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  انوری ابیوردی

  

  
انوری  (یا علی بن محمد انوری) معروف بهانوری محمد محمد ابن یناوحدالد      

 و  ەی ششم ھجری قمری سد ایرانی دانشمندان و شاعرانجملی  از ، ابیوردی
و آراسته به  پارسی سرای شعر قصیده انوری استاد .است سلجوقیان دورانھمزمان با 

  و  فلسفه ، ریاضیات ھایدانش است. او ازبوده موسیقی  و نویسیخوش  ھنرھای
ر شعر خود اختر شناس نیز بودەاست. انوری د زمان خود  و دربودە ور بھره موسیقی

برخی از شواھد و گواھیھا و نشانھایی نیز از موسیقی آوردەاست، بھمین جھت 
   . می دانند، او را در موسیقی نیز آگاە و صاحب نظر پژوھندگان
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  منتخبی از غزلیات انوری ابیوردی
  
 
 

 را بیا ای جان بیا ای جان بیا فریاد رس ما
 چو ما را یک نفس باشد نباشی یک نفس ما را

 ھجرانت اندر غم ز عشقت گرچه با دردیم و در
 ز عشق تو نه بس باشد ز ھجران تو، بس ما را

 را اگر در دیده خواب آید کم از یک دم زدن ما
 غم عشقت بجنباند به گوش اندر جرس ما را

 ی نوش است و ما اندر ھوس ماندهچشمه لبت چون
 را که بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما

 حیوان حیاتی انوری را ده یبه آب چشمه
 را که اندر آتش عشقت بکشتی زین ھوس ما

 
 
  
 
 

 ترا جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم
 ور قصد آزارم کنی ھرگز نیازارم ترا

 شستی به خون زین جور بر جانم کنون، دست از جفا
 جانا چه خواھد شد فزون، آخر ز آزارم ترا

 جگر جویم ھمیآب از  رخ گر به خون شویم ھمی،
 در حال خود گویم ھمی، یادی بود کارم ترا

 دل رفت و جان را درنگر آب رخان من مبر،
 تیمار کار من بخور، کز جان خریدارم ترا

 خواری مکن، ما را فرازاری مکن ھان ای صنم
 آبم به تاتاری مکن، تا دردسر نارم ترا

 لطف ایزدی گر بر دل و جانم زدی جانا ز
 ترا ری، روزی وفادارمھرگز نگویی انو
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 ای کرده خجل بتان چین را
 عین را بازار شکسته حور

 بنشانده پیاده ماه گردون
 ی زمین رابرخاسته فتنه

 اگر چند مگذار مرا به ناز
 خوب آید ناز نازنین را
 منمای ھمه جفا گه مھر

 را چیزی بگذار روز کین
 دلداران بیش از این ندارند

 قرین رابا درد قرین چو من 
 گه آخر ھم یاد کنند گه

 خدمتگاران اولین را
 ای گم شده مه ز عکس رویت

 را در کوی تو لعبتان چین
 این از تو مرا بدیع ننمود

 من روز ھمی شمردم این را
 جورت سیری نکند مرا ز

 چونان که ز جود مجد دین را
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 دگرباره ببینم مگر اورا گر باز
 او را دارم ز سر شادی بر فرق سر

 تلخ نگوید با من چو سخن گوید جز
 تلخ از چه سبب گوید چندین شکر او را

 او سوگند خورم من به خدا و به سر
 کاندر دو جھان دوست ندارم مگر او را

 من چندان که رسانید بالھا به سر
 یارب مرسان ھیچ بالیی به سر او را

 سحرگه ھر شب ز بر شام ھمی تا به
 جگر او رارخساره کنم سرخ ز خون 
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 از دور بدیدم آن پری را
 آن رشک بتان آزری را

 داده در مغرب زلف عرض
 صد قافله ماه و مشتری را

 ی عارض چو کافوربر گوشه
 را برھم زده زلف عنبری

 جزعش به کرشمه درنوشته
 ی پیمبری راصد معجزه

 ابرو تیر مژه بر کمان
 برکرده عتاب و داوری را

 و وصل بستهبر دامن ھجر 
 را اختریبدبختی و نیک

 ترسان ترسان به طنز گفتم
 ی حسن و دلبری راآن مایه

 کرایی؟ کز بھر خدای را
 گفتا به خدا که انوری را
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 جان رسید ز عشق تو کار ما جانا به
 دردا که نیستت خبر از روزگار ما

 زمانه غمی شدم در کار تو ز دست
 به کار ما ای چون زمانه بد، نظری کن
 شبی بر آسمان رسد ز فراق تو ھر

 ھای دلزار زار مافریاد و ناله
 دردا و حسرتا که بجز بار غم نماند

 ما به یادگاری از آن روزگار ما با
 بودیم بر کنار ز تیمار روزگار

 ترا در کنار ما تا داشت روزگار
 ایآن شد که غمگسار غم ما تو بوده

 ما امروز نیست جز غم تو غمگسار
 آری به اختیار دل انوری نبود
 دست قضا ببست در اختیار ما
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 ای غارت عشق تو جھانھا
 مانھا بر باد غم تو خان و

 شد بر سر کوی الف عشقت
 سرھا ھمه در سر زبانھا

 جمالت در پیش جنیبت
 از جسم پیاده گشته جانھا

 ی رخ چو ماھتدر کوکبه
 آسمانھا صد نعل فکنده

 روی خوبتنظارگیان 
 چون در نگرند از کرانھا

 بینند در روی تو روی خویش
 زینجاست تفاوت نشانھا

 گویم که ز عشوھای عشقت
 زبانھا ھستیم ز عمر بر

 گویی که ترا از آن زیان بود
 الحق ھستی تو خود از آنھا

 چو انوری مرغ تا کی گویی
 دیگر نپرد از آشیانھا

 ستکس که آن چه طعنهداند ھمه
 بتا در این دھانھا دندانست
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 نقاب ای از بنفشه ساخته گلبرگ را
 ھا زده بر روی آفتابوز شب تپانچه

 گردسوده بر سیم ساده بیخته از مشک
 بر برگ الله ریخته از قیر ناب آب

 مور خط تو بر خد تو چو بر شیر پای
 زلف تو بر رخ تو چو بر می پر غراب

 دارم ز آب و آتش یاقوت و جزع تو
 آب دیده غرق و بر آتش جگر کباب در

 در تاب و بند زلف دالویز جان کشت
 بند و دل اندر ھزار تاب جان در ھزار

 ی صبرم کند قباگه دست عشق جامه
 رازم کند خراب یگه آب چشم خانه

 زندچون چشمت از جفا مژه بر ھم نمی
 کند خضاب چشمم به خون دل مژه تا کی

 تو ای کردمی زھم با خیال تو گله
 خواب بر چشم من اگر نشدی بسته راه

 ای روز و شب چو دھر در آزار انوری
 جواب ترسم که دھر باز دھد زودت این
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 در ھمه عالم وفاداری کجاست
 غمخواری کجاست غم به خروارست

 درد دل چندان که گنجد در ضمیر
  حاصلست از عشق دلداری کجاست

 گر به گیتی نیست دلداری مرا
 باری کجاستست از بخت دلممکن ا

 در باغ وفا اندرین ایام
 روید گلی خاری کجاستگر نمی

 جان فدای یار کردن ھست سھل
 یار بسی یاری کجاست کاشکی

 در جھان عاشقی بینم ھمی
 کجاست کار با کارییک جھان بی
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 غم عشق تو از غمھا نجاتست
 حیاتست مرا خاک درت آب

 بند عشقتجویم نجات از نمی
 چه بندست آنکه خوشتر از نجاتست

 گویند راه عشق مسپر مرا
 من و سودای عشق این ترھاتست

 خوبی ز لعب دو رخت بر نطع
 مه اندر چارخانه شاه ماتست

 بری و عھد و قولتدل و دین می
 ثباتستکار دنیا بی چو حال و

 عنایت بر سر ھجرم به آیین
 حادثاتست ھم از جور قدیم و

 د دل از ھجر تو گوییچنان ترس
 شب ھجران تو روز وفاتست

 ز دیوان جمالت به جان و دل
 امیر عشق را بر من براتست

 براتی گر شود راجع چه باشد
 مجد دین شمس الکفاتست نه خط
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 تست تا دل مسکین من در کار
 آرزوی جان من دیدار تست

 جان و دل در کار تو کردم فدا
 تستدیگر کار  کار من این بود

 با تو نتوان کرد دست اندر کمر
 تست ھرچه خواھی کن که دولت یار

 دل ترا دادم وگر جان بایدت
 ھم فدای لعل شکربار تست

 از دست رفت شایدم گر جان و دل
 ایمنم اندی که در زنھار تست

 
  

  

  

 
 
 
 ی دریغ خاک درتبه دیده ای

 ھمه سوگند من به جان و سرت
 تن گوش را منتست بر ھمه

 آن حدیث چون شکرتاز پی 
 اشک چون سیم و رخ چو زر کردم

 رھگذرت از برای نثار
 ی کیمیاست خاک درتمایه

 کی درآید به چشم سیم و زرت
 رحیم شود رحم تودل بی

 گر ز حال دلم شود خبرت
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 نھادست رخت مه را رخ و فرزین

 لبت بیجاده را صد ضربه دادست
 چو رویت کی بود آن مه که ھر مه

 مرکب خوبی پیادستاز  سه روز
 کجا دیدست بیجاده چنان خال

 پیادست که فرزین بند نعلت را
 ز مادر تا تو زادی کس ندیدست

 که یک مادر مه و خورشید زادست
 سنگین دلی با انوری بس از این
 تو سنگھا بر دل نھادستکه بی

 
 
  

  

 
 

 پایم از عشق تو در سنگ آمدست
 عقل را با تو قبا تنگ آمدست

 نیاری بر زبان ھرگزنام من 
 آری از نامم ترا ننگ آمدست

 ھرچه دانی از جفا با من بکن
 زبونی نیک در چنگ آمدست کت

 ھرکسی آمد به استقبال من
 آمدست اندھانت چند فرسنگ

 انوری پایت ز راھی بازکش
 کاندران ھر مرکبی لنگ آمدست
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 کارم ز غمت به جان رسیدست
 فریاد بر آسمان رسیدست

 کرد اگرچه ی توگلهنتوان 
 از دل به سر زبان رسیدست

 در عشق تو بر امید سودی
 زیان رسیدست صد بار مرا

 این آب ز فرق برگذشته است
 رسیدست وین کارد بر استخوان
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 معشوقه به رنگ روزگارست
 یارست با گردش روزگار

 برگشت چو روزگار و آن نیز
 نوعی ز جفای روزگارست

 جویستبھانه وبس بوالعجب 
 کارستکش و ستیزهبس کینه

 این محتشمیست با بزرگی
 بزرگوارست گر محتشم و

 بوسی ندھد مگر به جانی
 آری ھمه خمر با خمارست

 گل نیست در باغ زمانه ھیچ
 وان نیز که ھست جفت خارست

 ای دل منه از میان برون پای
 یار بر کنارست ھر چند که

 امید مبر کز آنچه مردم
 نومیدترست امیدوارست

 فردا ھر چند شمار کار
 آن نه در شمارست کاریست که

 بتوان دانست ھر شب از عمر
 کارست آبستن صد ھزار
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 ز عشق تو نھانم آشکارست
 نصیبم انتظارست ز وصل تو

 ز باغ وصل تو گل کی توان چید
 خارست که آنجا گفتگوی از بھر

 ولی در پای تو گشتم بدان بوی
 دت ھمچو عشقم پایدارستکه عھ

 ز تو کاری نیامد دلم رفت و
 مرا با این فضولی خود چه کارست

 فردا ای گویی کهچو گویم بوسه
 کرا فردای گیتی در شمارست

 به بند روزگارم چند بندی
 روزگارست سخن خود بیشتر در
 گیری ولیکنبه عھدم دست می

 گوید که پایت استوارستکه می
 گونه دستانانوری زین  ترا با

 نه یکبار و دوبارست و سه بارست
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 ای یار مرا غم تو یارست
 عشق تو ز عالم اختیارست

 ھمی گسارم با عشق تو غم
 عشق تو غمست و غمگسارست
 جان و جگرم بسوخت ھجران

 زین شمارست خود عادت دل نه
 جان سوختن و جگر خلیدن
 ھجران ترا کمینه کارست

 مقراربی در ھجر ز درد
 کان درد ھنوز برقرارست

 ای راحت جان من فرج ده
 انتظارست زان درد که نامش

 در تاب شدی که گفتم از تو
 یادگارست جز درد مرا چه
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 یارب چه بال که عشق یارست
 جان فکارست زو عقل به درد و

 دل برد و جمال کرد پنھان
 فریاد که ظلم آشکارست

 به جانم گر جان منست ازو
 ھیچ ندانم این چکارستمن 

 ناید بر من خیال او ھیچ
 روزگارست وین ھم ز خالف

 کارم چو نگار نیست با او
 زان بر رخ من ز خون نگارست

 برنگیرم زو ھیچ شمار
 شمارستزیرا که جفاش بی

 
  

 
 
 

 در زلف تو از مشک دالی دیگرست ھر شکن
 ھر نظر از چشم تو سحر حاللی دیگرست

 شم و زلف از بھر آنکوصف کس آن چ ناید اندر
 در خیال ھرکس از ھریک خیالی دیگرست

 با خویشتن صورت کند زان زلف و چشم ھرچه دل
 عقل دوراندیش گوید آن مثالی دیگرست

 زان چشم و زلف اندر گمانی دیگرند ھرکسی
 وان گمانھا نیز از ھریک محالی دیگرست

 در عین کمالست از نکویی گوییا گرچه
 کمالی دیگرستاز ورای آن کمال او 

 ایدیگرم از عشق او ھر لحظه من به حالی
 دیگرست زانکه او در حسن ھر ساعت به حالی
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 امید وصل تو کاری درازست

 فرازستبی امید الحق نشیبی
 طمع را بر تو دندان گرچه کندست

 تمنا را زبان باری درازست
 بیرون شد از عشقت ندانم ره

 در ھر دو جھان گویی فرازست
 جھان جان ت یکبرد غمزهبه غارت 

 لبت را گو که آخر ترکتازست
 سرا یعنی زمانهدر این ماتم

 عروسی کز تو بازست بسا عید و
 نگویی کاین چنین عید و عروسی

 نمازست طرب در روزه عشرت در
 حدیث عافیت یکبارگی خود

 چنان پوشیده شد گویی که آزست
 بس عرضه کردن نیاز ای انوری

 نیازستبی که معشوق از دو گیتی
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 ای برادر عشق سودایی خوشست
 دوزخ اندر عاشقی جایی خوشست

 بیابان رھروان عشق را در
 زاب چشم خویش دریایی خوشست

 عشق غمگنان را ھر زمان در کنج
 یاد نام دوست صحرایی خوشست

 با خیال روی معشوق ای عجب
 حلوایی خوشست جام زھرآلود

 عمرھا در رنج چون امروز و دی
 خوشست بر امید بود فردایی

 
 
  

 
 کار دل از آرزوی دوست به جانست

 که کار در آنست تا چه شود عاقبت
 کرد ز جان و جھان ملول به جورم

 جھانست با ھمه بیداد و جور جان
 عشوه دھد چون جھان و عمر ستاند
 در غم او عشوه سود و عمر زیانست

 چو رنگی دھد سرشک کسی را عشق
 که رسم فالنستروی سوی من کند 

 نگھدار کند که رازبلعجبی می
 روی به خون تر چه روز راز نھانست

 خصم ھمی گویدم که عاشق زاری
 الخجل کنم که چنانستچه لعب خیره

 عاشقی ای انوری دروغ چگویی
 عیانست راز دلت در سخن چو روز

  



20 
 

 

 
 عشق تو از ملک جھان خوشترست

 خوشترست رنج تو از راحت جان
 ایست که دل بردهخوشترم آن نی
 زند آن خوشترستدل در جان می

 کرانی شدم از دست ھجر من به
 پای مالمت به میان خوشترست

 شود دل به بدی تن زده تا به
 خوردن زھری به گمان خوشترست

 وصل تو روزی نشد و روز شد
 زیان خوشترست سود نه و مایه

 عمر شد و عشوه به دستم بماند
 خوشترستدخل نه و خرج روان 

 پی دل جان به تو انداختیم از
 بر اثر تیر کمان خوشترست

 تھی ی عمرم ز غمت شدکیسه
 رمه مرسوم شبان خوشترستبی

 این ھمه ھست و تو نه با انوری
 کار جھان خوشترست وین ھمه در
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 عشق تو قضای آسمانست

 جاودانست وصل تو بقای
 آسیب غم تو در زمانه

 انستدور از تو بالی ناگھ
 شادی دستم نرسد ھمی به

 تا پای غم تو در میانست
 ھای چین زلفتدر زاویه
 میانست ی عشق درصد خرده

 این قاعده گر چنین بماند
 بنیاد خرابی جھانست

 چرخ یبا حسن تو در نواله
 ی ماه، استخوانسترخساره

 وز عافیتی چنین مروج
 گرانست در عشق تو عمر بس

 دادتوان با آنکه نشان نمی
 کز وصل تو در جھان نشانست

 انتظار خون شد دل در غم
 بیچاره ھنوز در گمانست

 گفتم که به تحفه پیش وعدش
 ار سخن در آنست نھمجان می

 دل گفت که بر در قبولش
 ھرچه آن نرود به دست جانست

 زر سرخسبز بی کانجا سر
 چون سیم سیاه ناروانست

 زر بایدت انوری وگر نیست
 ه رایگانستھمیش غم خور که

 مایه ھمی طلب کنی سودبی
 زیانست زان گاھی سود و گه
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 تو حال چونستمرا دانی که بی
 قطره خونست به ھر مژگان ھزاران

 تنم در بند ھجر تو اسیرست
 دلم در دست عشق تو زبونست

 در جان ھیچ کم نیست غم عشق تو
 چه جای کم که ھر ساعت فزونست

 دل به وجھی خون ھمی بارم من از
 ه در عشق توام غم رھنمونستک

 اگر بخشود خواھی ھرگز ای جان
 بخشایش کنونست بر این دل جای

  جمالت بر سر خوبی
 جمالت بر سر خوبی کالھست

 رویست آن که ماھست بنامیزد نه
 تویی کز زلف و رخ در عالم حسن

 چاشتگاھست ترا ھم نیم شب ھم
 بسا خرمن که آتش در زدی باش

 کاھستھنوزت آب خوبی زیر 
 نیاید جز در آن راه پی عھدت

 کز آنجا تا وفا صد ساله راھست
 افتاد ز عشقت روز عمرم در شب

 وزین غم بر دلم روز سیاھست
 پس از چندی صبوری داد باشد

 ای گویی پگاھستبوسه که گویم
 شبی قصد لبت کردم از آن شب

 سپاھست سپاه کین چشمت در
 به تیر غمزه مژگانت انوری را

 برین شھری گواھست بکشتند و
 که تدبیر دگر کن لبت را گو

  گناھستسر زلفت مبر کو بی
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 ستفسانه ھرکس که غم ترا

 ستدستخوش آفت زمانه
 ھرکس که غم ترا میان بست

 ستکرانه از عیش زمانه بر
 ای و بایستتو یار یگانه

 ستیار تو که ھمچو تو یگانه
 حقیقت است ای جان عشق تو

 ستنهمعلوم دلی و در میا
 را ایم و مادر عشق تو صوفی

 ستدیگر ھمه عشقھا فسانه
 ما را دل پر غمست و گو باش

 ستشادمانه اندی که دل تو
 درد دل ما ز ھجر خود پرس

 ستھجران تو از میان خانه
 ھم از تو با تو دارم سخنی

 ستمقصود تویی سخن بھانه
 به زین غم کار دوستان خور

 ستشنو که دوستانه وین پند
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 ایستپیرایه عشق تو دل را نکو
 ایستدیده را دیدار تو سرمایه

 تیر مژگان ترا خون ریختن
 ایستطریق عشق کمتر پایه در

 از وفا فرزند اندوه ترا
 ایستدایه دل ز مادر مھربانتر

 بنده گشت از بھر تو دل دیده را
 ایستھمسایه گرچه دل را دیده بد

 دادزان مرا وصلت به دست ھجر 
 ایستسایه کز پی ھر آفتابی

 
 
  

 
 

 چیست بازماندم در غم و تیمار او تدبیر
 بازگشتم عاجز اندر کار او تدبیر چیست
 او باز خون عقل و جانم ریخت اندر عشق

 کش خونخوار او تدبیر چیستی شوخدیده
 کشید باز بار دیگرم در زیر بار غم

 آرزوی لعل شکربار او تدبیر چیست
 امداده عمری به باد عشق او برپیش از این 

 بازگشتم عاشق دیدار او تدبیر چیست
 ناپدید در میان محنت بسیار گشتم

 ی بسیار او تدبیر چیستاز غم و اندیشه
 باز ی عھدش دگر با انوری بخرندشیوه

 خویشتن بفروخت در بازار او تدبیر چیست
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  ی زیبای تو نیستچون چھره ماه

  نیست آرای تومشک چون زلف گل
  ترا کس ندیدست رخ خوب

  که چو من بنده و موالی تو نیست
  کردم از دیده و دل جای ترا

  دیده و جان جای تو نیست گرچه از
  ی فردا که مراچه دھی وعده
  نیست ی فردای تودل این وعده

  ی کس نشناسم به جھانسینه
 که در آن سینه تقاضای تو نیست
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  صنما روی نیستاز تو بریدن 

  زانکه چو رویت به جھان روی نیست
  ایتو ز کوی تو برون رفته تا

  کوی تو گویی که ھمان کوی نیست
  مویی مرا گرچه غمت کرد چو

  فارغم از عشق تو یک موی نیست
  روی ترا ماه نگویم از آنک

  آن عارض دلجوی نیست ماه چو
  زلف ترا مشک نخوانم از آنک

  نیست بدان بویمشک بدان رنگ و 
  ی خوش رنگ نهچون لب تو باده
  ی خود روی نیستچون رخ تو الله

  تو چوگان و دلم گوی اوست زلف
  کیست که چوگان ترا گوی نیست

  زیانش ی بدگوی نباشدطعنه
  ھرکه ورا دلبر بدخوی نیست
  انوری از خوی بد تست خوار

 بدگوی نیست از سخن دشمن
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  روی تو نیستروی برگشتنم از 

  یکی موی تو نیست که جھانم به
  زان ز روی تو نگردانم روی

  که بجز روی تو چون روی تو نیست
  ھیچ شب نیست که اندر طلبت
  بسترم خاک سر کوی تو نیست

  جان و دلم ھیچ دم نیست که بر
  ی بدگوی تو نیستداغی از طعنه

  نیست با این ھمه آزرم ازو
 تو نیست ی بویزانکه بی تعبیه

 
 
  

 
  به حالیست جانا دلم از خال سیاه تو

  ی خالیستکامروز بر آنم که نه دل نقطه
  خیالت در آرزوی خواب شب از بھر

  حقا که تنم راست چو در خواب خیالیست
  روز رخ خوب تو دانم خبرت نیستبی

  کاندر غم ھجران تو روزیم چو سالیست
  ھردم به غمی تازه دلم خوی فرا کرد
  تا ھر نفسی روی ترا تازه جمالیست

  وامروز غم من چو جمالت به کمالست
  چه کنم گر پس ازین نیز کمالیست یارب

  آن کیست که او را چو کف پای تو روییست
  کیست که او را به کف از دست تو مالیست وان

  پیغام دھی ھر نفسم کانوری از ماست
 ی این مخرقه ھر چند محالیستبنده من
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  دلیست روی تو دردتو بیعشق 

  مشکل عشق تو مشکل مشکلیست
  تو در ھر خانه دستی بر سریستبی

  در ھر کوی پایی در گلیست وز تو
  ی حسنت کنونبر در بتخانه

  باطلیست دست صبرم زیر سنگ
  شادی وصلت به ھر دل کی رسد
  تا ترا شکرانه بر ھر غم دلیست

  حاصلیستدر عشق تو بی حاصلم
  وان گفت نیکو حاصلیستھیچ نت

  از تحیر ھر زمانی در رھت
  روی امیدم به دیگر منزلیست

  ران انوریکشتیی بر خشک می
 غم را ساحلیست کاخر این دریای

 
  

 
 

  مکن ای دل که عشق کار تو نیست
  را ببر که بار تو نیست بار خود

  مردی از عشق و در غم دگری
  نیست گرچه این ھم به اختیار تو

  راز تو فاش کرد ازآنک دیده
  دیده در عشق رازدار تو نیست

  و جھان بشکفت نوبھار آمد
 زان ترا چه چو نوبھار تو نیست
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  مھر جمال تو دلی نیستبی
  مھر ھوای تو گلی نیستبی

  را بگذشت زمانه وز تو کس
  جز عمر گذشته حاصلی نیست
  تا از چه گلی که از تو خالی

  نیستگل دلی  در عالم آب و
  ی جھان محدثدر دائره

  ی تو مشکلی نیستچون حادثه
  رسد که در ره تو در تو که

  جز منزل عجز منزلی نیست
  در بحر تحیر تو پایاب

 کند که ساحلی نیست کی سود
  

 
  یار با من چون سر یاری نداشت

  ای در دل وفاداری نداشتذره
  عاشقان بسیار دیدم در جھان

  خواری نداشتبدین  کس کس راھیچ
  جان به ترک دل بگفت از بیم ھجر

  طاقت چندین جگرخواری نداشت
  تا پدید آمد شراب عشق تو

  ھیچ عاشق برگ ھشیاری نداشت
  زد الف عشق صبری ھمیدل ز بی

  گفت دارم صبر پنداری نداشت
  بار وصلش در جھان نگشاد کس
  کاندرو در ھجر سرباری نداشت

  آنک درد چشم من فزون شد بھر
 پنداری نداشت توتیای از صبر
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  باز کی گیرم اندر آغوشت

  دست چون دوشت کی بیارم به
  ھرگز آیا به خواب خواھم دید

  یک شبی دیگر اندر آغوشت
  ی زلفبدیدم به زیر حلقه تا

  ی گوش بر بناگوشتحلقه
  گشت یکبارگی دل ریشم

 ی گوش حلقه در گوشتحلقه
 
  

 
 

  گذشترایت حسن تو از مه بر
  با من این جور تو از حد درگذشت

  آتش ھجر توام خوش خوش بسوخت
  توام از سر گذشت آب اندوه

  نگذرد بر ھیچ کس از عاشقان
  آنچ دوش از عشق بر چاکر گذشت

  ی من شور در عالم فکندگریه
  ی من از فلک برتر گذشتناله

  خیالت پیش من دوش باز آمد
  حال من چون دید از من درگذشت

  ام در پای او گوھر فشانددیده
  بگذشت بر گوھر گذشتتا چو می

  درگذشت اشک من از یاقوت سرخ
  رخم از زر گذشت گرچه در زردی

  ی حسنت به ھر شھری رسیدپایه
 گذشت لشکر عشقت به ھر کشور
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  سخت خوشی چشم بدت دورباد

  سور باد سال و مه و روز و شبت
  ی زلفین تو شد غالیهبنده

  اک کف پای تو کافور بادخ
  تو رضوان سزد خادم و فراش

  چاکر و دربان درت حور باد
  زده چون ھست شادعاشق محنت

  خرم شده مھجور باد حاسد
  وصل تو بادا ھمه نزدیک ما

 باد ھجر تو جاوید ز ما دور
 
  

 
  از بس که کشیدم از تو بیداد

  آمدم به فریاد از دست تو
  دفریاد از آن کنم که آم

  بر من ز تو ای نگار بیداد
  دل پر طمع چه دارم داد از

  بر خیر چرا کنم سر از داد
  مردی چه طلب کنم ز آتش
  نرمی چه طلب کنم ز پوالد
  شادی ز دل منست غمگین

  زاددر عشق تو ای بت پری
  غمھرگز دل من مباد بی

  گر تو به غم دل منی شاد
  دادم من جان و جھان به باد

 جھان ترا بقا باد ای جان
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  مرا با دلبری کاری بیفتاد
  دلم را روز بازاری بیفتاد

  مسلمانان مرا معذور دارید
  بیفتاد دلم را ناگھان کاری

  بریدندقبای عشق مجنون می
  دلم را زان کله واری بیفتاد

  ی عشقش برافشاندسجاده دلم
  از آن سجاده زناری بیفتاد
  زد دلم با عشق دست اندر کمر

  بسی کوشید و یکباری بیفتاد
  مرا افتاد با باالی او کار

  من کاری بیفتاد نه بر باالی
  جھان را چون دل من بر زمین زد

 بیفتاد کنون از دست دلداری
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



33 
 

 

 
 ھرکس که ز حال من خبر یابد
  ھرکس که ز حال من خبر یابد

  بدعھدی تو به جمله دریابد
  سازدبر من غم تو کمین ھمی 

  ظفر یابد جانم شده گیر اگر
  ای دلم بستدعشقت به بھانه
  ی دگر یابدترسم که بھانه

  دمی برآورم با تو خواھم که
  آنکه زمانه زان خبر یابدبی

  دی بنده به دل خرید وصل تو
  امروز به جان خرد اگر یابد

  ترسم که ھر متاعی رازان می
 شود بتر یابد چون نرخ گران
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  گنجدحسنت اندر جھان نمی

  گنجدنمی نامت اندر دھان
  راز عشقت نھان نخواھد ماند

  گنجدزانکه در عقل و جان نمی
  تو چنان یگانه شدم با غم

  گنجدکه دل اندر میان نمی
  طمع وصل تو ندارم ازآنک

  گنجدات در زبان نمیوعده
  آخر این روزگار چندان ماند

  گنجدینم که دروغی در آن
  روی پنھان مکن که راز دلم

  گنجدبیش از این در نھان نمی
  از نیکویی رخ چو مھم گویی

  گنجددر خم آسمان نمی
  چه عجب شعر انوری را نیز

 گنجدمعنی اندر بیان نمی
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  زلف تو تکیه بر قمر دارد

  تو لذت شکر دارد لب
  عشق این ھر دو این نگار مرا

  چشم تر داردبا لب خشک و 
  پرس از حال من ز زلف خبر
  زانکه از حالم او خبر دارد

  باز از عشق آنکه روی تو دید
  نه ھمانا که خواب و خور دارد

  خاک پای ترا ز روی شرف
 ھمچو تاج سر دارد انوری

 
  

  

  

 
  غم بنگذاردبتی دارم که یک ساعت مرا بی

  غمی کز وی دلم بیند فتوح عمر پندارد
  مرا گوید که برکن دل ز عشق او گونصیحت

  داند که عشق او رگی با جان من داردنمی
  کف دلم چون آبله دارد دگر عشق فدا بر

  خاردمگر از جان به سیر آمد دلم کش باز می
  غمم ندھی مرا گوید بیازارم اگر جان در

  چگویی جان بدان ارزد که او از من بیازارد
  ر غم رویشاگرچه د نتابم روی از او ھرگز

 مرا چرخ کھن ھردم بالیی نو به روی آرد
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  عشقم این بار جھان بخواھد برد

  برد نامم نشان بخواھد برد
  رکابی صبر در غمت با گران

  دل ز دستم عنان بخواھد برد
  ی تو نه دیرموج طوفان فتنه

  از جھان بخواھد برد عافیت
  نرگس چشم و سرو قامت تو

  برد زینت بوستان بخواھد
  و دندان چو مه و پروینت رخ

  رونق آسمان بخواھد برد
  ام که مرابا ھمه دل بگفته

  غم عشق تو جان بخواھد برد
  بینممن خود اندر میانه می

  بخواھد برد که زمان تا زمان
  چه کنم گو ببر گر او نبرد

  روزگار از میان بخواھد برد
  بھار زمانه برگی نیست در

  بخواھد برد که نه باد خزان
  انوری گر حریف نرد این است

 ندبت رایگان بخواھد برد
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  ببرد ی زلف تو بر گوش ھمی جانحلقه

  دل ببرد از من و بیمست که ایمان ببرد
  خاصیتی است در سر زلف تو جز حلقه و چین

  که ھمی جان و تن و دین و دلم آن ببرد
  توان داشت نگاه خود دل از زلف تو دشوار

  که ھمی زلف تو از راه دل آسان ببرد
  رھایی نبود از خم زلف تو سامان

  ھیچ دل را که ھمی سخت به سامان ببرد
  گفتم عشق زلف تو چو سلطان دلم شد

  کین مرا زود که از خدمت سلطان ببرد
  ترسمبرد از خدمت سلطانم از آن می

 که کنون خوش خوشم از طاعت یزدان ببرد
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  بردمی تو آرام دلھا روی

  خوردزلف تو زنھار جانھا می
  ی زلف و رختتا برآمد فتنه

  نشمردکس به کس می عافیت را
  منھی عشق به دست رنگ و بوی

  بردراز دلھا را به درھا می
  وقت باشد بر سر بازار عشق

  خردکز تو یک غم دل به صد جان می
  غمت چون دور چرخ بر سر کوی

  بر سر خود نسپردپای کس جز 
  ی وصل لبتھست دل در پرده

  درداش میالجرم زلف تو پرده
  پای در وصل لبت نتوان نھاد

  در سر ناورد تا سر زلف تو
  گویمت وصلی مرا گویی که صبر

  تا دلم آن را طریقی بنگرد
  در اندیشه سازی کار وصل جمله

  بگذردتا تو بندیشی جھان می
  دین به عذرچن وعده را بر در مزن

  بردزندگانی را نگر چون می
  گویی از من بگزران ای انوری

 نگزردنگزرد میچون کنم می
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  ھجران بگذرد صبر کن ای تن که آن بیداد

  راحت تن چون که بگذشت آفت جان بگذرد
  مکن از بھر آنک خویشتن در بند نیک و بد

  زشت و خوب و وصل و ھجران درد و درمان بگذرد
  امروز از آن نوعی که ھست گذارروزگاری می

  کانچه مردم بر خود آسان کرد آسان بگذرد
  دوری ز داروی و ز درمان چاره چیست تا در این

  صبر کن چندان که این دوران دونان بگذرد
  گرچه مھجورم تن اندر درد ھجران کی دھم

  روزی آخر یاد ما بر یاد جانان بگذرد
  ین دم چنان غافل مباشگرچه در پیمان تست ا

  کین جھان مختصرآباد ویران بگذرد
  رویا تکیه بر عشق من و خوبی خویشماه

  بس مکن زیرا که ھم این و ھم آن بگذرد
  شرم دار آخر که ھردم الغیاث انوری

 بگذرد تازه بر سمع بزرگان خراسان
 
 
  

  

  

  

  

  

  



40 
 

 

 
  جمالش از جھان غوغا برآورد

  برآورد مه از تشویر واویال
  چو دل دادم بدو جان خواست از من

  ای صفرا برآوردچو گفتم بوسه
  آبی و شوخی در زمانهبی ز

  ھزاران فتنه و غوغا برآورد
  را غم و تیمار عشقش عاشقان

  ھم از دین و ھم از دنیا برآورد
  ندیدم از وصالش ھیچ شادی

  دمار از ما برآورد فراق او
  ھا را کرد باطلھمه توقیع

  از مشک چون طغری برآوردلبش 
  ھمی ساز انوری با درد عشقش
 که خلق از عشق او آوا برآورد
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  حسنش از رخ چو پرده برگیرد

  ماه واخجلتاه درگیرد
  دل چون غم او درآید از در
  صبر بیچاره راه برگیرد

  شاھد جانم و دلم غم اوست
  سر گیرد کین به پا آرد آن ز
  عشوه بداد عشق عمرم ببرد و

  تا ببینی که سر به سر گیرد
  گویدم به باقی عمر دل ھمی

  ای خواه بو که درگیردبوسه
  صد غم از عشق او فزون دارد

  انوری گر شمار برگیرد
  ای وگر ندھدگر دھد بوسه

 گیرد اندر آن صد غم دگر
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  بندد که دل یاری دگر گیردمرا صورت نمی

  سر کاری دگر گیردبیکار بگذارد  مرا
  دل خود را دھم پندی اگرچه پند نپذیرد

  بگذارد ھوای او ھواداری دگر گیرد که
  ازو دوری نیارم جست ترسم زانکه ناگاھی

  خورد زنھار با جانم وفاداری دگر گیرد
  مویی اگر زان لعل شکربار بفروشد به جان

  رضای او بجوید جان خریداری دگر گیرد
  نادانی رھا کردم به گل باغ وصالش را

 به جای گل ز ھجر او ھمی خاری دگر گیرد
 
  

  

  

 
  دھان تنگت صد تنگ شکر ارزد جانا

  اندام سیم رنگت خروارھا زر ارزد
  زلفت به جان خریدم ھرچند دلربایی

  کاواز مرغ جانان شاخ صنوبر ارزد
  زنیم گه گه با عاشقان کویت الفی

  زدآن دل کجاست ما را کاندوه دلبر ار
  دیده از عشق روی خوبت آب آورم ز

  کشت بھشت خرم کاریز کوثر ارزد
  گویید ملک سنجر از قاف تا به قافست
 بوسی از آن لب تر صد ملک سنجر ارزد
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  نیست که از عشق تو فریاد رسد چون کسی

  چه کنم صبر کنم گر ز تو بیداد رسد
  نرسد ما و خیالبه ما می گر وصال تو
  گدایان نرسد یاد رسدآرزو گر به 

  ز رخت جز حسرت چه رسیدست به الله
  حسرت آنست که بر سوسن آزاد رسد

  خواھم کرد ی خودخاک درگاه ترا سرمه
  آری از خاک درت این قدرم باد رسد

  آنک طلبم از پیاز تو ھر روز غمی می
 سیری دینه به امروز چه فریاد رسد
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  سدنرمی دست در وصل یار

  نرسدجز غمم زان نگار می
  عشق را گرچه آستانه بسیست

  نرسدانتظار می ھیچ در
  از شمار وصال دوست مرا

  نرسدشمار میجز غم بی
  صبر من برسید در غم ھجر

  نرسددل به مقصود کار می
  چند در انتظار خواھی ماند

 نرسدوصل یار می خبر
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  رسددرمان نمیدردم فزود و دست به 

  رسدرسید و ھجر به پایان نمی صبرم
  در ظلمت نیاز بجھد سکندری

  رسدحیوان نمی یخضر طرب به چشمه
  ی جانست ھیچ تنبرخوان از آنکه طعمه

  رسدنمی آنجا به پای عقل بجز جان
  ام مگر که به جانان خود رسمجان داده

  رسدنمی جانم برون شدست و به جانان
  ی خرد از بھر جان نھاده خواجهخوانی ک

  رسدنمی مھمان عقل بر سر آن خوان
  ای فرستگفتم به میزبان که مرا زله

  رسدگفتا ھنوز نقل به دربان نمی
  فتراک این سوار به تو کی رسد که خود

  رسدگردش ھنوز بر سر سلطان نمی
  طوفان رسید در غمت و انوری ھنوز

 رسدنمی قسمت سرای نوح به طوفان
 

  ھرچه با من کنی روا باشد
  کرا باشد برگ آزار تو

  چون تو در عیش و خرمی باشی
  گر نباشد رھی روا باشد

  از بال بگریز چند گویی که
  که ره عشق پر بال باشد

  از بالی تو چون توان بگریخت
  دلم بر تو مبتال باشد چون

  با بال و غم تو عرض کنم
 باشد گر جھان سر به سر مرا
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 مرا گر چون تو دلداری نباشد
  مرا گر چون تو دلداری نباشد

  درد دل باری نباشد ھزاران
  چو تو یا کم ز تو یاری توان جست

  نباشد چه باشد گر ستمکاری
  مرا گویی که در بستان این راه

  زحمت خاری نباشدگلی بی
  ران گردن ولیکن بود با گرد

  به ھرجو سنگ خرواری نباشد
  ش یاران گویم از شرماگرچه پی

  تر یاری نباشدکزو خوش خوی
  ترتو خود دانی که از تو بوالعجب

  آزاری نباشددل ستمکاری
  کسچگونه دست یابد بر تو آن

  کش اندر کیسه دیناری نباشد
  چو اندر ھیچ کاری پاسخ من

  ز گفتار تو خود آری نباشد
  دل تو اگر فارغ بود سنگین

 نباشدز بخت من عجب کاری 
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  نخواھد شد عشق توام به سربی

  با خوی تو خوی در نخواھد شد
  آوخ که بجز خبر نماند از من

  حال منت خبر نخواھد شد وز
  گفتم که به صبر به شود کارم

  شد نشود مگر نخواھدخود می
  گیرم که ز بد بتر شود گو شو

  دانم ز بتر بتر نخواھد شد
  اریمن نشد ک ور عمر به کام

  دیرم نشدست اگر نخواھد شد
  با عشق درآمدم به دلتنگی

 او دگر نخواھد شد کاخر دل
 
  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  



48 
 

 

 
  کشدحسن تو بر ماه لشکر می

  کشدعقل خنجر می عشق تو بر
  گیرد فلکخدمتش بر دست می

  کشدھر کرا دست غمت برمی
  عشقت ھرکرا دامن گرفت دست

  کشددامن از ھر دو جھان درمی
  رسول بر تو گر غمیم آرد از

  کشدجان به صد شادیش در بر می
  از ھمه بیش و کمی در مھر و حسن

  کشدبه ھر معیار کت برمی دل
  گوید که از زلفت به تنگآنکه می

  کشدعنبر می باد شب تا روز
  دھممن که باری سر به رشوت می

  کشدزلف تو با این ھمه سر می
  دی تو کی رسانوری بر پایه

 کشدتا قبولت پایه بر تر می
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  زلفت چو به دلبری درآمد

  بس کس که ز جان و دل برآمد
  شد ھم رایت خوشدلی نگون

  غمی سر آمدھم دولت بی
  دل گم نشود در آنچنان زلف

 برآمد کز فتنه جھان به ھم
  ایش درشدکاندیشه به حلقه

  کم گشت و چو حلقه بر در آمد
  کارتسپید  چشم سیه

  گر آمددر کار چنان سیه
  کز کبر به دست التفاتش

  الغر آمد پھلوی زمانه
  چنان حذر من از غم تو
  آوخ که غم تو بھتر آمد

  تغمزه در موکب ترکتاز
  بشکست در دل و درآمد

  رنگ رخ تو چون برد حسنبی
  برابر آمد ماه آمد و در

  دار او داشتھر خط که خریطه
  مزور آمددر حسن ھمه 

  شعر انوری نیز حسن تو چو
 گویی به مزاج دیگر آمد
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  آمد جانا دلم از غمت به جان

  جانم ز تو بر سر جھان آمد
  از دولت این جھان دلی بودم

  دولتت گران آمد آن نیز به
  آری ھمه دولتی گران آید

  چون پای غم تو در میان آمد
  راه تو کارھا بنامیزد در

  بخواستم چنان آمدچونان که 
  بنشست ی دل خیال تودر حجره

  چون عشق تو در میان جان آمد
  گویدجان بر در دل به درد می

  ھست در توان آمد دستوری
  از دست زمانه داستان گشتم
  چون پای دلم در آستان آمد

  گفتم که تو از زمانه به باشی
  خود ھر دو نواله استخوان آمد

  مفکن بر انوری یکباره سپر
 با او ھمه وقت بر توان آمد
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  دوستان آمد عجب عجب که ترا یاد

  درآ درآ که ز تو کار ما به جان آمد
  ھجران بیش مبر مبر خور و خوابم ز داغ

  مکن مکن که غمت سود و دل زیان آمد
  طلبیمی کنی به چه مشغولی و چهچه می

  چه گفتمت چه شنیدی چه در گمان آمد
  ز تو پس از این در دل آتشم که مزن مزن

  بیا بیا که بدین خسته دل غمان آمد
  چنان که بود گمان رھی به بدعھدی
  به عاقبت ھمه عھد تو ھمچنان آمد
  کرانه کردی از من تو خود ندانستی

  ز عشق تو یکباره در میان آمد که دل
  مکن تکبر و بھر خدای راست بگوی

 آمدھیچ بر زبان  که تا حدیث منت
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  داندرخ خوبت خدای می

  ماند که اگر در جھان به کس
  ماه را بر بساط خوبی تو

  عقل بر ھیچ گوشه ننشاند
  بکشد ی آفتاب راشعله

  حسنت ار آستین برافشاند
  در جھان برنیاید آب به آب

  جھان راند عشقت ار آب بر
  ای بستانگفتمت جان به بوسه
  ستاندگفتی ار خصم بوسه ب

  ندھیجان و بوسه می بستدی
  مانداین حدیثت بدان نمی

  چون مزاج دلم ھمی دانی
  نداند شکیب و نتواند که

  با خیالت بگو نخواھم داد
  تا به گوش دلم فرو خواند

  انوری بر بساط گیتی کیست
 که نه ناباخته ھمی ماند
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  مرنجان کایزد ترا برنجاند مرا

  احوال تو بگرداندز من مگرد که 
  ز من برانگیزی در آن مکوش که آتش

  ی من آتش تو بنشاندکه آب دیده
  اگر ندانی حال دلم روا باشد

  خدای عز و جل حال من ھمی داند
  مرا به بندگی خود قبول کن زان پیش

  خواندی تو میھرکه دیده مرا بنده که
  مباش ایمن بر حسن و کامرانی خویش

 ن بدھد زمانه بستاندگردو که ھرچه
 
  

  

  

 
  عشق تو ز دل برید نتواند

  جان خرید نتواند وصل تو به
  روی تو اگر نه آفتاب آید

  چونست که درست دید نتواند
  طرفه شکریست آن لبان تو
  ھر طوطی ازو مزید نتواند

  گستردی ھرجا که تو دام زلف
  یک پشه ازو پرید نتواند

  خواھد که کند مر انوریت را
 شھید نتواند تیغ غم تو
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  گل رخسار تو چون دسته بستند

  ماتم نشستند بھار و باغ در
  صبا را پای در زلف تو بشکست
  چو چین زلف تو بر ھم شکستند

  خواھد رست از این آسیب فتنه که
  که نوک خار و برگ گل نرستند

  بود راه کرا در باغ رخسارت
  از آن دلھا که در زلف تو بستند

  گاهر ھر گلستانش گاه و بیکه د
  ت یک جھان ترکان مستندز غمزه

  چو در پیش لبت از بیم چشمت
  لبھا ببستند ھمه خواھندگان

  منه بر کار این بیچارگان پای
 زیردستند چه خواھی کرد مشتی
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  زندآن شوخ دیده دیده چو بر ھم نمی

  زندپیشه کرد و کنون دم نمی دل صبر
  ھزار زخم جفا دارم و ھنوززو صد 

  زندزخم یکی کم نمی چون دست یافت
  گه گه به طعنه طال بقایی زدی مرا

  زندآنھم نمی واکنون چو راه دل بزد
  کی دست دل کنون در شادی زند ز عشق

  زندنمی اال به دست او در یک غم
  یارب چه فتح باب بالیی است آن کزو

  ندزیک ابر دیده نیست کزو نم نمی
  کندچشمش کدام زاویه غارت نمی
  زندزلفش کدام قاعده بر ھم نمی

  والیت خوبی به کام دل القصه در
 زندزد نوبتی که خسرو عالم نمی
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  معشوق دل ببرد و ھمی قصد دین کند

  چنین کندبا آشنا و دوست کسی این
  رود دلمدر رکاب عھد و وفا می چون

  جفا چند زین کندبیھوده است جور و 
  به گازر غم داد و طرفه آنک دل پوستین

  روز و شبم ھنوز ھمی پوستین کند
  تو و عھد تو درکشم گوید که دامن از

  تا عشق من سزای تو در آستین کند
  است اگر از آسمان تا به زمین منت

  با این و آن حدیث من اندر زمین کند
  آنک چیزی دگر ھمی نشناسم درین جز

  باری گمان خلق به یک ره یقین کند
  بریخ نوشت نام وفا کانوری چرا
 نامم ز بھر مرتبه نقش نگین کند

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  



57 
 

 

 
  کندمی دل به عشقش رخ به خون تر

  کندجان ز جورش خاک بر سر می
  خورد خون دل و دل عشوھاشمی
  کندخورد چون نوش و باور میمی

  گرچه پیش از وعده سوگندان خورد
  کندپیشم فرا تر می آنھم از

  کند چشمت جفاگفتمش بس می
  کندکند گر میگفت نیکو می

  عقل را چشم خوشش در نرد عشق
  کنددھد شش ضرب و ششدر میمی

  سیاھش برنھند زانکه تا دست
  کندزلفش اکنون دست ھم در می

  موجبیزر ندارم الجرم بی
  کندزمانم عیب دیگر می ھر

  که جان، گفتا که خه گفت زر گفتم
  کندتوانگر می الحق این نقدم

  گفتم آخر جان به از زر گفت نه
  کندالجرم کار تو چون زر می

  چون کنی خاکش ھمی بوس انوری
 کندگرچه با خاکت برابر می
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  کندحسن تو عشق من افزون می
  کندعشق او حالم دگرگون می

  خونخوارش مرا ای از چشمغمزه
  کندکرد آب و جگر خون می زھره
  ی آن لعل عیسی دم مراخنده

  کندھر دمی از گریه قارون می
  بر تنم یک موی ازو آزاد نیست

  کندچه افسون می من ندانم تا
  حسن او در نرد خوبی داو خواست

 کندمی خطش اکنون داو افزون
 
  

  

 
  کندیار در خوبی قیامت می

  کندحسن بر خوبان غرامت می
  قمار حسن با ماه تمام در

  کنددعوی داو تمامت می
  آنچه کرد از کمان ابروان کرد

  کندوای آن کز تیر قامت می
  فتنه بر فتنه است زو و ھمچنان

  کندصبر و سالمت می غارت
  شک از حسنش ندارد آگھیبی

  کندھرکه در عشقم مالمت می
  وز نکورویی چو شعر انوری

 کندمیراستی باید قیامت 
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  عالمی در ره تو حیرانند
  دانندپیش و پس ھیچ ره نمی

  دو تیزروند عقل و فھم ارچه ھر
  چون به کارت رسند درمانند
  جان و دل گرچه عزتی دارند

  تو غالم و دربانند بر در
  دوستان را اگرچه درد ز تست

  مرھم درد خود ترا دانند
  ورچه فریادخوان شوند از تو

 د خود ترا خوانندھم به فریا
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  ھرکه دل بر چون تو دلداری نھد

  تو بسیاری نھدسنگ بر دل بی
  محنت گلی خواھد شکفت وانکه را

  روزگارش این چنین خاری نھد
  کار وانکه جانش ھمچو دل نبود به
  خویشتن را با تو در کاری نھد

  تحفه سازد گه گھم آن دل ظریف
  خونخواری نھددست  آرد و در
  کوشد خدایش یار بادنیک می

  بو که روزی دست بر یاری نھد
  عشق گفت این ھجر باری کیست و چیست

  خود کسی بر دل ازو باری نھد
  اندر میان خواھد نھاد بار پای

  تا به وصلت روز بازاری نھد
  شد ھجر گفت از جانب تو راست
  اینت سودا و ھوس آری نھد

  ان ننھد ولیکیار پای اندر می
 میان باری نھد انوری سر در
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  تو جان تواند بودمن آن نیم که مرا بی

  زمانه و برگ جھان تواند بود دل
  نھان شد از من بیچاره راز محنت تو

  ھمه کس نھان تواند برد قضای بد ز
  خوش آنکه گویی چونی ھمی توانی نه

  توشم توان تواند بود در این چنین سر و
  گونه خبراگر ز حال منت نیست ھیچ

  سان تواند بودچه که حال من ز غمت بر
  ای شنویچرا اگر به ھمه عمر ناله

  تواند بود به طعنه گویی کار فالن
  جفا مکن چه کنی بس که در ممالک حسن

  بود برات عھد و وفا ناروان تواند
  در این زمانه ھر آوازه کز وفا فکنند

  آسمان تواند بودھمه صدای خم 
  اگر ز عھد و وفا ھیچ ممکنست نشان
  بود در این جھان چو نیابی در آن تواند
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  دوش تا صبح یار در بر بود

  غم ھجران چو حلقه بر در بود
  دست من بود و گردنش ھمه شب

  دی ھمه روز اگرچه بر سر بود
  ی اوساده با بر ھمچو سیم

  کارم از عشق چون زربر بود
  گرچه شبھای وصل بود خوشم

  ز شکل دیگر بود شب دوشین
  یا من از عشق زارتر بودم

  یا ز ھر شب رخش نکوتر بود
  نداند که آن چه طالع بود کس

  من ندانم که آن چه اختر بود
  نمود از فلک تا که صبح روی
 انوری با فلک برابر بود

  

 
  توان بود ای دلبر عیار ترا یار

  خریدار توان بود غمھای ترا با تو
  داد با داغ تو تن در ستم چرخ توان

  با یاد تو اندر دھن مار توان بود
  بر بوی گل وصل تو سالی نه که عمری
  از دست گل وصل تو پر خار توان بود

  در آرزوی شکر و بادام تو صد سال
  بستر تیمار تو بیمار توان بود بر

  صد شب به تمنای وصال تو چو نرگس
  بیمار تو بیدار توان بود سنرگبی

  آنجا که مراد تو به جان کرد اشارت
 کشتن خود یار توان بود با خصم تو در
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  رودآنچه بر من در غم آن نامسلمان می

  رودبالله ار با موئمن اندر کافرستان می
  داد دل به دالل غمش دادم به دستم باز

  رودگفت نقدی ده که این با خاک یکسان می
  آورد و رفت معنیی کارم به جانآنچنان بی

  رودمعنی نه در جان میاین سخن در یار بی
  ست این مگرزمانه آبی چشمگفتم از بی

  رودپیشت آب من کنون تیره به دستان می
  جایی که صد جان عزیز دل کدامی سگ بود

  روددر رکاب کمترین شاگرد سگبان می
  حسن از پی ترتیب در تماشاگاه زلفش

  رودباد با فرمان روایی ھم به فرمان می
  چون به فرمان شد چنین باد باری زلف او را

  روددیو زلفش گرنه با مھر سلیمان می
  رفتست ازودر کشمیر می عید بودست آنچه

  رودکار این دارد که اکنون در خراسان می
  دل گرچه ھر شب تا به روز در میان آتش

  رودآب حیوان میجانم از یاد لبش در 
  رود اکنون ز منچه خارج می ھر زمان گوید

  رودیارم زدن ورنه فراوان میدم نمی
  رود با انوریجانب او می آب لطف از

  رودبلکه از انصاف و عدل و داد سلطان می
  ذوالقرنین ثانی سنجر آنک خسرو آفاق

 رودقیصرش در تحت فرمان ھمچو خاقان می
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  شوددیده میسر نمیوصلت به آب 
  شودھای دگر درنمیدستم به حیله

  گرد پای و سر دل برآمدم ھرچند
  شودھیچم حدیث ھجر تو در سر نمی

  بپالود و ھمچنان دل بیشتر ز دیده
  شودش آرزوی تو کمتر نمییک ذره

  نیست در غمت با آنکه کس به شادی من
  شودزین یک متاعم این ھمه درخور نمی

  به جان رسید کارم از غم عشقت گفتم که
  شودگفتی مرا حدیث تو باور نمی

  فراغتیست جانا از این حدیث ترا خود
  شودگر باورت ھمی شود و گر نمی

  گویی چو زر شود ھمه کارت چو زر بود
  شودزریست که چون زر نمیکارت ز بی

  منت خدای را که ز اقبال مجد دین
  شودمیرویم از این سخن به عرق تر ن

  در ھیچ مجلس نبود تا چو انوری
  شودشاعر و دو سه توانگر نمی یک

  چندانک از زمانت برآید بگیر نقد
 شودکه میسر نمی در خاوران نیم
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  دل در ھوست ز جان برآید

  از جھان برآید جان در غمت
  گو جان و جھان مباش اندیک

  مقصود تو از میان برآید
  دلی راتمام اگر  سودیست

  یک غم ز تو رایگان برآید
  ی ھرکه شد غم توھمخانه

  که ز خان و مان برآید زودا
  وانکس که فرو شود به کویت

  دیرا که از او نشان برآید
  گویی که اگرچه ھست کامم

  تا کام دل فالن برآید
  لیکن ز زبان این و آنست

  ھر طعنه که از زبان برآید
  نشنیدستی چنان توان مرد

  برآید ای جان جھان که جان
  ی تو بدید بخریددل طعنه
  ی این و آن برآیدتا دیده

  انوری را ارزان مفروش
 گر باز خری گران برآید
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  برآیدمی ز ھجران تو جانم

  بکن رحمی مکن کاخر نشاید
  فروشد روزم از غم چند گویی

  ای تا شب چه زایدحیله کنکه می
  آفتابسترویی من چون سیه

  ببایدبه روز آخر چراغی می
  به یک برف آب ھجرت غم چنان شد

  گشایدکه از خونم فقعھا می
  عمری بپایم گرفتم در غمت

  نپایدچه حاصل چون زمانه می
  گفتدرین شبھا دلم با عشق می

  از وصلت چه گویم ھیچم آید که
  ھنوز این بر زبانش ناگذشته

 نمایدمی فراقت گفت آری
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  آنرا که غمت ز در درآید
  مقصود دو عالمش برآید

  پای تو ھرکه کشته گردد در
  از کل زمانه بر سر آید

  با رنج تو راحت دو عالم
  در چشم ھمی محقر آید

  خود گر سخن از وصال گویی
  کان کیست که در برابر آید

  کس نیست که بر بساط عشقت
  از صف نعال برتر آید

  سری و اندکی زرماییم و 
  تا عشق ترا چه درخور آید

  پس با ھمه دل بگفته کای مرد
  زر آید ھرچه آید بر سر و

  گر در ھمه عمر گویم ای وصل
  ھجرانت ز بام و در درآید

  برنیایدم کام زان تا ز تو
  کار دو جھان به ھم برآید

  تسلیم کن انوری که این نقش
 به شکل دیگر آید ھربار
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  نمایدنازکی که رنگ رخ یار میاز 

  نمایدھمه لطافت او خار می گل با
  ی سر زلفش رخ بپوشدوانجا که سایه

  نمایدسر دیوار می روز آفتاب بر
  داعی عشق او چو به بازار دین برآید

  نمایدزنار می ھا به صورتسجاده
  در باغ روزگار ز بیداد نرگس او

  ایدنممی تا شاخ نرگسی به مثل دار
  ھاش چنان روزگار خواھدفردای وعده

  نمایدمی ی او پارکامسال با بھانه
  گفتم که بوسه گفت که زر گفتمش که جان

  نمایدمی گفت ای زبون نگر که خریدار
  گفتم که جان به از زر گفتا که گر چنین است

  نمایدخروار می زانم ازین متاع به
  آمدتدبیر چه که ھرکه ز گیتی به کاری 

  نمایدکار می در کار او فروشد و ھم
  اند کرا کار ازو برآیدزینسان که مانده

 نمایدزار می چون کار انوری ز غمش
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  ھیچ دانی که سر صحبت ما دارد یار

  من باز فرود آرد یار سر پیوند چو
  دھدیکسی زو خبری میکاشکی ھیچ

  ھیچ خبر دارد یار تا از این واقعه خود
  تو ببینی که مرا عشوه دھان خنداخند

  بگذارد یار سالھا زار بگریاند و
  یارت ار جو کند خود چکند چون به عتاب

  نیازارد یار خون بریزد که ھمی موی
  انوری جان جھان گیر و کم انگار دلی

 کم انگارد یار پیش از آن کت به ھمین روز
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  کنی ای کافر امروزقیامت می

  تا چه داری در سر امروز ندانم
  به طعنه زھر پاشیدی ھمی دی

  امروز فشانی شکربه خنده می
  دو ھاروت تو کردی بود جان بر

  پرور امروزدو یاقوت تو شد جان
  تا دست گیرد عاشقان را لبت

  برون آمد به دستی دیگر امروز
  در حسن رویان کهتویی سلطان بت

  امروزندارد چون تو سلطان سنجر 
  به حق آنکه داد ای بت جمالت

 دم بنگر امروزحال بنده یک به
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  نگارا بر سر عھد و وفا باش

  نکوعھدی چو ما باش در آیین
  رویاچنانک از ما جدایی ماه

  زھرچ آن جز وفا باید جدا باش
  مرا خصمست در عشق تو بسیار

  نیندیشم تو بر حال رضا باش
  آشنا شد توچو با جانم غم 

  مکن بیگانگی و آشنا باش
  نگارینا ترا باشم ھمه عمر

 دم مرا باشیک خداوندی کن و
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  فروشباز دوش آن صنم باده

  آورد به جوش شھری از ولوله
  شد به وثاقصبحدم بود که می

  چون پرندوش نه بیھش نه به ھوش
  دست برکرده به شوخی از جیب

  شنگی بر دوشچادر افکنده ز 
  کشان در نرگس دامن از خواب

  دام دلھا زده از مرزنگوش
  اش از آتش می پروین پاشالله

  پوشاش از باد سحر سنبلزھره
  پیشکارش قدح باده به دست

  اندر آغوش او یکی چنگ خوش
  راھوی کرده بعمدا پرده

  تا بود پرده درو پرده نیوش
  علی اسعد فال طلع الصبح
  کوشکش آفتنهآن کش فت

  بم سه تا در عمل آورده چنانک
  عالم نشنیدست به گوش میر

  قول این صوت چنان مطرب او
  وای اگر شھر برآشفتی دوش

  ای بسا شربت خون کز غم اوی
  دوش گشتست بر آوازش نوش

  بسوخت ای شھرروستایی بچه
  کس در این فتنه نباشد خاموش
  گر شبی دیگر از این جنس کند

 خراسان و خروش درگه میر
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  به جان آمد مرا کار از دل خویش
  زکار مشکل خویش غمی گشتم

  در آن دریا شدستم غرقه کانجا
  نبینم ساحل خویشبجز غم می

  پویم ولیکنبه راه وصل می
  ھمه در ھجر بینم منزل خویش

  دلم را مبادا ھیچ آسایش
  اگر جز رنج بینم حاصل خویش

  د بود ھرگزاگر کس قاتل خو
 نخستین قاتل خویش کسمنم آن

 
  

  

 
  کرا در شھر برگویم غم دل

  در دو عالم محرم دل که آید
  دلی دارم ھمیشه ھمدم غم
  غمی دارم ھمیشه ھمدم دل

  دانم یقین دانعالم نمی دل
  ام در عالم دلاز آن افتاده

  خونین دلی و صد ھزاران آه
  ز حد بگذشت الحق ماتم دل

  مرحمت ار باز گیریکنار 
 ریزم غم دل به خرواران فرو
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  ساقی اندر خواب شد خیز ای غالم
  ریز ای غالم باده را در جام جان

  با حریف جنس درساز ای پسر
  در شراب لعل آویز ای غالم

  گویی مست گشتم می بنه چند
  وقت مستی نیست مستیز ای غالم

  چند چند پرھیزی از این پرھیز
  پرھیز پرھیز ای غالماز چنین 

  بیش از این بدخوبی و تندی مکن
  با ما بیاویز ای غالم ساعتی

  در پناه باده شو چون انوری
 غالم وز غم ایام بگریز ای
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  مست از درم درآمد دوش آن مه تمام

  چنگ و به کف برنھاده جام دربر گرفته
  بر روز روشن از شب تیره فکنده بند

  گل سوری نھاده دام سوده بروز مشک 
  آھنگ پست کرده به صوت حزین خویش

  فاملعل شکر ھمی فشانده ز یاقوت
  گفتی که لعل ناب و عقیق گداخته است

  درجام او ز عکس رخ او شراب خام
  بنشست بر کنار من و باده نوش کرد
  آن ماه سروقامت و آن سروکش خرام

  رخای کسی که در ھمه عمر از جفاء چ گفت
  ای به کامبا من شبی به روز نیاورده

  من و تو و می لعل و سرود و رود اینک
  زحمت رسول و فرستادن پیامبی

  بد اندر کنار من با چنگ بر کنار
  مخمور تا به صبح سفید از نماز شام

  آگه ز حال ما ای که کس نبددر گوشه
  زان عشرت به غایت و زان مستی تمام

  و نه حریف ی و نه یارنه مطرب و نه ساق
 او بود و انوری و می لعل والسالم
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  امتو که تا زنده بدو چشم

  امتو خداوندی و من بنده
  سر زلف تو گواه منست

  اماز بھر رخت زنده که من
  به رخ خویش بنازی چنان
  امکه من از عشق تو تا زنده

  چه زنم خنده که در عشق تو
 امخندهز دو صد گریه بود 

  

 
  

 
  روی ندارم که روی از تو بتابم

  زانکه چو روی تو در زمانه نیابم
  عالم خیال روی تو دارد چون ھمه

  روی ز رویت بگو چگونه بتابم
  چو گم کرد گری چون کنم به عقلحیله

  ی خطا و صوابمعشق سر رشته
  نی ز تو بتوان برید تا بشکیبم

  به تو بتوان رسید تا بشتابم نی
  من چو شب از محنت تو ھیچ نخسبم

  وصل بخوابم شاید کاندر خیال
  راحتم از روزگار خویش ھمین است

  عذابم تو در چهاین که تو دانی که بی
  گفتی خواھم که نام من نبری ھیچ

  زانکه از این بیش نیست برگ جوابم
  عربده بر مست ھیچ خرده نگیرند

 با من از اینھا مکن که مست و خرابم
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  کس نداند کز غمت چون سوختم
  خویشتن در چه بال اندوختم

  از آن رخسار تو دیدنی دیدم
  جان بدان یک دیدنت بفروختم

  ی شادی ز تنبرکشیدم جامه
  بال دلقی کنون نو دوختم وز

  ھرچه دانش بود گم کردم ھمه
  در فراقت زرگری آموختم

  زر براندودم برین رخسار سیم
 دل سوختمی آتش اندر کوره
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  ای زلف تابدار ترا صدھزار خم

  وی جان غمگسار مرا صدھزار غم
  از غم عشق تو جان من خالی نگردد

  تا حلقھای زلف تو خالی نشد ز خم
  تو گوییا ی زلفبر عارض تو حلقه

  کز مشک چشمھاست به گلبرگ تر رقم
  یا سلسله است از شبه بر گرد آفتاب

  ده بر روی صبحدمیا بیخھای شب ز
  ای در خجالت رخ و زلف تو روز و شب

  حمایت لب و چشم تو شھد و سم وی در
  ای پشت من ز عشق تو چون ابروی تو کوژ

  ز یمن تو چون چشم تو دژم وی بخت من
  جانم ز جزع و لعل تو پر درد و پر شفاست

  و موی تو پرنور و پر ظلم طبعم ز روی
  ت زلف تواز پای تا به سر ھمه بندس

  داردم از فرق تا قدم زان روی بسته
  از بند تو چگونه بود روی جستنم

  با توام به ھم کاندم که از تو دورترم
  در چشم دل مرا تو چنانی که دل چو خصم

  تو متھم پیوسته داردم به وصال
  ای در دلم خیال تو شکی به از یقین

  وی در سخن لب تو وجودی کم از عدم
  تکبر و بنشین که انوری کم کن ز سر

 کم در عشق چون میان و لبت گشت کم ز
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  دردا و دریغا که دل از دست بدادم
  و تیمار فتادم واندر غم و اندیشه

  آبی که مرا نزد بزرگان جھان بود
  تو دادم خوش خوش ھمه بر باد غم عشق

  با وصل تو نابوده ھنوزم سر و کاری
  ادمسر بر خط بیداد و جفای تو نھ

  دل در سخن زرق زراندود تو بستم
  تا در غم تو خون دل از دیده گشادم

  که با خاک برم درد فراقت مپسند
  چون دست غم عشق تو برداد به بادم

  نفسی جز به خالفم با آنکه نباشی
 ھرگز نفسی جز به رضای تو مبادم

 
  

  

  

 
  ھرگز برنگردم برآنم کز تو

  به گرد دلبری دیگر نگردم
  اندر عشق بستم، ور ھمه عمردل 

  جفا بینم ھم از تو برنگردم
  مرا اسالم ماندست اندر آن کوش

  تو کافر نگردم که از ھجران
  چنانم من ز ھجرانت نگارا

 نگردم کز این غم تا زیم بھتر
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  ای مسلمانان ز جان سیر آمدم

  آمدم نگارم از جھان سیربی
  گر نبودی جان که دیدی ھجر او

  جود خود از آن سیر آمدماز و
  باید ز غم آخر مرا شادیی

  از غم آن دلستان سیر آمدم
  از دلم ھرگز نپرسد آن نگار
  از مراعات زمان سیر آمدم

  گفتم از صفرا ز من سیر آمدی
 ھان سیر آمدم گفت آن کافر که
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  در دست غم یار دالرام بماندم

  مرغم و در دام بماندم ھشیارترین
  بردم ندب عشق ز خوبان جھان من

  بماندم از دست دل ساده سرانجام
  یک گام به کام دل خودکامه نھادم

  سرگشته ھمه عمر در آن گام بماندم
  آتش زدم اندر دل تا جمله بسوزد

  دلسوخته شد آخر و من خام بماندم
  طمع رفتم تا وصل ببینم بر بام

  بشکست قضا پایم و بر بام بماندم
  ایام حوادث ان ھمه رفتند زیار

 افسوس که من در گو ایام بماندم
 
  

 
  که دیگر ره به میخانه کمر بندم بدان عزمم

  دل اندر وصل و ھجر آن بت بیدادگر بندم
  رندی سر برافرازم به باده رخ برافروزم به

  ره میخانه برگیرم در طامات بربندم
  عریان مانم از ھستی قباھای بقا دوزم چو

  مفلس گردم از ھستی کمرھای به زر بندمچو 
  گرم یار خراباتی به کیش خویش بفریبد

  به زنارش که در ساعت چو او زنار دربندم
  ز خیر و شر چو حاصل شد سر از گردون برآرد خود

  خیر و شر بندم من نادان چه معنی را دل اندر
  گردد ھمی بر سر کار اوچو کس واقف نمی

 که در کار دگر بندم هھمین بندم دل آخر ب
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  دل باز به عاشقی درافکندم
  برداد به باد عھد و سوگندم
  پیوست به عشق تا دگرباره

  پیوندم ببرید ز خاص و عام
  برکند به دست عشوه از بیخم

  تا بیخ صالح و توبه برکندم
  ھمی شود در سر پندم بدھد

  این بار که نیک نیک دربندم
  باشمی بند عاشقی چون بسته

  سود کند نصیحت و پندم کی
  از مرھم وصل فارغم زیرا

  کز یار به درد ھجر خرسندم
  آخر شب ھجر بگذرد بر من

 گر بگذارند روزکی چندم
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  زلف تو کارھا دارم بیا که با سر

  ز عشق روی تو در سر خمارھا دارم
  وقت دیدن تو بیا که چون تو بیایی به

  ارھا دارمز دیدگان قدمت را نث
  بویت رخ گلرنگ و زلف گلبیا که بی

  شکسته در دل و در دیده خارھا دارم
  بیا که در پس زانو ز چند روز فراق

  ھزار ساله فزون انتظارھا دارم
  چو آمدی مرو از نزد من که در ھمه عمر

  بوسه با لب لعلت شمارھا دارم به
  نه جور بخت من و روزگار محنت تو

  روزگارھا دارم بسیھای ذخیره
  مرا ز یاد مبر آن مبین که در رخ و چشم

  یادگارھا دارم ز گوش و گردن تو
  خطاست اینکه ھمی گویم این طمع نکنم

  دارم برد طمع چند بارھاکه دست
  قرارھای مرا با تو رنگ و بویی نیست

  ی اینھا قرارھا دارمکه با زمانه
  زکار خویش تعجب ھمی کنم یارب

 ردان فروبسته کارھا دارمچو نا
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  نگارا جز تو دلداری ندارم

  بجز تو در جھان یاری ندارم
  تو در دل بجز بازار وسواس

  به جان تو که بازاری ندارم
  ی تستاگرچه خاطرم آزرده

  خاطر آزاری ندارم ز تو در
  ز کردار تو چون نازارم ای دوست

  که در حق تو کرداری ندارم
  ھر غم غمخوری ھست ترا باری به

  غم من خور که غمخواری ندارم
  در گلستانم بسان انوری

 چه بدبختم که خود خاری ندارم
  

  

 
 

  چگونه برم تو به سرعمر بی
  تو روز و شب شمرمکه ھمی بی

  خونھا از دو دیده پالودم
  رخنه شد از غمت جگرم رخنه

  تو ز شادی و خرمی برخور
  نخورمکه من از تو بجز جگر 

  مگر این بود بخششم ز فلک
  که ز دست غم تو جان نبرم

  روی چند برتافتم ز کوی تو
 با قضا برنیامد آن حذرم
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  رسمجانان نمی کارم به جان رسید و به

  رسمدردم ز حد گذشت و به درمان نمی
  غمش که من ایمان و کفر نیست مرا در

  رسمدر کار او به کفر و به ایمان نمی
  مرا کرانه غم عشقش وراھیست بی

  رسمچون پای صبر نیست به پایان نمی
  رسدیاریست بس عزیز به ما زان نمی
  رسمصیدیست بس شگرف بدو زان نمی

  گوید به ما ز حرمت ماکم ھمی رسی
  رسمایست ز حرمان نمیبھانه حرمت

  سلطان عشق او چو دلم را اسیر کرد
 رسمیخدمت سلطان نم معذورم ار به

 
 
 

  ای آرزوی جانم در آرزوی آنم
  کز ھجر یک شکایت در گوش وصل خوانم

  دانی چگونه باشم در محنتی چنینم
  پس که دیده باشی در دولتی چنانم زان

  با دل به درد گفتم کاخر مرا نگویی
  ندانمخوشدلی کجا شد دل گفت می کان

  آری گرت بیابم روزی به کام یابم
  زین روز درنمانم باشد ورنه چنانکه

  گه به آب دیده خرسند کردمی دلگه
  توانماکنون آن ھم نمی چنان شدکار آن

  برآیدمن این ھمه ندانم دانم که می
 ای آرزوی جانم جانم ز آرزویت،
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  تر از جانم زین بیش مرنجانمای دوست

  مگذر ز وفاداری مگذار برین سانم
  شد جان بود و دلی ما را دل در سر کارت

  جان مانده چه فرمایی در پای تو افشانم
  من با تو جفا نکنم تو عادت من دانی
  با من تو وفا نکنی من طالع خود دانم

  ی مسکین چندین چه کنی خواریبا دلشده
  دل آخر نه مسلمانمای کافر سنگین

  بشکست غمت پشتم با این ھمه عزم آنست
 تا جان بودم در تن روی از تو نگردانم

 
  

 
  عشق تو امروز چنانم جانا ز غم

  کاندر خم زلف تو توان کرد نھانم
  یکبار ضمیرم بر چھره عیان گشت به

  وز دیده نھان کرد به یکبار نشانم
  از این پس زین بیش ممان در غم خویشم که

  تو بمانم بنمانمدانی که اگر بی
  از دست فراقت اگرم دست نگیری

  ه جانمزودا که فراق تو برد دست ب
  ھرچند که اندیشه کنم تا غرض تو

 کشتن من چیست ھمی ھیچ ندانم از
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  تو دانی که من جز تو کس را ندانم

  تویی یار پیدا و یار نھانم
  مرا جای صبر است و دانم که دانی

  شکرست و دانی که دانم ترا جای
  برانی که خونم به خواری بریزی

  ھمانم برای رضای تو من بر
  ویی که از من بجز غم نبینیمرا گ

  ھمین است اگر راست خواھی گمانم
  گر از وصل تو شاد گردم و گرنه

  به ھرسان که باشد ز غم درنمانم
  تو ھم اندر ھم آمد میان من و

  چو درجست و جوی تو جان بر میانم
  کرانی عجب نیست کز انوری بر

 مرا بین که اویم و زو بر کرانم
 
  

  

 
  سبب زندگانیمخوب تو  ای روی

  یک روزه وصل تو طرب جاودانیم
  شادمانیم جز با جمال تو نبود

  جز با وصال تو نبود کامرانیم
  یاد روی خوب تو ار یک نفس زنمبی

  محسوب نیست آن نفس از زندگانیم
  دردی نھانیست مرا از فراق تو

 آفت درد نھانیم ای شادی تو
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  زنمبرمیسر  از عشقت ای شیرین صنم گرچه بر

  زنمکنم نه رای دیگر مینه یار دیگر می
  روز بر رخسار خود تو شاه خوبانی و من تا

  زنمھر شب به دارالضرب غم بر نام تو زر می
  ی زلفین توآویخته در حلقه تا شد دلم

  زنمسر از ھوای دلبران چون حلقه بر در می
  بند وصل توو دامن درکشید تا پای دل برد

 زنممی دست از ھجر غم تا روز بر سر ھرشب دو
 
  

  

 
  بیا ای راحت جانم که جان را بر تو افشانم
  زمانی با تو بنشینم ز دل این جوش بنشانم

  و ھم آن شد ز حال دل که معلومست که ھم این بود
  ای با تو ترا معلوم گردانمبگویم شمه

  آیی یک زمان با من به دندان مزد جان خواھی که
  روا باشد حریف آب دندانم گواه آری

  که پیش من کشی آنرا مرا گویی چه داری تو
  چه دارم ھرچه دارم من نشاید آن ترا دانم

  گویمدانم که آنرا دیده می یکی دریای خون
 خوانم یکی وادی غم دانم که آنرا دل ھمی
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  من که باشم که تمنای وصال تو کنم

  حدیث لب و خال تو کنم یا کیم تا که
  یابد راهکس به درگاه خیال تو نمی

  وصال تو کنم من چه بیھوده تمنای
  ی عشق تو در پیش تو نتوانم کردگله

  تو کنم ساکتم تا که شبی پیش خیال
  از سر مردمیی گر تو کالھی نھیم

  مردم چشم و سرم طرف دوال تو کنم
  ور به چشم تو درآید سخنم تا بزیم

  کنمدر غزلھا صفت چشم غزال تو 
  سحر شد و شد به کمال از پی آن شعر من

  که ھمی وصف جمالت به کمال تو کنم
  حاللست و حرامست مرا چشم تو سحر

 شاعری ھرچه نه بر سحر حالل تو کنم
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  سر آن دارم کامروز بر یار شوم

  کش عیار شومبر آن دلبر دردی
  می و مصطبه ایمان آرم به خرابات و

  و صومعه بیزار شوم وز مناجات شب
  و تسبیح نیم چون که شایسته سجاده

  ی زنار شومباشد ای دوست که شایسته
  خرابات و قمار دارد و معشوق وکار می

  کی بود کی که دگر بر سر انکار شوم
  فراوان زنھار خورد بر عیش خوشم توبه

  ببر می ھمی از توبه به زنھار شوم
  اشب تو اگر معتکف توبه ھمی باشی

  ی خمار شوممن ھمی معتکف خانه
  رو تو و قامت موذن که مرا زین مستی
 تا قیامت سر آن نیست که ھشیار شوم
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  از بندی برون آیم چه گویی با تو درگیرد که

  غمی با تو فرو گویم دمی با تو برآسایم
  چو تو با من سخن گویی ندارم جای آن لیکن

  جایی ھمی آیممن بیچاره پندارم که از 
  جویمجویی چه میآخر چه می مرا گویی کزین

  کمر تا از توبربندم فقع تا از تو بگشایم
  دارم اگر خواھی بگویم با تو ورنه نه غمی

  بدارم دست از این معنی ھمان دستی ھمی خایم
  ای خواھم بده چون دل گرو داریبه جان گر بوسه
  مبرجای دستم ولیکن پایمترس ارچه تھی

  اگر دستی نھم بر تو نھادم دست بر ملکی
  در پایم تو تنگ آید ھمه آفاقوگرنه بی

  فراقت ھر زمان گوید که بگریز انوری رستی
 ھندو نیست پروایم اگر می راستی خواھی چو
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  تا رخت دل اندر سر زلف تو نھادیم
  ز غم عشق تو خونابه گشادیم بر رخ

  ا نیست گرفتیمدر کار تو جان را به جف
  رخ را به وفاراست نھادیم در راه تو

  در آرزوی روی تو از دست برفتیم
  از پای فتادیم واندر طلب وصل تو

  ی دیدار تو گشتیم به ناکامچون فتنه
  بدادیم در بندگی روی تو اقرار

  ی بند اجل خویش نگردیمتا بسته
  از بند غم عشق تو آزاد مبادیم

  نرھیم از غم عشقتنی به اجل ھم نی
 زادیم با عشق تو میریم که با عشق تو
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 آخر به مراد دل رسیدیم
  آخر به مراد دل رسیدیم

  ھم بدیدیم خود را و ترا به
  از زلف تو تابھا گشادیم

  لعل تو شربھا چشیدیم وز
  نفس بودھم آنکه فراقبی

  با تو نفسی بیارمیدیم
  بر دست تو توبھا شکستیم

  جامھا دریدیم بر تن ز تو
  ناز تو به طبع دل ببردیم

  راز تو به گوش جان شنیدیم
  به زبان رسم و عادت با ما

  زرقی که فروختی خریدیم
  سر بر خط عھد تو نھادیم

 گرد زمانه درکشیدیم خط
  

 
 

  ای روی خوب تو سبب زندگانیم
  روزه وصل تو طرب جاودانیم یک

  شادمانیمجز با جمال تو نبود 
  کامرانیم جز با وصال تو نبود

  یاد روی خوب تو ار یک نفس زنمبی
  محسوب نیست آن نفس از زندگانیم

  دردی نھانیست مرا از فراق تو
 ای شادی تو آفت درد نھانیم
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  درمان دل خود از که جویم

  ی خویش با که گویمافسانه
  آن چه کارم تخمی که نروید

  جویم چیزی که نیابم آن چه
  آورد فراق زردرویی

  صنم به رویم دور از رخت ای
  رخ توای یوسف عصر بی

  االحزان شدست کویمبیت
  با دو ھمراه اندر ره حرص

  چون بیم و امید چند پویم
  من تشنه بر آن لبم وگر چند

  چھره ھمی رود دو جویم بر
  سنگ شدم ز فرقت آریبی

 رویم وقتست اگرنه سنگ و
 
  

 
  

 
  خوب خویش را پنھان مکنروی 

  قصد جان مکن دل به دست تست
  ی بیداد آبادان مخواهحجره
  ی صبر مرا ویران مکنخانه

  زمان گویی بریزم خون تو ھر
  رغم بدخواھان مگوی و آن مکن

  جان مرا سر مگردان از من و ای
  جنایت ای نگارانوری را بی

 در غم ھجران خود گریان مکن
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  فا چندین مکنشرم دار آخر ج
  قصد آزار من مسکین مکن

  امرکاب آورده پایی از غم در
  بیش از این اسب جفا را زین مکن

  ای خواھم طمع در جان کنیبوسه
  نقد کردم گیر و ھان و ھین مکن

  روحی گران کابین مباشچون سبک
  ناز ناشیرین مکن جان شیرین

  عشق را گویی فالن را خون بریز
  یختن تلقین مکنعشق را خون ر

  ای پسر عید ترا قربان بسی است
 انوری را از میان تعیین مکن

 
  

 
  ز من برگشتی ای دلبر دریغا روزگار من

  روزگار من شکستی عھد من یکسر دریغا
  دلم جفت عنا کردی به ھجرم مبتال کردی

  روزگار من وفا کردم جفا کردی دریغا
  گردون شددلم در عشق تو خون شد خروش من به 

  دریغا روزگار من امید من دگرگون شد
  تو با من دل دگر کردی به شھر و ده سمر کردی

 کردی دریغا روزگار من شدی بار دگر
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  ای باد صبحدم خبری ده ز یار من
  کز ھجر او شدست پژولیده کار من
  او بود غمگسار من اندر ھمه جھان

  و نیست جز غم او غمگسار من او رفت
  کار نیستم که مرا عشق اوست کاربی
  چو غمش ھست یار من یار نیستمبی

  ای شمار گرفتم ز روز وصلھرگونه
  شمار من ھرگز نبود فرقت او در

  کو آن کسی که کرد شکایت ز روزگار
  تا بنگرد به روز من و روزگار من

  پرخون دل و کنار ھمی خوانم این غزل
 من بربود روزگار ترا از کنار
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  ای جان من به جان تو کز آرزوی تو

  ھمه چون آب جوی تو ھست آب چشم من
  ای من غالم آن خم گیسوی مشکبوی

  آرزوی تو افتاده در دو پای تو از
  ھر شب خیال روی تو آید به پیش من

  تو تا روز من کند به سیاھی چو موی
  بربند نامه موی به نزدیک من فرست

  نامه فرستم به سوی توتا جان به جای 
  دھم چو باددر کوی تو به بوی تو جان می

  تو گر بوی تو به من بدھد خاک کوی

  

 
  

 
  ای مردمان بگویید آرام جان من کو

  رسان من کومحنت فزای ھرکسراحت
  نامش ھمی نیارم بردن به پیش ھرکس

  روان من کو گه گه به ناز گویم سرو
  گل در بوستان شادی ھرکس به چیدن

  کو آن گل که نشکفیدست در بوستان من
  جانان من سفر کرد با او برفت جانم
  باز آمدن از ایشان پیداست آن من کو

  ھرچند در کمینه نامه ھمی نیرزم
  ی بزرگان زو داستان من کودر نامه
  به خان و مانی دارند مھربانی ھرکس

 من مھربان ندارم نامھربان من کو
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  ایخبر نداشتهھرگز از دل 
  ایبر دلم رنج از آن گماشته

  افکنده آسمان تا تو سپر
  ایرایت جور برافراشته

  که خورد بر ز تو که تو ھرگز
  ایتخم پیوند کس نکاشته

  ای ز من وانگهھمرھی جسته
 ایگذاشته در میان رھم

 
 
  

 
  ایای قصد جفا کردهتا دل من برده
  ایردهای نی غم من خونی بر من بوده

  ھست به نزدیک خلق جرم من و تو پدید
  ایام تو دل من بردهمن رخ تو دیده

  گنھی سر متابای ز من دلشده بی
  ایخبری بازده گر ز من آزرده با

  دل ببری وانگھی بازکشی دل ز من
  ایام گر تو درین پردهپرده من نه درین

  چون به تو دارم امید روی مگردان ز من
 ایپیش از این چون نه چنین کرده ازانکه مر
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  ایکرده مسکین دلم به داغ جفا ریش

  ایجور از ھمه جھان تو به من بیش کرده
  بر او کنیدل ریش شد ھنوز جفا می

  ایای پر نمک دلم ھمه بر ریش کرده
  شب بر عاشقان جفا کنی ای دوست روز و

  ایلیکن ز جمله بر دل ما بیش کرده
  فراق چه رنجت ھمی رسدگفتی که از 

 ایآری قیاس ما ز دل خویش کرده
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  خود شکستی ھمچون سر زلف
  آن عھد که با رھی ببستی

  بد عھد نخوانمت نگارا
  من شکستی ھرچند که عھد

  کس سیرت و خوی تو نداند
  من دانم و دل چنان که ھستی

  گلم ندادی از شاخ وفا
  وز خار جفا دلم بخستی

  از ھجر تو در خمارم امروز
  وصل ھستی ای زنایافته

  با این ھمه میل من سوی تو
  چون رفتن سیل سوی پستی

  عزیز چون جان از جان من ای
 کوتاه کن این درازدستی

 
  

  

  
  دست آمده بس زود برفتی ای دیر به

  آتش زدی اندر من و چون دود برفتی
  دیر رسیدی دالنچون آرزوی تنگ

  دالن زود برفتیدوستی سنگچون 
  زان پیش که در باغ وصال تو دل من

  از داغ فراق تو برآسود برفتی
  ناگشته من از بند تو آزاد بجستی

  مرا وصل تو خشنود برفتی ناکرده
  آھنگ به جان من دلسوخته کردی

 بیفزود برفتی چون در دل من عشق
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  چه نازست آنکه اندر سرگرفتی

  ما برگرفتی به یکباره دل از
  ز چه بیرون به نازی درگرفتم
  برون ز اندازه نازی برگرفتی

  گفتم که با من آشتی کن ترا
  رھا کرده رھی دیگر گرفتی
  یکبار دریغ آن دوستی با من به

  شدی در جنگ و خشم از سر گرفتی
  ی سیمنھادی بر شکر ما شوره

  آنگه لعل در شکر گرفتی پس
  فتیمرا در پای غم کشتی و ر

 گرفتی ھوای دیگری در بر
 
  

  

 
  ای دل تو مرا به باد دادی
  از بس که نمودی اوستادی

  از دست تو در بال فتادم
  آخر تو کجا به من فتادی

  آخر چند از تو مرا نکوھش
  کم داغ به داغ برنھادی

  آزرم ز پیش برگرفتی
  خونابه ز چشم من گشادی
  خود را و مرا به غم فکندی

  ھنوز ھیچ شادینادیده 
  غمخوار شدست جانم ای دل

 از خوردن غم تو شادبادی
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  ای دوست به کام دشمنم کردی
  بردی دل و زان پسم جگر خوردی
  چون دست ز عشق بر سر آوردم

  سر برآوردی از دست شدی و
  آن دوستیی چنان بدان گرمی

  ای دوست چنین شود بدین سردی
  که چو روزگار برگردد گفتم
  یز چو روزگار برگردیتو ن

  گفتی نکنم چنین معاذالله
  دیدی که به عاقبت چنان کردی

  در خورد تو نیست انوری آری
 تو در خوردی لیکن به ضرورتش

 
  

  

 
  گر ترا روزی ز ما یاد آمدی

  فریاد آمدی دل کجا از غم به
  خرمن اندوه کی ماندی به جای

  گر ز سوی وصل تو باد آمدی
  کار چاپکیبر دست  کاشکی

  بخت ما با چشمت استاد آمدی
  نام بیداد از جھان برخاستی
  گر ز زلفت گه گھی داد آمدی

  ور به جانی وصل تو ممکن شدی
 دلشاد آمدی عاشقت پیوسته
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  دلم ای یار ھمچنان که تو دیدیبی
  ھمچنان که تو دیدی دیده گھربار

  در کف عشق تو جان ممتحن من
  که تو دیدیھست گرفتار ھمچنان 

  بروز گل رخسارت ای نگار سمن
  ی من خار ھمچنان که تو دیدیبھره

  ی زیرستچنگ تو ھمچو ناله کوژ چو
  ی من زار ھمچنان که تو دیدیناله

  ای تو چه گویمچگونه پرسی و گویی
 یار ھمچنان که تو دیدیدل و بیبی
 
 
  

  

 
  دلم بردی نگارا وارمیدی

  دیالله خیرا رنج دیجزاک
  قصد کردی به جان چاکرت ار

  بحمدالله بدان نھمت رسیدی
  خطا گفتم من از عشقت به حکمت

  معاذالله که از من این شنیدی
  نیابد بیش از این دانم غرامت

  دفتر جانم کشیدی که خط در
  کنون باری به وصلت درپذیرم

 درخریدی چون با این جمله عیبم
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  تری مگر خبر داریبدخوی
  داری کامروز طراوتی دگر

  دانی که با دل و چشممیا می
  پیوند و جمال بیشتر داری

  دست ناز برخیزی روزی که به
  دانم ز نیاز من خبر داری

  ی دل چو ھم تویی آخردر پرده
  از راز دلم چه پرده برداری

  گویی که از این پست وفادارم
  عھد اگر داری گویم به وفا و

  صه کوته کنبر پای جھی که ق
  امشب سرما و دردسر داری

 حسن جمله در شانت ای آیت
 زین سورت عشوه صد ز بر داری
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  روی چون ماه آسمان داری
  قد چون سرو بوستان داری

  گویم دل تو داری غلط ھمی
  نه به جان و سرت که جان داری

  در میان دلی و خواھی بود
  بر کران داری خویش را چند

  در غمت چو پیدا شدراز من 
  روی تا کی ز من نھان داری

  وفا چه عجبنھانی و بی گر
  جانی و عادت جھان داری
  از غمت روی بر زمین دارم
  وز جفا سر بر آسمان داری

  چند ازین گرچه برگ این دارم
  جای آن داری چند از آن گرچه

  چون گرانی ھمی بخواھی برد
 داری سر چه بر انوری گران
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  ای عاشقان گیتی یاری دھید یاری

  دلم را خواری نمود خواری کان سنگدل
  چون دوستان یکدل دل پیش تو نھادم

  بنموده دوستداری بسته به دوستی دل
  گفتم که دل ستانم ناگاه دل سپردم

  سپاریدل بر طمع دلستانی ماندم به
  کی باشد این بخیلی با وی به دادن دل

  سازواری لبانش یکبارهکی باشد از 
  گوید ھمی چه نالی یاری چو من نداری

  یاری یاریست آنکه ندھد ھرگز به بوسه
  دشمن ھمی ز دشمن یک روز داد یابد

  من زو ھمی نیابم بوسی به صبر و زاری
  جز صبر و بردباری رویی ھمی نبینم

 بردباری چون عاشقم چه چاره جز صبر و
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  حالم ای جان و زندگانیای ز آگه نه

  بگذرد جوانیکه در فراقت می دردا
  عمری ھمی گذارم روزی ھمی شمارم

  آید عمری چنانک دانی روزی چنان که
  وفاییھرگز ز من ندیدی یک روز بی

  روز مھربانی ھرگز ز تو ندیدم یک
  در کار من نظر کن بر حال من ببخشای

  بدگمانی وفایی تا کی زتا چند بی
  نھایتیار ناموافق رنجیست بی ای

 آسمانی وی بخت نامساعد کاریست
 
 
  

  

 
  سر آن داری کامروز مرا شاد کنی

  از غمت آزاد کنی دل مسکین مرا
  ی صبر دلم کز غم تو گشت خرابخانه

  آباد کنی زان لب لعل شکربار خود
  خاک پای توام و زاتش سودای مرا
  برزنی آب و ھمه انده بر باد کنی
  آخرت شرم نیاید که ھمه عمر مرا

  ی داد دھی و ھمه بیداد کنیوعده
  فراموش مرا راه سالمت ز غمت شد

 چو شود گر به سالمی دل من شاد کنی
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  آخر ای جان جھان با من جفا تا کی کنی

  کی کنی دست عھد از دامن صحبت رھا تا
  چون بجز جور و جفاکاری نداری روز و شب

  کی کنی ی مھر و وفا تاپس مرا بیغاره
  باختم در نرد عشقت این جھان و آن جھان

  کی کنی چون ھمه درباختم با من دغا تا
  چون کاله خواجگی یکباره بنھادم ز سر

  کنی جان من پیراھن صبرم قبا تا کی
  ایاز وفای انوری چون روی گردانیده
 کنی شرم دار از روی او آخر جفا تا کی

  

 
  

 
  کنیروی پنھان می از من ای جان

  کنیزندان می تا جھان بر من چو
  آشکارا گشت رازم تا ز من

  کنیی دزدیده پنھان میخنده
  دلھای عزیزان ریختن خون

  کنیگرچه دشوارست آسان می
  زھره کی دارد به کردن ھیچکس

  کنیآنچه تو از مکر و دستان می
  ھرچه ممکن گردد از جور و جفا

  می کنی آنمسکین من  با دل
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