برآساید روان دردمندم            گر آوازم دھی من خفته در گور
  گر آسایش رسانی ور گزندم                  سری دارم فدای خاک پایت

 پسندمد بر خود میمن این بیدا           و گر در رنج سعدی راحت توست
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  خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم

  گفتار تو خرسندم به دیدار تو خوشنودم به                      
  اگر چه خاطرت با ھر کسی پیوندھا دارد

  خاطر که من با جز تو پیوندم مباد آن روز و آن                       
  زھی بدعھد سنگین دل کسی مانند من جستی

  کاندر وفاداری نخواھی یافت مانندم مکن                      
  اگر خود نعمت قارون کسی در پایت اندازد

  کجا ھمتای من باشد که جان در پایت افکندم                     
  دوستتر دارم به جانت کز میان جان ز جانت

  انا که باور دار سوگندمبه حق دوستی ج                     
  یاران پراکنده مکن رغبت به ھر سویی به

  که من مھر دگر یاران ز ھر سویی پراکندم                    
  جام ھجر نوشیدم شراب وصلت اندرده که

  درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندم                   
  شد چه نفع از رفتن راھم چو پای از جاده بیرون

  چو کار از دست بیرون شد چه سود از دادن پندم                  
  گو ادب کم کن که من ناجنس شاگردم معلم

  پدر گو پند کمتر ده که من نااھل فرزندم                   
  گویدخواری در پیت سعدی چو گرد افتاده می به

 پسندمن پسندی بر دلم گردی که بر دامانت                     
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  آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم

  جان بودمبرم صورت بی تا برفتی ز                                       
  نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند

  اوصاف تو حیران بودم که در اندیشه                                    
  شببی تو در دامن گلزار نخفتم یک 

  مغیالن بودم که نه در بادیه خار                                    
  کرد مرا دم به دم امید وصالزنده می

  ھجران بودم ور نه دور از نظرت کشته                                     
  به توالی تو در آتش محنت چو خلیل

  بودم در چمن الله و ریحانگوییا                                     
  تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح

  ھمه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم                                 
  گفتسعدی از جور فراقت ھمه روز این می

 بودم عھد بشکستی و من بر سر پیمان                              
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  سر پیمان بودم عھد بشکستی و من بر
  پرورده احسان بودم شاکر نعمت و                          

  چه کند بنده که بر جور تحمل نکند
  فرمان بودم بار بر گردن و سر بر خط                         

  خار عشقت نه چنان پای نشاط آبله کرد
  مبود که سر سبزه و پروای گلستان                         

  روز ھجرانت بدانستم قدر شب وصل
  عجب ار قدر نبود آن شب و نادان بودم                         

  گر به عقبی درم از حاصل دنیا پرسند
  گویم آن روز که در صحبت جانان بودم                        

  فراموش کنی عھد قدیم که پسندد که
  نه مستوجب ھجران بودمبه وصالت که                       

  آن روز که بازآیی و سعدی گوید خرم
  آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم                     
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  نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم

  برفت در ھمه عالم به بی دلی خبرم                              
  نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم

  نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم                             
  من از تو روی نخواھم به دیگری آورد

  که زشت باشد ھر روز قبله دگرم                            
  عشق تو بر من چنان اثر کردست بالی

  کند اثرمکه پند عالم و عابد نمی                           
  دیوان حشر پیش آرند قیامتم که به

  نگرممیان آن ھمه تشویش در تو می                         
  دوست در برم باشد به جان دوست که چون

  ھزار دشمن اگر بر سرند غم نخورم                        
  داد توانمنشان پیکر خوبت نمی

  شود بصرمیکه در تأمل او خیره م                      
  تو نیز اگر نشناسی مرا عجب نبود

  ھر چه در نظر آید از آن ضعیفترم که                      
  به جان و سر که نگردانم از وصال تو روی

  گر ھزار مالمت رسد به جان و سرم و                       
  مرا مگوی که سعدی چرا پریشانی

 کند به یک دگرمبر می ی توخیال رو                      
 
  

  

  

  

  



 

58 
 

52 
  دارم باز از شراب دوشین در سر خمار

  وز باغ وصل جانان گل در کنار دارم                          
  سرمست اگر به سودا برھم زنم جھانی

  عیبم مکن که در سر سودای یار دارم                       
  ساقی بیار جامی کز زھد توبه کردم

  مطرب بزن نوایی کز توبه عار دارم                      
  سیالب نیستی را سر در وجود من ده

  خاکدان ھستی بر دل غبار دارم کز                     
  شستم به آب غیرت نقش و نگار ظاھر

  دل نقش و نگار دارم کاندر سراچه                       
  موسی طور عشقم در وادی تمنا

  ھزار دارم مجروح لن ترانی چون خود                     
  رفتی و در رکابت دل رفت و صبر و دانش

  دارم بازآ که نیم جانی بھر نثار                  
  چندم به سر دوانی پرگاروار گردت

  ام ولیکن پای استوار دارمسرگشته                   
  دعقلی تمام باید تا دل قرار گیر

  عقل از کجا و دل کو تا برقرار دارم                 
  می که ریخت عشقت در کام جان سعدی زان

 تا بامداد محشر در سر خمار دارم                  
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  نگرمگر به رخسار چو ماھت صنما می

  نگرممی به حقیقت اثر لطف خدا                                   
  دیده ز روی تو بیابد اثریتا مگر 

  نگرممی ھر زمان صد رھت اندر سر و پا                                 
  نگریتو به حال من مسکین به جفا می

  نگرممی من به خاک کف پایت به وفا                               
  آفتابی تو و من ذره مسکین ضعیف

  نگرمتو کجا و من سرگشته کجا می                               
  سر زلفت ظلماتست و لبت آب حیات

  نگرمدر سواد سر زلفت به خطا می                                
  چشم مبیناد رخ ترک تو باز ھندوی

  نگرمگر به چین سر زلفت به خطا می                               
  درازست ولی سعدی وار راه عشق تو

 نگرمروم وز سر حسرت به قفا میمی                              
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  به خدا اگر بمیرم که دل از تو برنگیرم

  پذیرمبرو ای طبیبم از سر که دوا نمی
  ھمه عمر با حریفان بنشستمی و خوبان                                   
  تو بخاستی و نقشت بنشست در ضمیرم                                  

  مده ای حکیم پندم که به کار درنبندم
  که ز خویشتن گزیرست و ز دوست ناگزیرم

  برو ای سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان                               
  تیرم زند بهکه که می بگذار تا ببینم                               

  نه نشاط دوستانم نه فراغ بوستانم
  بروید ای رفیقان به سفر که من اسیرم

  تو در آب اگر ببینی حرکات خویشتن را                             
  نظیرمبه زبان خود بگویی که به حسن بی                             

  کامرانی تو به خواب خوش بیاسای و به عیش و
  از نفیرم ام دوش و نه مردمکه نه من غنوده

  نه توانگران ببخشند فقیر ناتوان را                            
  فقیرم نظری کن ای توانگر که به دیدنت                          

  اگرم چو عود سوزی تن من فدای جانت
  که خوشست عیش مردم به روایح عبیرم

  ای که سعدی نبرد ز دست من جاننه تو گفته                         
 نمیرم کشینه به خاک پای مردان چو تو می                        
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  سوزممی که به یک شعله جھان           سوزموه که در عشق چنان می

  سوزمدم به دم شعله زنان می             شمع وش پیش رخ شاھد یار
  سوزمکه من از عشق فالن می              یارم گفتچه نمی وختم گرس

  سوزمشفقتی بر که به جان می          گردمرحمتی کن که به سر می
  سوزماز آن می من گنه کارم         با تو یاران ھمه در ناز و نعیم

 سوزمکس نداند که نھان می                 سعدیا ناله مکن گر نکنم
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  یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم

  برانگیزم زان دو لب شیرینت صد شور
  گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر                                   

  ریزم ور راه وفا داری جان در قدمت                                 
  شدبس توبه و پرھیزم کز عشق تو باطل 
  من بعد بدان شرطم کز توبه بپرھیزم

  سیم دل مسکینم در خاک درت گم شد                                 
  بیزمخاک سر ھر کویی بی فایده می                               

  شھر به رسوایی دشمن به دفم برزد در
  تا بر دف عشق آمد تیر نظر تیزم

  لیلی چون قیس بنی عامر مجنون رخ                               
  فرھاد لب شیرین چون خسرو پرویزم                             

  یا از سر جان برخیز گفتی به غمم بنشین
  فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم

  کنگره ننشینم گر بی تو بود جنت بر                            
  ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم                         

  گنجدنمی با یاد تو گر سعدی در شعر      
 چون دوست یگانه شد با غیر نیامیزم     
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  فراق دوستان بس که نشست بر دلم بار

  رود ناقه به زیر محملمروم و نمیمی                                         
  برسد به منزلی بیفکند شتر چون بار

  بار دلست ھمچنان ور به ھزار منزلم                                      
  کشی صبر کن و سبک مرومی ای که مھار

  کشی وز طرفی سالسلمکز طرفی تو می                                   
  پرده دریده ھوا بارکشیده جفا

  ایست مشکلمز پیش و دل ز پس واقعه راه                               
  حجاب کی شود معرفت قدیم را بعد

  گر چه به شخص غایبی در نظری مقابلم                               
  آرزو آخر قصد من تویی غایت جھد و

  تا نرسم ز دامنت دست امید نگسلم                              
  نان منذکر تو از زبان من فکر تو از ج

  ای در رگ و در مفاصلمچون برود که رفته                            
  مشتغل توام چنان کز ھمه چیز غایبم

  مفتکر توام چنان کز ھمه خلق غافلم                             
  گر نظری کنی کند کشته صبر من ورق

  ید باطلمنکنی چه بر دھد بیخ ام ور                           
  دھی بلیسنت عشق سعدیا ترک نمی

  دررود خوی سرشته در گلم کی ز دلم به                           
  داروی درد شوق را با ھمه علم عاجزم         
 با ھمه عقل جاھلم چاره کار عشق را        
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  خبر از خویشتنمتا خبر دارم از او بی
  نیاید که منمبا وجودش ز من آواز 

  بدرم دم به دم از غایت شوقپیرھن می                                      
  که وجودم ھمه او گشت و من این پیرھنم                                      

  ای رقیب این ھمه سودا مکن و جنگ مجوی
  برکنم دیده که من دیده از او برنکنم

  ایستخود گرفتم که نگویم که مرا واقعه                                     
  دشمن و دوست بدانند قیاس از سخنم                                     

  در ھمه شھر فراھم ننشست انجمنی
  من در غمش افسانه آن انجمنم که نه

  نداشتبرشکست از من و از رنج دلم باک                                     
  که توانم که از او برشکنم من نه آنم                                   

  گر ھمین سوز رود با من مسکین در گور
  بازکنی سوخته یابی کفنم خاک اگر

  ای اینک من و سر باکی نیستگر به خون تشنه                                  
  فتراک تو به زان که بود بر بدنم که به                                  

  مرد و زن گر به جفا کردن من برخیزند
  بگردم ز وفای تو نه مردم که زنم گر

  شرط عقلست که مردم بگریزند از تیر                                
  دست تو باشد مژه بر ھم نزنم من گر از                               

 رآمد دھن شیرینتتا به گفتار د
  به جھان درفکنم بیم آنست که شوری

  لب سعدی و دھانت ز کجا تا به کجا                              
 بر دھنم این قدر بس که رود نام لبت                              
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  آن دوست که من دارم وان یار که من دانم
  شیرین دھنی دارد دور از لب و دندانم                                    

  بخت این نکند با من کان شاخ صنوبر را
  بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم                                    

  ای روی دالرایت مجموعه زیبایی
  رد از من که پریشانمچه غم دا مجموع                                 

  دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من
  مانمآرم خود ھیچ نمیمی چون یاد تو                                

  نالمپیچم وز ھجر نمیبا وصل نمی
  فرمایی من بنده فرمانم حکم آن چه تو                               

  نونای خوبتر از لیلی بیمست که چون مج
  در کوه و بیابانم عشق تو بگرداند                               

  یک پشت زمین دشمن گر روی به من آرند
  روی بگردانم از روی تو بیزارم گر                            

  در دام تو محبوسم در دست تو مغلوبم
  حیرانم وز ذوق تو مدھوشم در وصف تو                          

  دستی ز غمت بر دل پایی ز پیت در گل
  نتوانم با این ھمه صبرم ھست وز روی تو                          

  نالم وین طرفه که در عالمدر خفیه ھمی
  پنھانم خسبند از نالهعشاق نمی                          

  گیردبینی که چه گرم آتش در سوخته می
  آنم تو گرمتری ز آتش من سوخته تر ز                            

  گویند مکن سعدی جان در سر این سودا         
 جانانم گر جان برود شاید من زنده به        
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  آن نه رویست که من وصف جمالش دانم

  دگری پرس که من حیرانم این حدیث از
  بینماین صنع که من می ھمه بینند نه                                     
  خوانماین نقش که من می ھمه خوانند نه                                    

  آن عجب نیست که سرگشته بود طالب دوست
  من واصل و سرگردانم عجب اینست که

  سرو در باغ نشانند و تو را بر سر و چشم                                 
  سرو روان بنشانم گر اجازت دھی ای                                  

  عشق من بر گل رخسار تو امروزی نیست
  این بستانم دیر سالست که من بلبل

  به سرت کز سر پیمان محبت نروم                                
  مگر بفرمایی رفتن به سر پیکان                                

  باش تا جان برود در طلب جانانم
  که به کاری به از این بازنیاید جانم

  نصیحت که کنی بشنوم ای یار عزیز ھر                               
  صبرم از دوست مفرمای که من نتوانم                              

  آیدطبع ھوسناک منت می عجب از
  مانممی من خود از مردم بی طبع عجب

  در ھمه عالم سعدی گفته بودی که بود                            
  من به خود ھیچ نیم ھر چه تو گویی آنم                          

  بنوازی ملکم گر به تشریف قبولم           
 ور به تازانه قھرم بزنی شیطانم          
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  ما ھمه چشمیم و تو نور ای صنم

  چشم بد از روی تو دور ای صنم                         
  روی مپوشان که بھشتی بود

  تو حور ای صنم ھر که ببیند چو                       
  حور خطا گفتم اگر خواندمت

  ترک ادب رفت و قصور ای صنم                     
  به کرم خرده نگیری که من تا

  غایبم از ذوق حضور ای صنم                      
  را روی تو بر پشت زمین خلق

  ست و فتور ای صنمموجب فتنه                     
  این ھمه دلبندی و خوبی تو را

  و غرور ای صنم موضع نازست                    
  سروبنی خاسته چون قامتت

  تا ننشینیم صبور ای صنم                     
  رودطوفان به سرم می این ھمه

  از جگری ھمچو تنور ای صنم                 
  خورد سعدی از این چشمه حیوان که  

 سیر نگردد به مرور ای صنم   
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  خیزد که یک دم بی تو بنشینمنمی ز دستم بر

  خواھم که روی ھیچ کس بینمبجز رویت نمی
  روز دانستم که با شیرین درافتادم اول من                                 
  که چون فرھاد باید شست دست از جان شیرینم                                

  دارم خالف ھر که در عالمتو را من دوست می
  است در دینم اگر طعنه است در عقلم اگر رخنه

  و گر شمشیر برگیری سپر پیشت بیندازم                             
  ساعدھای سیمینم که بی شمشیر خود کشتی به                            

  برآی ای صبح مشتاقان اگر نزدیک روز آمد
  یلدا مالل از ماه و پروینم که بگرفت این شب

  ز اول ھستی آوردم قفای نیستی خوردم                          
  دارم که مسکینمھمیبخشایش  کنون امید                         

  باید که بر جانم ببخشایددلی چون شمع می
  سوزد به بالینمبینم که میوی کس نمی که جز

  آیدتو ھمچون گل ز خندیدن لبت با ھم نمی                       
  روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم                   

  ھم نه شم برخاید که سعدی چرقیب انگشت می    
 چینمبینم نمیمترس ای باغبان از گل که می    
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  یا رب آن قدست یا سرو چمن                رویست یا برگ سمن یا رب آن

  در چمن کس دید سرو سیمتن                 بر سمن کس دید جعد مشکبار
  ھزاران انجمن چون تو شمعی در             عقل چون پروانه گردید و نیافت

  سخت مجروحیم پیکانی بکن                   سخت مشتاقیم پیمانی بکن
  خنده یا رفتار یا لب یا سخن             زین ھمه شیرینترست وه کدامت

 ور سر ما داری اینک مال و تن           سر گر سر ما خواھی اینک جان و
  اینک سر و تیغ و کفن ایمهبند          گر نوازی ور کشی فرمان تو راست

  جویی نقابی برفکنفتنه می            خواھی حجابی درگذارصعقه می
  گنجد حدیث ما و مندر نمی       من کیم کان جا که کوی عشق توست

  ھا بیت الحزنوی ز ھجرت بیت               ھا دارالشفاخانه ای ز وصلت
  باد ریزد آب حیوان در دھن               وقت آن آمد که خاک مرده را

  پیرھن صبحدم بر یوسف گل                    پاره گرداند زلیخای صبا
  شاھد گل گشت و طفل یاسمن                 نطفه شبنم در ارحام زمین

  خاک شیرازست یا باد ختن              بوی بھشت فیح ریحانست یا
  تیره گردد نسترن درنگر تا               برگذر تا خیره گردد سروبن

  کارگاه صوفیان درھم شکن                  بارگاه زاھدان درھم نورد
  عاشقان مستند مطرب گو بزن           شاھدان چستند ساقی گو بیار

  شھره شھرم چو غازی بر رسن           در کنش سغبه خلقم چو صوفی
  پرده گو بر ما متن عافیت را            تربیت را حله گو در ما مپوش

 حسن خواست تا گویدصد زبان می       چرخ با صد چشم چون روی تو دید
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  در وصف نیاید که چه شیرین دھنست آن
  از لب و دندان منست آن اینست که دور

  عارض نتوان گفت که دور قمرست این                               
  که سرو چمنست آن باال نتوان خواند                              

  در سرو رسیدست ولیکن به حقیقت
  بدنست آن از سرو گذشتست که سیمین

  ھرگز نبود جسم بدین حسن و لطافت                            
  گویی ھمه روحست که در پیرھنست آن                           

  آن صفحه سیمین بناگوشخالست بر 
  ای از غالیه بر یاسمنست آنیا نقطه

  الجمله قیامت تویی امروز در آفاق فی                          
  در چشم تو پیداست که باب فتنست آن                        

  دل از چنبر زلفت برھانم گفتم که
  ترسم نرھانم که شکن بر شکنست آن

  آرزوی وصل تو دارد ھر کس که به جان                            
  دشوار برآید که محقر ثمنست آن                         

  بتابد مردی که ز شمشیر جفا روی
  در کوی وفا مرد مخوانش که زنست آن

  گر خسته دلی نعره زند بر سر کویی                         
  عیبش نتوان گفت که بی خویشتنست آن                        

  نزدیک من آنست که ھر جرم و خطایی
  صاحب وجه حسن آید حسنست آن کز

  سعدی سر سودای تو دارد نه سر خویش                    
 عیار بپوشد کفنست آن ھر جامه که                    
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  بگذار تا بگرییم چون ابر در بھاران

  کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران                                 
  ھر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

  که سخت باشد قطع امیدواران داند                                
  با ساربان بگویید احوال آب چشمم

  محمل به روز باران تا بر شتر نبندد                              
  بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت

  گناھکاران گریان چو در قیامت چشم                                
  ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد

  روزه داران از بس که دیر ماندی چون شام                             
  چندین که برشمردم از ماجرای عشقت

  ھزاران اندوه دل نگفتم اال یک از                             
  سعدی به روزگاران مھری نشسته در دل

  روزگاران توان کرد اال بهبیرون نمی                            
  چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت

 غمگساران توان گفت اال بهباقی نمی                             
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  میگونت ببرد آرام ھشیاران دو چشم مست

  خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران دو                   
  نصیحتگوی را از من بگو ای خواجه دم درکش

  ترسانی از بارانچو سیل از سر گذشت آن را چه می                    
  ھشیاران بدیدندی گر آن ساقی که مستان راست

  ز توبه توبه کردندی چو من بر دست خماران                    
  دوست فردا در بھشت آرند گرم با صالحان بی

  ھمان بھتر که در دوزخ کنندم با گنھکاران                     
  این که عقل از من ببرد و صبر و ھشیاری چه بویست

  ر عطارانندانم باغ فردوسست یا بازا                      
  تو با این مردم کوته نظر در چاه کنعانی

  خریداران به مصر آ تا پدید آیند یوسف را                        
  اال ای باد شبگیری بگوی آن ماه مجلس را

  رویت گرفتاران تو آزادی و خلقی در غم                         
  گر آن عیار شھرآشوب روزی حال من پرسد

  شب از دست عیاران گیرد بهبگو خوابش نمی                       
  گرت باری گذر باشد نگه با جانب ما کن

  جزای خوب کرداران نپندارم که بد باشد                        
  کسان گویند چون سعدی جفا دیدی تحول کن             
 سر کوی وفاداران رھا کن تا بمیرم بر            
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68 
  دست با سرو روان چون نرسد در گردن

  ای نیست بجز دیدن و حسرت خوردنچاره                         
  آدمی را که طلب ھست و توانایی نیست

  صبر اگر ھست و گر نیست بباید کردن                          
  بند بر پای توقف چه کند گر نکند

  عشقست بال دیدن و پای افشردن شرط                           
  روی در خاک در دوست بباید مالید

  روی به روی آوردن چون میسر نشود                         
  نیم جانی چه بود تا ندھد دوست به دوست

  جانان نتوان آزردن که به صد جان دل                          
  سھل باشد سخن سخت که خوبان گویند

  نباشد بردن جور شیرین دھنان تلخ                            
  وی مشکین تتار نکنم کهھیچ شک می

  شرم دارد ز تو مشکین خط آھوگردن                            
  روزی اندر سر کار تو کنم جان عزیز

  پیش باالی تو باری چو بباید مردن                           
  سعدیا دیده نگه داشتن از صورت خوب            

 پروردن نه چنانست که دل دادن و جان              
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69 
  آخر نگھی به سوی ما کن
  دردی به ارادتی دوا کن
  بسیار خالف عھد کردی

  آخر به غلط یکی وفا کن
  ما را تو به خاطری ھمه روز                   
  یک روز تو نیز یاد ما کن                   
  این قاعده خالف بگذار                   
  وین خوی معاندت رھا کن                  

  برخیز و در سرای دربند
  بنشین و قبای بسته وا کن

  پسندیآن را که ھالک می
  روزی دو به خدمت آشنا کن

  چون انس گرفت و مھر پیوست                    
  کن بازش به فراق مبتال                   
  سعدی چو حریف ناگزیرست                  

  تن درده و چشم در قضا کن                   
  باش زند سپرشمشیر که می
  دھد دعا کندشنام که می

  زیبا نبود شکایت از دوست
 جفا کن زیبا ھمه روز گو
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70 
  چشم تو چراغ منزل من                       ای روی تو راحت دل من
  اند با گل منمیخته کو                         آبیست محبت تو گویی

  ای بخت سعید مقبل من                    شادم به تو مرحبا و اھال
  بی تو ھمه ھیچ حاصل من                   ھا مھیاستبا تو ھمه برگ

  ھر جا که تویی مقابل من               و روزای شب گویی که نشسته
  آنچ از غم توست بر دل من                     بماند گفتم که مگر نھان

  باطل من بر دور حیات                بعد از تو ھزار نوبت افسوس
  ھنگامه توست و محفل من                 ھر جا که حکایتی و جمعی

  تا خون چکد از مفاصل من                میندست سی گر تیغ زند به
 قاتل من کز من بحلست               کس را به قصاص من مگیرید
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71 
  شود نقش تو از خیال منوه که جدا نمی

  چه شود به عاقبت در طلب تو حال من تا
  زمانناله زیر و زار من زارترست ھر                                    

  دھد عشق تو گوشمال منبه ھجر می بس که                                    
  نور ستارگان ستد روی چو آفتاب تو

  خلق شد قامت چون ھالل من دست نمای
  پرتو نور روی تو ھر نفسی به ھر کسی                                     
  رسد نوبت اتصال مننمی رسد ومی                                      

  خاطر تو به خون من رغبت اگر چنین کند
  رسد خاطر بدسگال من ھم به مراد دل

  برگذری و ننگری بازنگر که بگذرد                                       
  تو و احتمال من فقر من و غنای تو جور                                       

  ام گفت منال سعدیاچرخ شنید ناله                     
 جمال من کند آینهکاه تو تیره می                       
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72  

  چه روی و موی و بناگوش و خط و خالست این
  قد و قامت و رفتار و اعتدالست این چه

  کردکسی که در ھمه عمر این صفت مطالعه                       
  دیگری نگرد یا به خود محالست این به                       

  کمال حسن وجودت ز ھر که پرسیدم
  که در غایت کمالست این جواب داد

  نماز شام به بام ار کسی نگاه کند                          
  مگر ھاللست این دو ابروان تو گوید                           

  خوری لعلستن عزیزان که میلبت به خو
  خوری حاللست اینمی تو خود بگوی که خون
  نکنمچنان به یاد تو شادم که فرق می                           

  یا وصالست این ز دوستی که فراقست                             
  شبی خیال تو گفتم ببینم اندر خواب

  اینخیالست  ولی ز فکر تو خواب آیدم
  درازنای شب از چشم دردمندان پرس                            
  این عزیز من که شبی یا ھزار سالست                           
  چکاند از دستمقلم به یاد تو در می
  رود زاللست اینمداد نیست کز او می

  م عشقکسان به حال پریشان سعدی از غ                                
 این زنخ زنند و ندانند تا چه حالست                                 
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73 
  ای چشم تو دلفریب و جادو
  در چشم تو خیره چشم آھو

  در چشم منی و غایب از چشم
  کنم به ھر سوزان چشم ھمی

  گشاید صد چشمه ز چشم من
  چون چشم برافکنم بر آن رو
  چشمم بستی به زلف دلبند

  چشم جادو ھوشم بردی به
  ھر شب چو چراغ چشم دارم

  تا چشم من و چراغ من کو
  دھان و گردن و گوش این چشم و

  چشمت مرساد و دست و بازو
  مه گر چه به چشم خلق زیباست

  تو خوبتری به چشم و ابرو
  با این ھمه چشم زنگی شب

  چشم سیه تو راست ھندو
  سعدی بدو چشم تو که دارد

 و ھزار دانه لولوچشمی 
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74 
  لطیف ساده سرمست بتی

  در دست گرفته جام باده
  در مجلس بزم باده نوشان

  قبا گشاده بسته کمر و
  افتاده زمین به حضرت او

  گردونش به خدمت ایستاده
  ز خوبرویی خورشید و مھش

  سر بر خط بندگی نھاده
  خورشید که شاه آسمانست

  پیاده در عرصه حسن او
  وه وه که بزرگوار حوریست

  از روزن جنت اوفتاده
  گوھرآگین لعلش چو عقیق

  زلفش چو کمند تاب داده
  در گلشن بوستان رویش

  زاده زنگی بچگان ز ماه
  سعدی نرسد به یار ھرگز
 کو شرمگنست و یار ساده
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75 
  خرم آن روز که چون گل به چمن بازآیی

  بستان به در حجره من بازآیییا به                    
  گلبن عیش من آن روز شکفتن گیرد

  که تو چون سرو خرامان به چمن بازآیی                   
  من روز نیامد که شبم بفروزی شمع

  جان من وقت نیامد که به تن بازآیی                   
  مدامم چو صراحی در حلق آب تلخست

  تو یک روز چو ساغر به دھن بازآیی تا                       
  ای مھرگسل برخیزی کی به دیدار من

  کی به گفتار من ای عھدشکن بازآیی                       
  صحبت و من ای از قفسمرغ سیر آمده

  دام زاری بنھم بو که به من بازآیی                         
  پیوندم من خود آن بخت ندارم که به تو

  نه تو آن لطف نداری که به من بازآیی                            
  برود سعدی آن دیو نباشد که به افسون     
 ھیچت افتد که چو مردم به سخن بازآیی     
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76 
  از ھر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی تو

  دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی
  حاصل ترنج از دست نشناسدمالمتگوی بی                         

  بنمایی در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده                          
  به زیورھا بیارایند وقتی خوبرویان را

  زیورھا بیارایی تو سیمین تن چنان خوبی که
  بانش در حدیث آیدچو بلبل روی گل بیند ز                         
  ست گویاییفروبسته مرا در رویت از حیرت                         

  تو با این حسن نتوانی که روی از خلق درپوشی
  آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی که ھمچون

  تو صاحب منصبی جانا ز مسکینان نیندیشی                         
  ای بر چشم بیداران نبخشاییتو خواب آلوده                         

  زادی گرفتم سرو آزادی نه از ماء مھین
  مکن بیگانگی با ما چو دانستی که از مایی

  عزیزم کن گویی به دشنامیدعایی گر نمی                       
  که گر تلخست شیرینست از آن لب ھر چه فرمایی                        

  دریا تا کمر باشد شنگی بردم کهگمان از ت
  چو پایانم برفت اکنون بدانستم که دریایی

  افشان و خواھی روی درھم کش تو خواھی آستین                          
  مگس جایی نخواھد رفتن از دکان حلوایی                           

  کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتنمی قیامت
 را در ایامت شکرخایی مسلم نیست طوطی
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77 
  آییتو پری زاده ندانم ز کجا می

  کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی
  راست خواھی نه حاللست که پنھان دارند
  مثل این روی و نشاید که به کس بنمایی

  سرو با قامت زیبای تو در مجلس باغ
  نتواند که کند دعوی ھمباالیی

  که نیستسراپای وجودت ھنری نیست  در
  بخشاییعیبت آنست که بر بنده نمی

  تو که خون من بیچاره مریز به خدا بر
  که من آن قدر ندارم که تو دست آالیی

  ندارم که جھانی بینم بی رخت چشم
  به دو چشمت که ز چشمم مرو ای بینایی

  و نه اندیشه مال نه مرا حسرت جاست
  باییھمه اسباب مھیاست تو در می

  آیدجفا می دست تو چندان که بر من از
  آییخوشتر و خوبتر اندر نظرم می
  شاید بست دیگری نیست که مھر تو در او

  چاره بعد از تو ندانیم بجز تنھایی
  را ور به خواری ز در خویش برانی ما
  ھمچنان شکر کنیمت که عزیز مایی

  من از این در به جفا روی نخواھم پیچید
  ن و گر بگشاییگر ببندی تو به روی م

  چه کند داعی دولت که قبولش نکنند
  فرماییحریصیم به خدمت تو نمی ما

  سعدیا دختر انفاس تو بس دل ببرد
  آراییمعنی که تو می به چنین زیور

  باد نوروز که بوی گل و سنبل دارد
 پیماییتو می لطف این باد ندارد که
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  چه رویست آن که دیدارش ببرد از من شکیبایی

  دھد صورت بر اخالقش به زیباییگواھی می
  جوابم ده خواھینگارینا به ھر تندی که می

  اگر تلخ اتفاق افتد به شیرینی بیندایی
  صادقش خوانم دگر چون ناشکیبایی ببینم

  بینم شکیباییکه من در نفس خویش از تو نمی
  شیدایان نخواھم کرد و مسکینان از این پس عیب
  این صورت برآرد سر به شیداییکه دانشمند از 

  چنانم در دلی حاضر که جان در جسم و خون در رگ
  وقت یاد آیی ای وقتی که دیگرفراموشم نه

  خواھد که با جانان به روز آردشبی خوش ھر که می
  گرداند به تاریکی و تنھایی بسی شب روز

  بیار ای لعبت ساقی بگو ای کودک مطرب
  وتایی کرد یکتاییسماع آمد د که صوفی در

  سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد
 درکش که منظورت ندارد حد زیبایی زبان
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78 
  مھر و وفایی من ندانستم از اول که تو بی

  عھد نابستن از آن به که ببندی و نپایی                      
  دل به تو دادم دوستان عیب کنندم که چرا

  باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی                      
  پی خوبان زمانه ای که گفتی مرو اندر
  ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی                         

  سر زلف پریشان آن نه خالست و زنخدان و
  که دل اھل نظر برد که سریست خدایی                         

  این روی نبیند رده بردار که بیگانه خودپ
  تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی                           

  دست رقیبان حلقه بر در نتوانم زدن از
  این توانم که بیایم به محلت به گدایی                           

  نمایی و مالمت عشق و درویشی و انگشت
  ھمه سھلست تحمل نکنم بار جدایی                        

  تماشا روز صحرا و سماعست و لب جوی و
  در ھمه شھر دلی نیست که دیگر بربایی                       

  بگویم گفته بودم چو بیایی غم دل با تو
  چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی                          
  دربردن و کشتن خانه بهشمع را باید از این 

  تا به ھمسایه نگوید که تو در خانه مایی                           
  ز کمندت بگریزد سعدی آن نیست که ھرگز

  که بدانست که دربند تو خوشتر که رھایی                          
  ھوای دگری ده خلق گویند برو دل به              
 خاصه در ایام اتابک دو ھوایی نکنم              
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79 
  آن ندارد امشب که برآید آفتابی سر

  ھا گذر کرد و گذر نکرد خوابیچه خیال
  دیر ماندی ای صبح که جان من برآمد به چه                   

  بزه کردی و نکردند مذنان ثوابی                    
  بگرفت که نوبتی بخواند نفس خروس

  بلبالن بمردند و نماند جز غرابیھمه 
  ز چه روی دوست دارم نفحات صبح دانی                    

  که به روی دوست ماند که برافکند نقابی                       
  خواھد که به پایش اندرافتد سرم از خدای

  که در آب مرده بھتر که در آرزوی آبی
  رد آنست که با غمش برآیدم دل من نه                       
  مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی                       
  که به دشمنم سپاری نه چنان گناھکارم

  تو به دست خویش فرمای اگرم کنی عذابی
  دوست به آب چشم سعدی دل ھمچو سنگت ای                      
  دد آسیابیعجبست اگر نگردد که بگر                      

  دری دگر طلب کن برو ای گدای مسکین و      
 که ھزار بار گفتی و نیامدت جوابی      
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  گیرد به آبیکه دست تشنه می

  خداوندان فضل آخر ثوابی
  زبانت توقع دارم از شیرین

  اگر تلخست و گر شیرین جوابی
  تو خود نایی و گر آیی بر من

  خرابی ماند که گنجی در بدان
  به چشمانت که گر زھرم فرستی

  شرابی چنان نوشم که شیرینتر
  اگر سروی به باالی تو باشد

  نباشد بر سر سرو آفتابی
  نظر غایب نگردد پری روی از

  اگر صد بار بربندد نقابی
  بدان تا یک نفس رویت ببینم

  و روز آرزومندم به خوابی شب
  امیدم ھست اگر عطشان نمیرد

  آبی ید به جوی رفتهکه بازآ
  خواھد آن مورھالک خویشتن می

  که خواھد پنجه کردن با عقابی
  که در زندان ھجران شبی دانم

  سحرگاھم به گوش آید خطابی
  که سعدی چون فراق ما کشیدی

 نخواھی دید در دوزخ عذابی
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  این خمار مستی ھمه عمر برندارم سر از

  دلم نشستیکه ھنوز من نبودم که تو در 
  حضور و غیبت افتد تو نه مثل آفتابی که

  دگران روند و آیند و تو ھمچنان که ھستی
  که نداشتم ولیکن چه حکایت از فراقت

  تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی
  ھزار بار از آن به نظری به دوستان کن که

  که تحیتی نویسی و ھدیتی فرستی
  یارا توست دل دردمند ما را که اسیر

  به وصال مرھمی نه چو به انتظار خستی
  روز ھیجا نه عجب که قلب دشمن شکنی به

  تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی
  بخش ما را برو ای فقیه دانا به خدای

  تو و زھد و پارسایی من و عاشقی و مستی
  دلبری سپاری دل ھوشمند باید که به

  خود پرستی که چو قبله ایت باشد به از آن که
  نه به دست جھد باشد چو زمام بخت و دولت

  چه کنند اگر زبونی نکنند و زیردستی
  جفای روزگاران گله از فراق یاران و

 نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و رستی
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  مکن سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردی

  کردی ستم به زیر پای ھجرانش لگدکوب                        
  دالن گفتی نخواھم راند و ھم راندیقلم بر بی

  نخواھم کرد و ھم کردی جفا بر عاشقان گفتی                        
  بدم گفتی و خرسندم عفاک الله نکو گفتی

  خشنودم جزاک الله کرم کردی سگم خواندی و                          
  للسان بودتچه لطفست این که فرمودی مگر سبق ا

  حرفست این که آوردی مگر سھوالقلم کردی چه                           
  عنایت با من اولیتر که تأدیب جفا دیدم

  گل افشان بر سر من کن که خارم در قدم کردی                            
  دررسی ای دل غنیمت دان اگر روزی به شادی

  ھا که زیر بار غم کردیپس از چندین تحمل                               
  ھنگام روز آمد ھای سعدی را مگرشب غم             
 که تاریک و ضعیفش چون چراغ صبحدم کردی             

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

89 
 

83 
  نگارا وقت آن آمد که دل با مھر پیوندی

  آرزومندی که ما را بیش از این طاقت نماندست                         
  غریب از خوی مطبوعت که روی از بندگان پوشی

  در بر دوستان بندی بدیع از طبع موزونت که                          
  تو خرسند و شکیبایی چنینت در خیال آید

  باشد شکیبایی و خرسندی که ما را ھمچنین                           
  ھرگزوفا یارا که از ما نگسلی نگفتی بی

  چنین بودت که خود با ما نپیوندی مگر در دل                           
  زھی آسایش و رحمت نظر را کش تو منظوری

  بخشایش و دولت پدر را کش تو فرزندی زھی                           
  شکار آن گه توان کشتن که محکم در کمند آید

  مھر بنشاندم درخت وصل برکندی چو بیخ                             
  پیمانم نمودی چند بار از خود که حافظ عھد و

  کنونت بازدانستم که ناقض عھد و سوگندی                              
  بود و جمعیت مرا زین پیش در خلوت فراغت

  تو در جمع آمدی ناگاه و مجموعان پراکندی                              
  خواھمھنوزت عذر می جان در قدم ریزمگرت 

  که از من خدمتی ناید چنان الیق که بپسندی                               
  تیزی کن که ما را تلخ ننماید ترش بنشین و

  گویی چنین شیرین که شوری در من افکندیچه می                               
  دی مگر با دست نزدیکتشکایت گفتن سع                   
 خندیمی نالد تو ھمچنان برقکه او چون رعد می                   
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  تا کی ای آتش سودا به سرم برخیزی
  ای ناله زار از جگرم برخیزی تا کی                     

  تا کی ای چشمه سیماب که در چشم منی
  چو زرم برخیزیبه روی  از غم دوست                      

  یک زمان دیده من ره به سوی خواب برد
  از رھگذرم برخیزی ای خیال ار شبی                          

  ای دل از بھر چه خونابه شدی در بر من
  از نظرم برخیزی زود باشد که تو نیز                          

  به چه دانش زنی ای مرغ سحر نوبت روز
  سحرم برخیزی که نه ھر صبح به آه                         

  ای غم از ھمنفسی تو ماللم بگرفت        
 برخیزی ھیچت افتد که خدا را ز سرم         
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  دیوانگی تا نکشد عقل به                   روی بپوش ای قمر خانگی

  و فرزانگیچشم خردمندی                   ھای خیالت ببستبلعجبی
  یا بگریزم به چه مردانگی                 کدام آبروی با تو بباشم به

  وحشت و بیگانگی وز ھمه کس                  با تو برآمیختنم آرزوست
  تا ھمه سوزیم به پروانگی                پرده برانداز شبی شمع وار

 دوست به ھمخانگییا ببرد                  ببرد خانه سعدی خیال یا
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  کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی تو

  خون عشاق حاللست زھی شوخ حرامی
  دمادم که چو پروانه بسوزم بیم آنست                              
  از تغابن که تو چون شمع چرا شاھد عامی                              

  ریزی و خلقی نگرانتانگیزی و خون  فتنه
  که چه شیرین حرکاتی و چه مطبوع کالمی

  رفت حدیثیاز ھیت شیرین تو می مگر                             
  ام اینک به غالمینیشکر گفت کمر بسته                            

  قامت ھمچون بت سنگین تو بیند کافر ار
  ھای رخامیبار دیگر نکند سجده بت

  ای فتنه که برخاست قیامت بنشین یک نفس                          
  نادر بنشیند چو تو در حال قیامی یفتن                          

  از این خلق که رویت چو مه نو بلعجب باشد
  نمایند به انگشت و تو خود بدر تمامیمی

  بال اتابکنیارد که کند جور در اق کس                        
  تو چنین سرکش و بیچاره کش از خیل کدامی                      

  آفت مجلس و میدان و ھالک زن و مردی
  فتنه خانه و بازار و بالی در و بامی

  در سر کار تو کردم دل و دین با ھمه دانش                         
  دامی روز و تومرغ زیرک به حقیقت منم ام                        

  خبری سنگ مالمتطاقتم نیست ز ھر بی
 جامی که تو در سینه سعدی چو چراغ از پس
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  امروز چنانی ای پری روی

  بری گویکز ماه به حسن می
 تو عشاق آیی و در پیمی

  دیوانه شده دوان به ھر سوی
  اینک من و زنگیان کافر

  لعبتان جادوی وان ملعب
  سحر در چشمآورده ز غمزه 

  درداده ز فتنه تاب در موی
  شکار دل نھاده وز بھر

  تیر مژه در کمان ابروی
  نرخ گل و گلشکر شکسته

  خوب و لعل دلجوی زان چھره
  چاکر شده شه اخترانت
  شیر فلک شده سگ کوی

  جمالت بر بام سراچه
  کیوان شده پاسبان ھندوی

  عارض به مثل چو برگ نسرین
  سرو خودروی باال به صفت چو

  ای زلفگویی به چه شانه کرده
  ای روییا خود به چه آب شسته

  دھی رنگکز روی به الله می
  دھی بویوز زلف به مشک می
  بلبل چون سعدی صد ھزار

 گلزار رخ تو را غزل گوی
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 ترجیع بند
 دوست ای سرو بلند قامت

  وه وه که شمایلت چه نیکوست
  در پای لطافت تو میراد

  لب جوست ھر سرو سھی که بر
  نگنجدنازک بدنی که می

  در زیر قبا چو غنچه در پوست
  بام اگر برآید مه پاره به

  که فرق کند که ماه یا اوست؟
  آن خرمن گل نه گل که باغست

  نه باغ ارم که باغ مینوست
  آن گوی معنبرست در جیب

  بوست یا بوی دھان عنبرین
  ی صولجان زلفشدر حلقه

  بیچاره دل اوفتاده چون گوست
  ھمچنان ھوادار سوزد ومی
  میرد و ھمچنان دعاگوستمی

  خون دل عاشقان مشتاق
  ی بالجوستدیده در گردن
  ی لعبتان سیمینمن بنده

  کاخر دل آدمی نه از روست
  مالمتم بکردند بسیار

  کاندر پی او مرو که بدخوست
  ای سخت دالن سست پیمان

  دوستبود که بی شرط وفا این
  بنشینم و صبر پیش گیرم

 گیرم ی کار خویشدنباله
****  
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  در عھد تو ای نگار دلبند
  بس عھد که بشکنند و سوگند

  نرود به ھیچ مطلوب دیگر
  خاطر که گرفت با تو پیوند
  از پیش تو راه رفتنم نیست
  ھمچون مگس از برابر قند

  عشق آمد و رسم عقل برداشت
  برکند بیخ صبرشوق آمد و 

  ای نزادستدر ھیچ زمانه
  مادر به جمال چون تو فرزند

  رفیقان با دست نصیحت
  و اندوه فراق کوه الوند

  من نیستم ار کسی دگر ھست
                                                               دوست خرسند از دوست به یاد
                                                                  بریم تا کی؟این جور که می
                                                               کنیم تا چند؟وین صبر که می

                                                                 چون مرغ به طمع دانه در دام
                                                             بوی دنبه در بند چون گرگ به

                                                                   افتادم و مصلحت چنین بود
                                                                                بی بند نگیرد آدمی پند

                                                                    مستوجب این و بیش از اینم
                                                                      باشد که چو مردم خردمند
                                                                  بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

****  
 کند کسامروز جفا نمی

 کنی بسدر شھر مگر تو می
 در دام تو عاشقان گرفتار
 در بند تو دوستان محبس

 یا محرقتی بنار خد
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 من جمرتھا السراج تقبس
 صبحی که مشام جان عشاق

 خوشبوی کند اذا تنفس
 استقبله و ان تولی

 ان تعبساستأنسه و 
 اندام تو خود حریر چین است

 دیگر چه کنی قبای اطلس؟
 من در ھمه قولھا فصیحم
 در وصف شمایل تو اخرس
 جان در قدمت کنم ولیکن

 ترسم ننھی تو پای بر خس
 ای صاحب حسن در وفا کوش
 کاین حسن وفا نکرد با کس

 آخر به زکات تندرستی
 فریاد دل شکستگان رس

 پیشمن بعد مکن چنان کز این 
 ورنه به خدا که من از این پس

 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
  

 گفتار خوش و لبان باریک
 ما أطیب فاک جل باریک
 از روی تو ماه آسمان را

 شرم آمد و شد ھالل باریک
 یا قاتلتی بسیف لحظ
 والله قتلتنی بھاتیک

 از بھر خدا، که مالکان، جور
 الیکچندین نکنند بر مم

 شاید که به پادشه بگویند
 ترک تو بریخت خون تاجیک

 دانی که چه شب گذشت بر من؟
 الیأت بمثلھا اعادیک

 با اینھمه گر حیات باشد
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 ھم روز شود شبان تاریک
 الجمله نماند صبر و آرامفی

 کم تزجرنی و کم اداریک
 دردا که به خیره عمر بگذشت

 گذاری کای دل تو مرا نمی
 پیش گیرمبنشینم و صبر 

  دنبالی کار خویش گیرم
**** 

 چشمی که نظر نگه ندارد
 بس فتنه که با سر دل آرد

 آھوی کمند زلف خوبان
 سپاردخود را به ھالک می

 فریاد ز دست نقش، فریاد
 نگاردو آن دست که نقش می

 ھرجا که مولھی چو فرھاد
 شیرین صفتی برو گمارد
 کس بار مشاھدت نچیند

 دتا تخم مجاھدت نکار
 نالیدن عاشقان دلسوز

 شماردناپخته مجاز می
 عیبش مکنید ھوشمندان
 گر سوخته خرمنی بزارد

 خاری چه بود به پای مشتاق؟
 تیغیش بران که سر نخارد

 حاجت به در کسیست ما را
 گزاردکاو حاجت کس نمی

 گویند برو ز پیش جورش
 گذاردروم او نمیمن می

 من خود نه به اختیار خویشم
 دامنم بدارد گر دست ز

 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
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 بعد از طلب تو در سرم نیست
 غیر از تو به خاطر اندرم نیست

 ندھی که پیشت آیمره می
 وز پیش تو ره که بگذرم نیست

 من مرغ زبون دام انسم
 کشی پرم نیستھرچند که می

 گر چون تو پری در آدمیزاد
 باورم نیستگویند که ھست 

 مھر از ھمه خلق برگرفتم
 جز یاد تو در تصورم نیست

 گویند بکوش تا بیابی
 کوشم و بخت یاورم نیستمی

 قسمی که مرا نیافریدند
 گر جھد کنم میسرم نیست

 ای کاش مرا نظر نبودی
 چون حظ نظر برابرم نیست
 فکرم به ھمه جھان بگردید

 وز گوشی صبر بھترم نیست
 ان کردتوبا بخت جدل نمی

 اکنون که طریق دیگرم نیست
 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
 ای دل نه ھزار عھد کردی

 کاندر طلب ھوا نگردی؟
 کس را چه گنه تو خویشتن را

 بر تیغ زدی و زخم خوردی
 دیدی که چگونه حاصل آمد
 از دعوی عشق روی زردی؟

 یا دل بنھی به جور و بیداد
 درنوردی یا قصی عشق

 ای سیم تن سیاه گیسو
 کز فکر سرم سپید کردی

 بسیار سیه، سپید کردست
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 دوران سپھر الجوردی
 صلحست میان کفر و اسالم

 با ما تو ھنوز در نبردی
 سر بیش گران مکن، که کردیم

 اقرار به بندگی و خردی
 با درد توام خوشست ازیراک

 ھم دردی و ھم دوای دردی
 گفتی که صبور باش، ھیھات

 دل موضع صبر بود و بردی
 ھم چاره تحملست و تسلیم
 ورنه به کدام جھد و مردی
 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
  

 بگذشت و نگه نکرد با من
 در پای کشان، ز کبر دامن

 دو نرگس مست نیم خوابش
 در پیش و به حسرت از قفا من

 ای قبلی دوستان مشتاق
 که با منگر با ھمه آن کنی 

 بسیار کسان که جان شیرین
 در پای تو ریزد اوال من

 گفتم که شکایتی بخوانم
 از دست تو پیش پادشا من

 کاین سخت دلی و سست مھری
 جرم از طرف تو بود یا من؟

 دیدم که نه شرط مھربانیست
 گر بانگ برآرم از جفا من

 گر سر برود فدای پایت
 کنم رھا مندست از تو نمی

 حرام بادا جز وصل توام
 حاجت که بخواھم از خدا من

 گویندم ازو نظر بپرھیز
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 پرھیز ندانم از قضا من
 ای که یاریھرگز نشنیده

 یار صبور بود تا منبی
 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
 ای روی تو آفتاب عالم

 انگشت نمای آل آدم
 احیای روان مردگان را
 بویت نفس مسیح مریم

 جان عزیزت آفرین بادبر 
 بر جسم شریفت اسم اعظم

 محبوب منی چو دیدەی راست
 ای سرو روان به ابروی خم

 دستان که تو داری ای پریروی
 بس دل ببری به کف و معصم

 تنھا نه منم اسیر عشقت
 خلقی متعشقند و من ھم

 شیرین جھان تویی به تحقیق
 بگذار حدیث ما تقدم

 خوبیت مسلمست و ما را
 شود مسلمتو نمیصبر از 

 تو عھد وفای خود شکستی
 وز جانب ما ھنوز محکم

 مگذار که خستگان بمیرند
 دور از تو به انتظار مرھم

 ما تو به سر بری ھمه عمربی
 تو گمان مبر که یکدممن بی

 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
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 گل را مبرید پیش من نام
 اندامبا حسن وجود آن گل 

 نمای خلق بودیمانگشت
 مانند ھالل از آن مه تام

 ھا بگفتندبر ما ھمه عیب
 یا قوم الی متی و حتام؟

 ایم جام بر سنگما خود زده
 دیگر مزنید سنگ بر جام
 آخر نگھی به سوی ما کن

 ای دولت خاص و حسرت عام
 بس در طلب تو دیگ سودا
 پختیم و ھنوز کار ما خام

 صبرستدرمان اسیر عشق 
 تا خود به کجا رسد سرانجام

 من در قدم تو خاک بادم
 باشد که تو بر سرم نھی گام
 دور از تو شکیب چند باشد؟

 ممکن نشود بر آتش آرام
 در دام غمت چو مرغ وحشی

 شود دامپیچم و سخت میمی
 من بی تو نه راضیم ولیکن

 دھی به ناکامچون کام نمی
 بنشینم و صبر پیش گیرم

  ر خویش گیرمکا یدنبال
**** 

  
 ای زلف تو ھر خمی کمندی

 بندیچشمت به کرشمه چشم
 مخرام بدین صفت مبادا

 کز چشم بدت رسد گزندی
 ای آینه ایمنی که ناگاه
 در تو رسد آه دردمندی

 یا چھره بپوش یا بسوزان
 بر روی چو آتشت سپندی
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 دیوانی عشقت ای پریروی
 عاقل نشود به ھیچ پندی

 از صبرتلخست دھان عیشم 
 ای تنگ شکر بیار قندی

 ای سرو به قامتش چه مانی؟
 زیباست ولی نه ھر بلندی

 گریم به امید و دشمنانم
 بر گریه زنند ریشخندی

 کاجی ز درم درآمدی دوست
 تا دیدەی دشمنان بکندی

 یارب چه شدی اگر به رحمت
 باری سوی ما نظر فکندی؟

 یکچند به خیره عمر بگذشت
 چندیمن بعد بر آن سرم که 

 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
  

 آیا که به لب رسید جانم
 آوخ که ز دست شد عنانم

 کس دید چو من ضعیف ھرگز
 کز ھستی خویش درگمانم؟

 ام اوفتان و خیزانپروانه
 یکباره بسوز و وارھانم

 گر لطف کنی بجای اینم
 ور جور کنی سزای آنم

 جز نقش تو نیست در ضمیرم
 جز نام تو نیست بر زبانم

 گر تلخ کنی به دوریم عیش
 یادت چو شکر کند دھانم
 اسرار تو پیش کس نگویم

 اوصاف تو پیش کس نخوانم
 با درد تو یاوری ندارم

 وز دست تو مخلصی ندانم
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 عاقل بجھد ز پیش شمشیر
 من کشتی سر بر آستانم

 توان رسیدنچون در تو نمی
 به زان نبود که تا توانم

 ینم و صبر پیش گیرمبنش
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
  

 آن برگ گلست یا بناگوش
 نوش ییا سبزه به گرد چشم

 دست چو منی قیامه باشد
 با قامت چون تویی در آغوش

 دارام کلهمن ماه ندیده
 ام قباپوشمن سرو ندیده

 وز رفتن و آمدن چه گویم؟
 برد ھوشآرد و جد و میمی

 بگشادروزی دھنی به خنده 
 پسته، دھن تو گفت خاموش

 رفتخاطر پی زھد و توبه می
 عشق آمد و گفت زرق مفروش

 مستغرق یادت آنچنانم
 کم ھستی خویش شد فراموش
 یاران به نصیحتم چه گویند

 بنشین و صبور باش و مخروش
 ای خام من اینچنین بر آتش

 عیبم مکن ار برآورم جوش
 تا جھد بود به جان بکوشم

 ضرورت از بن گوشوانگه به 
 بنشینم و صبر پیش گیرم

  ی کار خویش گیرملدنبا
**** 
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 طاقت برسید و ھم بگفتم
 نھفتمعشقت که ز خلق می

 طاقم ز فراق و صبر و آرام
 زآن روز که با غم تو جفتم
 آھنگ دراز شب ز من پرس

 کز فرقت تو دمی نخفتم
 ای چو الماسبر ھر مژه قطره

 سفتمدارم که به گریه سنگ 
 گر کشته شوم عجب مدارید
 من خود ز حیات در شگفتم
 تقدیر درین میانم انداخت

 گرفتمچندانکه کناره می
 دی بر سر کوی دوست لختی

 خاک قدمش به دیده رفتم
 نه خوارترم ز خاک بگذار

 تا در قدم عزیزش افتم
 زانگه که برفتی از کنارم

 صبر از دل ریش گفت رفتم
 گفتمیرفت و به کبر و ناز می
 ما چه کنی؟ به البه گفتمبی

 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
  

 باری بگذر که در فراقت
 خون شد دل ریش از اشتیاقت

 بگشای دھن که پاسخ تلخ
 گویی شکرست در مذاقت

 در کشی خویشتن نگه کن
 روزی اگر افتد اتفاقت

 تو خنده زنان چو شمع و خلقی
 احتراقت پروانه صفت در

 ما خود ز کدام خیل باشیم
 تا خیمه زنیم در وثاقت؟
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 ما اخترت صبابتی ولکن
 عینی نظرت و ما اطاقت

 بس دیده که شد در انتظارت
 رسد به ساقتدریا و نمی

 تو مست شراب و خواب و ما را
 بیخوابی کشت در تیاقت

 نه قدرت با تو بودنم ھست
 نه طاقت آنکه در فراقت

 گیرم بنشینم و صبر پیش
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
  

 آوخ که چو روزگار برگشت
 از من دل و صبر و یار برگشت

 برگشتن ما ضرورتی بود
 وآن شوخ به اختیار برگشت

 پرورده بدم به روزگارش
 خو کرد و چو روزگار برگشت

 غم نیز چه بودی ار برفتی
 آن روز که غمگسار برگشت

 ای رارحمت کن اگر شکسته
 بیقرار برگشت صبر از دل

 عذرش بنه ار به زیر سنگی
 ای چو مار برگشتسر کوفته

 زین بحر عمیق جان به در برد
 آنکس که ھم از کنار برگشت

 من ساکن خاک پاک عشقم
 نتوانم ازین دیار برگشت

 عشق ەیبیچارگیست چار
 دانی چه کنم چو یار برگشت؟

 بنشینم و صبر پیش گیرم
  ی کار خویش گیرملدنبا
**** 
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 ھر دل که به عاشقی زبون نیست
 دست خوش روزگار دون نیست

 جز دیدەی شوخ عاشقان را
 بر چھره دوان سرشک خون نیست

 کوته نظری به خلوتم گفت
 سودا مکن آخرت جنون نیست
 گفتم ز تو کی برآید این دود

 کت آتش غم در اندرون نیست؟
 زار یعاقل داند که نال

 ای برون نیستاز سوزش سینه
 قضا شود کزین قید تسلیم

 کس را به خالص رھنمون نیست
 صبر ار نکنم چه چاره سازم؟
 آرام دل از یکی فزون نیست

 گر بکشد و گر معاف دارد
 در قبضی او چو من زبون نیست

 دانی به چه ماند آب چشمم؟
 سیماب، که یکدمش سکون نیست

 در دھر وفا نبود ھرگز
 یا بود و به بخت ما کنون نیست

 روی یار کردمجان برخی 
 گفتم مگرش وفاست چون نیست

 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
  

 در پای تو ھرکه سر نینداخت
 از روی تو پرده بر نینداخت
 در تو نرسید و پی غلط کرد

 آن مرغ که بال و پر نینداخت
 کس با رخ تو نباخت اسبی

 تا جان چو پیاده در نینداخت
 روشنایینفزود غم تو 

 آن را که چو شمع سر نینداخت
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 بارت بکشم که مرد معنی
 در باخت سر و سپر نینداخت

 جان داد و درون به خلق ننمود
 خون خورد و سخن به در نینداخت

 روزی گفتم کسی چون من جان
 از بھر تو در خطر نینداخت
 گفتا نه که تیر چشم مستم

 صید از تو ضعیفتر نینداخت
 اویم با آنکه ھمه نظر در

 روزی سوی ما نظر نینداخت
 نومید نیم که چشم لطفی

 بر من فکند، و گر نینداخت
 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
  

 ای بر تو قبای حسن چاالک
 صد پیرھن از محبتت چاک
 پیشت به تواضعست گویی

 افتادن آفتاب بر خاک
 ما خاک شویم و ھم نگردد

 پاکخاک درت از جبین ما 
 مھر از تو توان برید؟ ھیھات

 کس بر تو توان گزید؟ حاشاک
 اول دل برده باز پس ده

 تا دست بدارمت ز فتراک
 کس ندارمبعد از تو به ھیچ

 امید و ز کس نیایدم باک
 درد از جھت تو عین داروست
 زھر از قبل تو محض تریاک

 سودای تو آتشی جھانسوز
 ای خطرناکھجران تو ورطه

 جای سحر بابل؟روی تو چه 
 موی تو چه جای مار ضحاک؟
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 سعدی بس ازین سخن که وصفش
 دامن ندھد به دست ادراک
 گرد ارچه بسی ھوا بگیرد
 ھرگز نرسد به گرد افالک

 پای طلب از روش فرو ماند
 بینم و حیله نیست االکمی

 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
  

 ای چون لب لعل تو شکر نی
 ادام چو چشمت ای پسر نیب

 جز سوی تو میل خاطرم نه
 جز در رخ تو مرا نظر نی
 خوبان جھان ھمه بدیدم

 مثل تو به چابکی دگر نی
 پیران جھان نشان ندادند

 چون تو دگری به ھیچ قرنی
 ای آنکه به باغ دلبری بر

 چون قد خوش تو یک شجر نی
 چندین شجر وفا نشاندم

 ای ثمر نیوز وصل تو ذره
 آوازەی من ز عرش بگذشت
 وز درد دلم تو را خبر نی
 از رفتن من غمت نباشد
 از آمدن تو خود اثر نی

 باز آیم اگر دھی اجازت
 ای راحت جان من، و گر نی

 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
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 شد موسم سبزه و تماشا
 برخیز و بیا به سوی صحرا

 کان فتنه که روی خوب دارد
 ھرجا که نشست خاست غوغا

 صاحبنظری که دید رویش
 دیوانی عشق گشت و شیدا

 دانی نکند قبول ھرگز
 دیوانه حدیث مرد دانا

 چشم از پی دیدن تو دارم
 من بی تو خسم کنار دریا

 از جور رقیب تو ننالم
 خارست نخست بار خرما
 دارسعدی غم دل نھفته می

 نشوی ز غیر رسواتا می
 با تو گفتست مگر حسود

 زنھار مرو ازین پس آنجا
 من نیز اگرچه ناشکیبم

 روزی دو برای مصلحت را
 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
  

 بربود جمالت ای مه نو
 از ماه شب چھارده ضو

 گذری بگو به طاوسچون می
 کنان روی چنین روگر جلوه

 گر الف زنی که من صبورم
 مشنو بعد از تو، حکایتست و

 دستی ز غمت نھاده بر دل
 چشمی ز پیت فتاده در گو
 یا از در عاشقان درون آی
 یا از دل طالبان برون شو

 زین جور و تحکمت غرض چیست؟
 بنیاد وجود ما کن و رو
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 یا متلف مھجتی و نفسی
 الله یقیک محضر السو

 با من چو جوی ندید معشوق
 نگرفت حدیث من به یک جو

 روزیگفتم کھنم مبین که 
 بینی که شود به خلعتی نو
 در سایی شاه آسمان قدر

 مه طلعت آفتاب پرتو
 وز لفظ من این حدیث شیرین

 نرسد به گوش خسروگر می
 بنشینم و صبر پیش گیرم
  دنبالی کار خویش گیرم

**** 
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90  
  رباعیات

  
 عشاق به درگھت اسیرند بیا
 بدخویی تو بر تو نگیرند بیا

 ای معذوریھرجور و جفا که کرده
 زان پیش که عذرت نپذیرند بیا

  
 ای چشم تو مست خواب و سرمست شراب

 صاحبنظران تشنه و وصل تو سراب
 مانند تو آدمی در آباد و خراب

 باشد که در آیینه توان دید و در آب
  

 شاید دوخترود و دیده نمیدل می
 چون زھد نباشد نتوان زرق فروخت

 نسوخت شمع را مستمند یپروان
  افروختآن سوخت که شمع را چنین می

  
 روزی گفتی شبی کنم دلشادت
 وز بند غمان خود کنم آزادت

 دیدی که از آن روز چه شبھا بگذشت
 ؟یادت نیامد ھیچ خود یوز گفت

  
 آن یار که عھد دوستاری بشکست

 رفت و منش گرفته دامان در دستمی
 گفت دگرباره به خوابم بینیمی

 پنداشت که بعد از آن مرا خوابی ھست
  

 شبھا گذرد که دیده نتوانم بست
 مردم ھمه از خواب و من از فکر تو مست

 باشد که به دست خویش خونم ریزی
 تا جان بدھم دامن مقصود به دست
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 ھشیار سری بود ز سودای تو مست
 خوش آنکه ز روی تودلش رفت ز دست

 تو ھمه ھیچ نیست در ملک وجودبی
 ھیچ نباشد چو تو ھستی ھمه ھستور 
  
 

 وه وه که قیامتست این قامت راست
 با سرو نباشد این لطافت که تراست

 شاید که تو دیگر به زیارت نروی
 تا مرده نگوید که قیامت برخاست

  
 امشب که حضور یار جان افروزست
 بختم به خالف دشمنان پیروزست
 گو شمع بمیر و مه فرو شو که مرا

 در کنار باشی روزستآن شب که تو 
  

 آن شب که تو در کنار مایی روزست
 رود نوروزستو آن روز که با تو می

 دی رفت و به انتظار فردا منشین
 دریاب که حاصل حیات امروزست

  
 گویند ھوای فصل آزار خوشست

 بوی گل و بانگ مرغ گلزار خوشست
 خوشست زار یابریشم زیر ونال

  ای بیخبران اینھمه با یار خوشست
  

 آن سست وفا که یار دل سخت منست
 شمع دگران و آتش رخت منست

 ای با ھمه کس به صلح و با ما به خالف
  جرم از تو نباشد گنه از بخت منست

  
  
  
  



 

113 
 

 ای در دل من رفته چو خون در رگ و پوست
 ھرچ آن به سر آیدم ز دست تو نکوست

 ایای مرغ سحر تو صبح برخاسته
 غم دوستایم از ما خود ھمه شب نخفته

 
 گر زخم خورم ز دست چون مرھم دوست

 یا مغز برآیدم چو بادام از پوست
 غیرت نگذاردم که نالم به کسی

 تا خلق ندانند که منظور من اوست
  

 گویند رھا کنش که یاری بدخوست
 خوبیش نیرزد به درشتی که دروست

 بالله بگذارید میان من و دوست
 نیک و بد و رنج و راحت از دوست نکوست

 
 شب نیست که چشمم آرزومند تو نیست

 وین جان به لب رسیده در بند تو نیست
 گر تو دگری به جای من بگزینی

 من عھد تو نشکنم که مانند تو نیست
  

 بگذشت و چه گویم که چه بر من بگذشت
 سیالب محبتم ز دامن بگذشت

 دستی به دلم فرو کن ای یار عزیز
 تا تیر ببینی که ز جوشن بگذشت

  
 به فال دارم ای حور نژاد روی تو

 زیرا که بدو بوسه ھمی نتوان داد
 فرخنده کسی که فال گیرد ز رخت
  تا الجرم از محنت و غم باشد شاد

  
 تو ھرچه بپوشی به تو زیبا گردد

 گر خام بود اطلس و دیبا گردد
 مندیش که ھرکه یک نظر روی تو دید

 دیگر ھمه عمر از تو شکیبا گردد
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 گرددر مینوروز که سیل در کم

 گرددسنگ از سر کوھسار در می
 سیل اینھمه برفت ما چشم یاز چشم

  گرددتر میگویی که دل تو سخت
  

 کس نیست که غم از دل ما داند برد
 برد بتواند عشق کار ەییا چار

 گفتم که به شوخی ببرد دست از ما
  داند بردزین دست که او پیاده می

  
 چون بخت به تدبیر نکو نتوان کرد

 بیفایده سعی و گفت و گو نتوان کرد
 گفتم بروم صبر کنم یک چندی

 ھم صبر برو که صبر ازو نتوان کرد
 

 کردشمع ارچه به گریه جانگدازی می
 کردمی مجازی ەیگریه زده خند

 آن شوخ سرش را ببریدند و ھنوز
 کرددرازی میاستاده بد و زبان

  
 ای باد چو عزم آن زمین خواھی کرد

 یار نازنین خواھی کردرخ در رخ 
 از ماش بسی دعا و خدمت برسان

  گو یاد ز دوستان چنین خواھی کرد؟
  

 گر دست تو در خون روانم باشد
 مندیش که آن دم غم جانم باشد
 گویم چه گناه از من مسکین آمد
 کو خسته شد از من غم آنم باشد
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 بیچاره کسی که بر تو مفتون باشد
 خون باشددور از تو گرش دلیست پر 

 روی تو نیستآن کش نفسی قرار بی
 تو مدتی چون باشداندیش که بی

  
 مشنو که مرا از تو صبوری باشد

 یا طاقت دوستی و دوری باشد
 لیکن چه کنم گر نکنم صبر و شکیب؟

 خرسندی عاشقان ضروری باشد
  

 دانی که چرا بر دھنم راز آمد
 مرغ دلم از درون به پرواز آمد؟

 تنھاون رویین از من نه عجب که
 از یار جفا دید و به آواز آمد

  
 ر چشم من آمد آن سھی سرو بلندد

 بربود دلم ز دست و در پای افکند
 کمند به دل بردمی شوخ ەیاین دید

  خواھی که به کس دل ندھی دیده ببند
  

 چند روزی آمدم توبه یدر خرق
 چشمم به دھان واعظ و گوش به پند

 بلندناگاه بدیدم آن سھی سرو 
  وز یاد برفتم سخن دانشمند

  
 گویند مرو در پی آن سرو بلند

 انگشت نمای خلق بودن تا چند؟
 فایده پندم مده ای دانشمندبی

 برندم به کمند؟من چون نروم که می
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 آنان که پریروی و شکر گفتارند
 حیفست که روی خوب پنھان دارند

 الجمله نقاب نیز بیفایده نیستفی
 بپوشند و نکو بگذارندتا زشت 

  
 آن درد ندارم که طبیبان دانند

 دردیست محبت که حبیبان دانند
 ما را غم روی آشنایی کشتست

 این حال نباید که غریبان دانند
  

 نرودسودای تو از سرم به در می
 نرودنقشت ز برابر نظر می

 افسوس که در پای تو ای سرو روان
 نرودتو به سر میرود و بیسر می

  
 ون صورت خویشتن در آیینه بدیدچ

 وان کام و دھان و لب و دندان لذیذ
 توانست شنیدگفت چنانکه میمی

 بس جان به لب آمد که بدین لب نرسید
  

 من چاکر آنم که دلی برباید
 یا دل به کسی دھد که جان آساید

 آن کس که نه عاشق و نه معشوق کسیست
 در ملک خدای اگر نباشد شاید

  
 گلستان آرد باربستان رخ تو 

 وصل تو حیات جاودان آرد بار
 ای از آب دو لعلبر خاک فکن قطره

 تا بوم و بر زمانه جان آرد بار
  

 ای دست جفای تو چو زلف تو دراز
 سببی گرفته پای از من بازوی بی

 ای دست از آستین برون کرده به عھد
  وامروز کشیده پای در دامن باز
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 ازن یتا سر نکنم در سرت ای مای
 کوته نکنم ز دامنت دست نیاز

 ھرچند که راھم به تو دورست و دراز
 در راه بمیرم و نگردم ز تو باز

  
 نامردم اگر زنم سر از مھر تو باز

 خواھی بکشم به ھجر و خواھی بنواز
 ناز یور بگریزم ز دست ای مای

  آیم بازھر جا که روم پیش تو می
  

 افروزافروز شبستانای ماه شب
 آنکه با تو باشد شب و روزخرم تن 

 ایتو خود به کمال خلقت آراسته
 پیرایه مکن، عرق مزن، عود مسوز

  
 تو فراخای جھان بر ما تنگای بی

 ما را به تو فخرست و تو را از ما ننگ
 ما با تو به صلحیم و تو را با ما جنگ

 آخر بنگویی که دلست این یا سنگ؟
 

 گر دست دھد دولت ایام وصال
 د در سر سودای محالور سر برو

 یک بوسه برین نیمه خالی دھمش
 لخا یاز رویش و یک بوسه بران نیم

  
 خورشید رخا من به کمند تو درم

 بارت بکشم به جان و جورت ببرم
 گر سیم و زرم خواھی و گر جان و سرم

  خود را بفروشم و مرادت بخرم
  

 ھر سروقدی که بگذرد در نظرم
 در ھیأت او خیره بماند بصرم

 چون چشم ندارم که جوان گردم باز
 آخر کم از آنکه در جوانان نگرم
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 خیزم که نماند بیش ازین تدبیرم
 خصم ار ھمه شمشیر زند یا تیرم

 گر دست دھد که آستینش گیرم
 ورنه بروم بر آستانش میرم

  
 تنم شمشاد تو باالی ەیمن بند

 فرھاد تو شیرین دھن خوش سخنم
 سخن چشمم به دھان توست و گوشم به

  نکنموز عشق لبت فھم سخن می
  

 ھر گه که نظر بر گل رویت فکنم
 خواھم که چو نرگس مژه بر ھم نزنم

 تو میان ارغوان و سمنمور بی
 بنشینم و چون بنفشه سر برنکنم

  
 آرام دل خویش نجویم چه کنم؟

 وندر طلبش به سر نپویم چه کنم؟
 ریزیگویند مرو که خون خود می

 ویم چه کنم؟مادام که در کمند ا
  

 گفتم که دگر چشم به دلبر نکنم
 صوفی شوم و گوش به منکر نکنم

 دیدم که خالف طبع موزون من است
 توبت کردم که توبه دیگر نکنم

  
 من با تو سکون نگیرم و خو نکنم
 بی عارض گلبوی تو گل بو نکنم

 گویند فراموش کنش تا برود
 الحمد فراموش کنم و او نکنم
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 باالی چو حورش بینمخیزم قد و 
 وآن طلعت آفتاب نورش بینم

 گر ره ندھندم که به نزدیک شوم
 آخر نزنندم که ز دورش بینم

  
 

 بینمآیی و لطف و کرمت میمی
 بینمآسایش جان در قدمت می

 بینموآن وقت که غایبی ھمت می
 بینمکنمت میھر جا که نگه می

  
 ما حاصل عمری به دمی بفروشیم

 ه غمی بفروشیمصد خرمن شادی ب
 در یک دم اگر ھزار جان دست دھد

 در حال به خاک قدمی بفروشیم
  

 من خاک درش به دیده خواھم رفتن
 ای خصم بگوی ھرچه خواھی گفتن

 چون پای مگس که در عسل سخت شود
 چندانکه برانی نتواند رفتن

  
 آن لطف که در شمایل اوست ببین

 ببین پوست در پسته ھمچو ەیوآن خند
 تو به حسن روی او ره نبرینی نی

 در چشم من آی و صورت دوست ببین
  

 یک روز به اتفاق صحرا من و تو
 از شھر برون شویم تنھا من و تو

 دانی که من و تو کی به ھم خوش باشیم؟
  آنوقت که کس نباشد اال من و تو
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 ای کاش نکردمی نگاه از دیده
 بر دل نزدی عشق تو راه از دیده

 و گناه از دیده تقصیر ز دل بود
 آه از دل و صد ھزار آه از دیده

  
 ھرگز بود آدمی بدین زیبایی؟

 یا سرو بدین بلند و خوش باالیی؟
 مسکین دل آنکه از برش برخیزی

 خرم تن آنکه از درش بازآیی
  

 ای کاش که مردم آن صنم دیدندی
 یا گفتن دلستانش بشنیدندی
 تا بیدل و بیقرار گردیدندی

  ینخندیدند عاشقان یبر گری
  

 ای و لطفی دگریھر روز به شیوه
 کنمت خوبتریچندانکه نگه می

 گفتم که به قاضی برمت تا دل خویش
 بستانم و ترسم دل قاضی ببری

  
 ماھا ھمه شیرینی و لطف و نمکی

 نه ماه زمین که آفتاب فلکی
 تو آدمیی و دیگران آدمیند؟

 نی تو که خط سبز داری ملکینی
  

 ه شیرین دھنیدر وھم نیاید که چ
 اینست که دور از لب ودندان منی

 ما را به سرای پادشاھان ره نیست
 تو خیمه به پھلوی گدایان نزنی

  
 ننشینی نفسی درمان یای مای

 تا صورت حال دردمندان بینی
 امگر من به تو فرھاد صفت شیفته

  عیبم مکن ای جان که تو بس شیرینی


