








ِوْهلا و کأسًا َاِدْر ايف ّٰا ا ُّا  َاال
کل ھا ااد وىل اول، منود آسان ق که

بگشاید طّره زان صبا خر فه ای ِی به
دل ھا در ااد خون چه کش ِد  ِب ز

گوید ُان ِر  گرت کن  رنگ سّده ىم به
ل ھا م رسِم و راه ز َود ْ َ  ىب خ سالک که

دم ھر چون ش ِا چه ن ِل م در ا
مل ھا دید بر که ىم دارد فرد جرس

ھا  چن گرداىب و موج بِمي و ر شِب
سا ھا ک راِن  ما ِل داد ک

آخر کشید بدىم به خودىم ز رم مهه
 ھا سازند کزو رازی آن ماَند ِىك هنان

 و   ازو خواىه ھ گر وری
ْا َاْمهِ َو ا  ُّا َدِع وٰی َهتْ َْ ماَتْلَق َمٰىت



ک خراب ِ و ک ر صالِح
ک به  کست کز ره اوِت    

را تی و صالح رندی، به است  چه
ک رب  ی ک و مساِع

ساس خرقه ی و بگرفت ه ز د
ک ب رشاِب و ان دیِر کست

وصال روزِر د، خوشش ْد که د، 
ک عتاب آن و رفت ک کرمشه آن خود

دربد چه دمشنان دِل دوست روِی ز
ک آاب مشِع ک ده چراِغ

است راه در ه که زنان ِس به  
ک اب  بد دل ای روی ھ ک

مشاست آاِن ِک ما نش   ْحِل
ُ

ک چو
ک اب  ا از رما  رو ک

دوست ای مدار طمع  ز خواب و قرار
ک خواب و کدام صبوری چیست قرار



را ما دِل آرد دست به ازی ش ترک آن اگر
را ارا  و مسرد شم  ھندویش ِل به

فت واىه ّت در که يف ِىم سايف بده
را ّال  گشِت و راد آِب اِر

رآشوب  ِر  ِش شوخ اِن  ک ان
را ام  خواِن ترن که دل از  ص بردند چنان

تغىن ست ر جخاِل ما متاِم ِق ز
را ا  ز روِی جت چه  و ل و رنگ و آب به

جو کم دھْر راِز و گو ىم و رب از  
را ّام  ا حکمت به نگشاید و نگشود کس که

دامت داشت سف که روزافزون ُِْن آن از 
را ز آرد برون مت پرده ی از ق که

گو د ، ر گر و فرماىي دام اگر
را شکر ِل ِ د  ىم ز تلخ جواِب

دارند دوست تر ن از که  کن گوش یحت
را دا ِر  ِد ادمتند جواِن

 وان  خوش و ا   ُىت، ُدر و گفّىت غزل
را ّثر ِِْد ف ااَند،  ِم بر که



را د  ا رساَند که سان مالزماِن به
را گدا ان ر ز دشاىه شکِر به که

ا خود اِی به ت س د ِرق ز
را ا د مددی قب اِب آن مگر

اشارت ما خوِن به کرد ار ا  ه ی
نگارا مکن غ و ندیش   او ِ فر ز

برفروزی ار چو وزی  ل دِل
مدارا منی کىن که داری سود چه  ا از 

صبحگاىه ِمي که ادم  در شب مهه
را آا وازد  آاىي اِم  به

منودی ان به که  است امت چه
را ما اْر ام   رو اِی ن و دل

 خس ِ به  ده جرعه ای که ا به
را د د َُ اثری صبح ھان وقِت به که



را ا صاحبدالن دسمت ز ىم رود دل
آشرا شد خوا پان راِز که دردا

 برخ ُرشطه ِد ای ستگانمي کشىت
را آا دیداِر نمي   ز که شد

اون و است اانه گردون ِر روزه ده
را مشار فرصت ران اِی   ىك 

بل دوش خواند خوش ُمل و  قه ی در
را ُّا ا َ َُّا  ُھّبوا ُبوَح َّا َھاِت

گر  است ىم ِم سکندر نه ی  آ
دارا ُِم احواِل دارد عرضه  بر 

سالمت شکرانه ی کرامت صاحِب ای
را ىب ا درویِش کن دی قُّ روزی

است حرف دو  ا ِ س گیىت دو آسایِش
مدارا دمشنان  ّوت دوان 



ندادند گذر را ما کناىم  کوِی در
را َا ن

ُ
ک  ی منی ندی  گر

خواند اخلَباِش ُامُّ ىف که تلخ َوش آن
اَذارا َِ ُْ ِْ َاْحٰىل َو ا َٰ َٰاْش

ىت و کوش ش در گ دسىت ھنگاِم
را گدا د رون ھسىت اِی  

رند شندِن  رىس گو ترِن
را رسا راِن  ارت  بده سايف

وزد   غ از مشع چون که و رسکش
را ِگ است موم او کِف در که  دل

ىم آد خرقه ی  ا د و خود به 
را ما دار ذور دا ک ِخ  ای



را را غزاِل آن بگو ف به صبا
را ما داده ای  ان   و کوه به رس که

چرا د دراز رش که فروش شکر
را شکر طوِىط نکند ّقدی

 ای نداد مگر ازت ن غروِر
را دا  ِدل نکىن پرسىش که

ر اھل صیِد کرد ان ف و ُق به
را دا ِغ ند نگ دانه و دام به

امىي  ده و یىن حب  چو
را ام د ُّباِن دار د به

ست  آاىي رنِگ ب  چه از ندا
را ام  ماه ه ِم  س اِن

ع  جخاِل در گفت وان ر  ا جز
را ا  ز روِی ست  و و ر وضِع که

 گفه ی به گر ب  نه آمسان در
را ی آوَرد ر به زھره رسوِد



را م ده در و  برخ ساا
را اّم غِم کن رس بر ک

رس ز  نه کفم بر ىم ساغِر
را ازرق م دلِق  ا برکشم

قالن نزِد است بدىم چه گر
را م و گ منی خواھمي ما

غرور ِد  از چند ده در ده
را فرم ِس رس بر ک

 الِن نه ی  آِه دوِد
را م افرسدِن  ا سوخت

خود داِی  دِل راِز رِم
را م و ص ز    منی کس

است خوش طر ا دالراىم 
را آرام ُبرد یکباره د کز

ن اندر رسو به دیگر گرد
را اندام سمي رسِو آن دید که ھر

شب و روز سخىت به  کن  ص
را م اىب   روزی ت



را م صاىف ست ه آ که ا   ىف
را ل م ِىم اِی گری  

پرس ت رنداِن ز پرده دروِن راِز
را ام ىل ِزا ست  ل  

 زچ دام ود، کس شِر قا
را دام است دست به د مهیشه ا 

مناند ور آ چون که کوش د ِش در
را اّالم دار روضه ی هبشت آدم

برو و درکش ح دو  دور بزِم در
را دوام وصاِل مدار طمع ىن 

ش ز گىل یدی و رفت اب  دل ای
را م و گ ھی، بکن رس رانه 

است مت حقِّ بس  آاِن بر را ما
را غالم ترّحم به  ب ز خوا ای

برو صبا ای است ىم ِم یِد 
را م ِخ  برسان دگی  ده  وز



را تان  دگر است اب  ِد رونِق
را خوش اَحلان بِل  ده ی ىم رسد

زرىس ن جواِن به گر صبا ای
را ان ر و  و رسو برسان ما مِت

فروش ده بچه ی د وه  چن گر
را ن ک نه دِر کروِب

چون سارا ِ  از کىش مه بر که ای
را رسگردان ِ مگردان رب ل

ىم خندند ُدردکشان بر که م  ا ترسم
را اميان ند خرات ِر ِرس در

ح کشِىت در که ش ا داِن ِر
را طون رد آىب به که ىك ھست

است ک ىت دو به آخر خوابگه را که ھر
را اان کىش افالک بر که جت چه گو

لب ن و بدر گردون نه ی از برو
را امن بُد آخر در سه ه  ن

شد  آِن ْ نِد  عاِىن ماِه
را زندان کىن بدرود که است آن ِه

وىل ش خوش کن رندی و خور ىم ا
را قرآن دگران چون مکن تزویر داِم



ما ِر  آمد نه سوِی  از دوش
ما ِر  تد  ا از د  ت طر راِن چیست

چون آر چون  سوِی روی یداْن ما
ما ِر  دارد ار َمخّ نه ی سوِی روی

مي ل م  ز  ما ان خراِت در
ما دیِر ازل ِد در ره ست  چن  

است خوش چون زش ِد  در دل که داند اگر ل
ما ِ  ز پِی از گردند دانه قالن

کرد کشف ما بر ف از آیىت  خو روِی
ما ِ س در ست  خوىب و ف جز ب  زان

شىب د درگ ھیچ آ گت دِل 
ما ِ گ   ی سوِز و آناک آِه

اه   بر ان  شد آمد  زلِف بر د
ما ِ ف  ا از ش   زت سوداِی از ست 

د ااده دام به جخعیت صیِد را دل ِغ
ما ِ ج شد دسْت از ز و بگشادّی زلف

مخوش  بگذرد گردون ز ما آِه ِر 
ما ِر  از کن  پرھ خود، ِن بر کن رحم



مشا راِن روی از ن ماِه فروِغ ای
مشا زناِن ِه از خوىب آبروِی

شوند مهدان که رب غرض  ا دست د ىك
مشا اِن پر زلِف ما موِع طِر

آمده  بر ِن دارد  دیداِر عزِم
مشا فرماِن چیست برآید  زگردد

بگذری ما بر چو دا خون و ک از دوردار
مشا قرِن یارند  کشته ره  ندر

ید آگه را دار ىم د خراىب دل
مشا ِن و  ِن دوان ای زیار

ت از ست  طرىف نرگست دوِر به کس
مشا تاِن به توری رود که به

مگر شد خوا دار   ما خواب آِد ِت 
مشا راِن روِی آِب دیده بر زد زانکه



گه ای ُرَخت از رست  مهراه صبا 
مشا ُتاِن  ِک از نو  ىي که 

جم بزِم سااِن ای اد و د رن
مشا دوراِن به ْىم ُپر د ما ِم چه گر

بگو آىن نو  دىي  ىم د
مشا شّکرااِن ِل د ما روزِی

بگو ما از یزد ِر سااِن  صبا ای
مشا چوِن گوِی اسان حق ِرس ی

ست  دور ّمهت قرب اِط  از دور گرچه
مشا اخواِن و مشایمي شاِه ده ی 

ّمهىت را ا داخب نشاِه ای
مشا ااِن ِک گردون مه وسم   



ما ِم برافروز ده ِر به سايف
ما ِم به شد ان  ِر که بگو رب

دیده ا ر رِخ عکِس ا  در ما
ما مداِم ُرشِب ِّت ز  خ ىب ای

ان س ِز و کرمشه د َُ چندان
ما صنوبرخراِم رسِو وه به ید

ق به شد زنده د که آن د من ھرگز
ما دواِم  جریده ی بر است ت 

زخواست روِز رد  رصفه ای که ترسم
ما حراِم آِب ز خ  حالِل ِن

است خوش ما دنِد ِشا ِم به ىت
ما زماِم ىت به سده اند رو زان

بگذری احباب گلشِن به اگر د ای
ما اِم  ن بِر ده عرضه زهنار

ىم بری چه از د به د ز ما ِم گو
ما ِم ز اری  د که آن آید خود

ان ھ اشىك دانه ی دیده ز 
ما داِم ِد د وصل ِغ که شد

ِھالل کشِىت و ف ِا درِی
ما اِم ىج مِت غرِق ھستند



َسب ت  ِّک و صبح ىم دمد
ااب  بوح َّا بوح َّا

ال رِخ بر ژا ىم چکد
احباب  اُدام اُدام

هبشت ِمي ن از ىم وزد
ب ِىم بدم دم د و  ھان

ن به  زده ست د ُُْز ِت
درب  آ ِل چون راِح

دگر ته اند  نه دِر
االاب َح َُِّ  ِتح َِْا

شد ب  موس  چن در
اب به کده ندند   که

کر  پری ساِيف رِخ بر
ب ده ی وش   مه



 غر  ا بر کن رحم خون ساِن ای گفمت
 غر  ک د گم ره دل، اِل د در گفت

بدار ذورم گفت زماىن مگذر گفمش
 غر  چند غِم آرد ب چه نه پروردی

غم چه را ىن ز شاىه ِب بر ه
 غر  ل و   سازد ره و ر ز گر

آاست  چند ِی زت ِ  ز در که ای
 غر  رنگ رِخ بر  ک ِل آن اد خوش

مَشت روِی رنِگ در ىم عکِس ىم مناید
 غر  نرس حه ی بر اران برِگ مه

ُرخت ِگرِد ْ موِر آن است ااده  غر بس
 غر  ک ِ نگاران در َود ْ َ چه گر

 نِگ ش ُطّره ی ان  غر شاِم ای گفمت
 غر  ا ا  چون کن حذر سھان در

د ح اِم در آان  گفت
 غر  گ و ته د گر َود ْ َ دور



 ا ِد  کشد که ىس ِشا ای
 آ و دانه د که هبشىت ِغ وی

جگرسوز فکِر  ا در دیده از د  خوا
 خوا و آسایش ِل م شد که ِش

اشد  که ترسم و منی پرىس درویش
 ا پرواِی و آزش ه ی اند

 مخار ِم آن زد ُّاق دِل راِه
 رشا است ت که وه   ا از داست 

رفت ا زه از د بر زدی که ری 
 ا راِی د ر  تد چه ز 

دی کردم که فرد و  ھر
 ا است بد که نگارا داست 

ھشدار دیه  ا از آب ِرس است دور
 رسا به د  ر ان   ِل 

دل ای روی  آی چه به ری  رِه در 
 ا  اِّم شد رصف غ به ری

ُانىس ملگِه که افروز دل ِ ای
 خرا اّم آفِت مکناد رب

گریزد خوا از که غالىم ست نه 
 عتا ز خرا که زآ و کن صل



انداخت کامن در  شوِخ ابروِی که َخ
انداخت ان زاِر ِ ِن ِد به

د ُات ِش که  دو رنِگ ود 
انداخت زمان  ا نه َّ طرِح زمانه

کرد خودفروىش به نرگس که کرمشه  به
انداخت ان  در نه صد  ِم ِ فر

ن به شدی ىك کرده خوی و خورده رشاب
انداخت اران در آتش  روِی آِب که

بگذشمت ْت دوْش ن بزمگاِه به
انداخت گامن در غنچه َام دھاِن از چو

ىم زد گره خود وِل ُطّره ی فشه 
انداخت ان در  زلِف ِ ح صبا

کردند بتش  روِی به که آن رشِم ز
انداخت دھان در ْک صبا دسِت به مسن



ش   ز ندیدىم رْب و ىم َوَرْع از 
انداخت آن و  ا در بچگا اِی

ىم شو خرقه ل ِىم آِب به ون
انداخت منی ان خود از ازل یبه ی

د خراىب  در  گشایِش مگر
انداخت ان ِىم در از شِش  که

زمان دوِر که شود اون  ِم به ان 
انداخت ان  خوا ی دگِی  به ا



وخت  نه غِم در دْل زآتِش نه ام 
وخت  شانه که نه  در د آتىش

بگداخت  دل دورِی واه ی از ت
وخت  نه رِخ ِر آتِش از 

مشع دِل اشمك آتِش بس ز که  ب دل سوِز
وخت  پروانه چو ر ِرس ز  بر دوش

است  دوِز که است  غر نه آاىي
وخت  گانه   دِل برفمت خویش از  چون

رد   خرات آِب ا ِز خرقه ی
وخت  ُمخنه آتِش ا ِل نه ی

ت  کردم که به از د ا  چون
وخت  امنه  و ىم ىب جگرم ال مه

م دِم ا که زآ و کن  ماجرا
وخت  شکرانه به و بدرآورد رس از خرقه

دىم ش ىم و  بگو اانه ترِک
وخت  اانه به مشع و شب فمي که



دت ارک د آمدِن ساا
دت از واد ََ کردی که مواد وان

فراق اِّم مّدِت  در که شگفمت در
ىم دادت دل و دل ان حر ز برگرفىت

بدرآی گو رز ِدخ دگِی  برسان
آزادت د  ز کرد ما مهِت و دم که

ست دِم و م در لسیان شادی
شادت وا که دل آن  د غم ِی

افت  رخنه خزان راِج ز که ایزد شکِر
مششادت و  و رسو و مسن اِن

زآورد خوش رقه کزان دور بد ِم
مادرزادت ِدو و مور طالِع

ح کشِىت  ا ِدو مده دست از 
یادت  َرد   حوادث طوِن نه ور



است که مگو دل اھِل سخِن نوی  چو
ست ا ا  ِن ن سخن اس

منی آید فرو ىب و دنىي به رسم
ماست ِرس در که نه ھا  ا از اهللا ارک 

ست ندا ته دل ِ اندروِن در
ست در و ان در او و مخوشم  که

رب ای کىي شد برون پرده ز د
است به ما ِر پرده  ا از که ھان ال 

ود  افات ھرگز ان  ِر به ا
آراست خوشش  چن  ِر در  رِخ

 دِل ىم پزد که خیاىل ز فه ام
کست انه رشا دارم ه  صد مخاِر

د خوِن ز شد آده ه که  چن
مشاست دسِت به حق د  و  ده به گَرم

ىم دارند عزیز ا دیِر به آن از
ماست دِل در مهیشه د من که آتىش که

رب آن ىم زد پرده در که د راه چه
است ز ُپر دماغ ھنوزم و ر رفت که

دادند اندرون در دوشم  ِق نداِی
صداست ز ُپر ھنوز  نه ی  ای



کست ر آرامگِه س ِمي ای
کست ّار شق کِش مِه آن ِل م

ش  در امين وادِی رِه و است ر شِب
کست دیدار ِمو ک طور آتِش

دارد خراىب ِش ان  به آمد که ھر
کست ھشیار که د م خرات در

داند اشارت که ارت  اھِل است کس آن
کست ارسار رِم بىس ھست نکته ھا

است ر ھزاران   ا موِی ِرس ھر
کست ر   مالگر و کیمي ما

شکنش در شکن گیسوِی ز د زپر
کست گرار رسگشته زده دِل  

کو  ک سلس ی آن شد دانه ل
کست دار ابروِی گرفت گوشه ما ز دل

وىل ّیاست جخ  و رب و ده
کست ر ود ّیا ر ىب ش

نج دھر ِن در خزان ِد از 
کست ىب ر ِ رما  ل فکِر



برست مالمت به  دل و شد دی و دل
برست سالمت  کز  ش ما  گفت

شست  خوش دىم بزْم  ا در که یدی که
برست ندامت به  آخِر در نه که

زد الىف زن به خندان ِ زان اگر مشع
برست غرامت به شا  ّاق ِش 

رسو و  اِر ز هباری ِد ن در
برست مت و رض آن ادارِی به

ملت اِن و از و بگذشىت ت
برست امت آشوب  متاشای به

خجلت از برنگرفت   راِر ِش 
برست مت و  از ِز به که رسکش رسِو

ری   ن مگر نداز   خرقه  ا 
برست کرامت و ساس ِخر از تش



ماست مهرِه طریق، ھر در  روِی خیاِل
ماست آگِه ِن ونِد   موِی ِمي

ند ق ِع که مّداىن رغِم به
ماست ِّمو حّجِت  ره ی جخاِل

ىم گوید چه  زناِن ِس که    
ماست چِه در اده ی سِف ھزار

نرسد ما دسِت  دراِز زلِف به اگر
ماست کوتِه دسِت و ان پر ِت  گناِه

بگو ص وترسای دِر جِب به
ماست درگِه ِک گوشه اِن ز فالن

است ب چه اگر ما ِر از رت به
ماست ُفِّه طِر ِر در مهیشه

بگشای زند دری  ساىل به اگر
ماست مِه چون روِی تاِق که ساهلاست که



دست در ىح رم آمد ان دیِر در
ت تش نرگِس از ىم خواران و ىم از ت

دا   مِه شکِل او مسنِد ِل در
ت صنوبر الِی او بِد ِّ وز

ست  چون م خ خود از ھست گو چه به آخر
ھست چون رم وی  ست  گو چه هبِر وز

برست او چو شست  دازان دِل مشِع
شست  او چو برست رزان ز اان و

چید  او گیسوِی در شد و خو ه گر
وست  او ابروِی در گشت کامنکش ومسه ور

 شده ی ِر زآید که زآی
شست از د  که ری  ز ید که چند ھر



ت و  خندان و کرده خوی و آه زلف
دست در رصاىح و غزل خوان و رھن ک 

ُان اوس ش و عربده جوی نرگسش
شست  آمد  ِ ل به دوش ب 

 حز آواِز به و آورد  فراگوِش رس
ھست  خوا  ه ی دیر شِق ای گفت

دھند  گ  ده ی  چن که را شىق
ده پرست ود گر د َُ ق فِر

 مگ خرده ُدردکشان بر و زا ای برو
َاَت روِز ما به فه  ا جز ندادند که

د  ما امنه ی  به ت ر او آه
ت ده ی از گر و است هبشت مخِر از اگر

نگار ِ گره گ زلِف و ىم ِم خنده ی
ت   به ی چون که به ا  ای



ت بْل گشت و محرا ِ شد شکفه
ده پرست صااِن ای رسخوىش صالِی

منود گ چو ک در که به اساِس
ت  طرفه اش چه زىج ِم که    

اغنا رِه در که ده ار  
ت چه و ار  چه سان چه و ان  چه

رل است رضورت چون در دو رِط  ا از
ت چه و رسبد چه یشت طاِق و رواق

ىب رنج منی شود ّرس م ش اِم
َاَت ِد ته اند  بال حِمك به بىل

ىم ش خوش و  ضم ان  ست  و ھست به
ھست که کامل ھر اِم رسا سىت ست  که

 ط مِق و د اسِب و آصىف شِه
ست  َطْرف ھیچ خوا او از و رفت د به

پرىب ِر  که ره از و پر و ل به
ست ک به وىل زماىن گرفت ا

گوید آن شکِر چه   ِک زِن
دست به دست ىم برند سخنت گفه ی که



ت ِ از صالح و امن  و طاعت ََلب
َاَت روِز شدم ره امنه کىش  به که

ق  ی از ساخمت و که مهان دم 
ھست که چه ھر بر یکرسه زدم  تکب ر

ا ِرسِّ از آگ دمهت  بده ِىم
ت که ِی از و شق شدم که روِی به که

 ا مور کمِر از است  کوه کمر
ده پرست ای و رمحت دِر از اد

ساد َِ مش که تانه نرگِس آن ز  
شست خوش کىس وزه ف طاَرِم  ا زیِر

ر ِغ در که د دھنش اِی ن
ست  غنچه  ا از خوش تر ان  ن آرای

شد سامىن  ق ِدو از 
دست به د ز   ست  َاش وصِل از ىن 



درست ِد و  حقِّ و خوا ِن به
ست ِدو دی صبحم دِم مونِس که

رد ُ ِ  دست ح طوِن ز که  رسشِک
شست  ِر ِش ارست  نه  ِح ز

ر  شته دِل  و ام ای بکن
درست صدھزار به ارزد شتگی  که

ََست از زاید د خور که کوش صدق به
ست صبِح گشت روی ه  دروغ از که

ق شِد که مکن خراىب به مالممت
ست روِز کرد خرات به حوالمت

رواست و گشت دراز آصف بر مور زِن
ست  ز و کرد وه جم ِ خوا که

دوست  ىب هنا ِف از  ُ م طمع دال
ت و  از   رس زدی ق الِف چو

ھنوز و دشت و کوه داِی   دسِت ز شدم
سست سلس اِق ترّحم به منی کىن

وی اظ ان دل از و  نج
نرست گیاه  ا چو شد چه غ گناِه



است رشاب پرواِی چه  خیاِل ز را ما
است خراب مخنه که  گ خود َرسِ گو ُخم

دوست ىب که بریزید است هبشت مخِر گر
است اب ِ ع دىه که ْ ِ رش ھر

گرن دیده ی در و  دل شد که اوس
است آب بر ِش او ِ خیاِل ریِر

د وان امين که دیده ای شو دار  
است خواب ِل م  ا در که دمادم ِل   ز

وکن  بر ىم گذرد ان شوق
است ته اب  آن از ند   ھ اار

دید عرق ِف   ِ رنگ رِخ بر 
است گالب غرِق دل غِم از رشک آتِش در

نگذار  ا   دشت و در است  س
است رساب جخ ان  که آىب ِرس از دست

یحت ِی ََلب ِدماغم ُِج در
است رب و چنگ زمه ی از پر گوشه  

رز و است رند و شق ار شد چه 
است اب  اِّم الزِم ب  طوِر بس



است اب وت اھِل د گو که ری شِب آن
است کوکب  کدام در دو ِر تأ  ا رب

رسد  سزان دسِت  گیسوِی به 
است رب رب ذکِر در قه ای از دىل ھر

طرف ھر کز َام زناِن ِه کشته ی
است غبغب طوِق زیِر ن گردِن صدھزارش

 ز دند  صبا ِت بر که موکب آن اندر
است کب مورم که  برا چون سامن 

اوست روِی نه دار  آ مه که  سواِر
است کب ِل ِک بدش ِد خور ِج

گرم رو اِب  ب رضش بر خوی ِب
است  روزش ھر ھست  عرق آن اِی در

ىم ِم و ر ِل ترِک کرد وا 
است مذ ای که داریدم ذور زاان

ىم زند  زیر  دِل بر وک آنکه
است  زیِر خنده ی در ش ِن ِت

ىم چکد بالغت قاِر ز وانش آِب
است مرشب ىل چه م ایزد به  ِک زاِغ



ست   مو ر یىك به دل ھزار زت
ست   سو ر از ره گر ھزار راِه

ن دھند یمش ِی به ان 
ست   آرزو َدِر و فه اّی بگشود

 ماِه چو نگارم که شدم آن از دا 
ست   رو و کرد وه گری و منود ابرو

ت ر ا  اندر ىم رنگ چند به سايف
ست   کدو در خوش چه که نگر ا  ا

ُخم خوِن که رصاىح کرد زه چه رب
ست   گ اندر غلش  ھای 

مساع قه ی در که ساخت پرده چه رب
ست    و ھای َدِر ْل و و اھِل بر

خواست وصل و رزید ق آنکه ھر 
ست   و ىب دل به ی طوِف ِاحراِم



ت   دلگشاِی ابروِی رِت چو ا
ت   کرمشه ھاِی اندر  ر گشاِد

اند راه ِک به را ن رسِو و ا
ت   ای نرگِس ِب  زمانه

بد گشایىش روزی  ِمي از 
ت   اِی پِی اندر دل که ھر غنچه چو

کرد را چرخ دوراِن  ِد  به ا
ت   رضاِی در رسره که سود چه وىل

کن گره  ِ ک دِل بر فه چو
ت   گره گشای زلِف ِرس  د که

وصال ِمي ای دی دگر اِت خود 
ت   وی در اّد دل که نگر ا

رفت خوا ر ز گفمت  جوِر دسِت ز
ت   ی که برو  که گفت خنده به



است جت چه متاشا به را وت گزیده
است جت چه را به ھست دوست کوِی چون

ای  ھست را  که جىت به 
است جت چه را ما که رس  دىم خر

ومي  را ا ن دشاِه ای
است جت چه را گدا که کن سؤال آخر

ست  سؤال زِن و جتمي ارِب
است جت چه متّنا کر ِت در

ماست خوِن ِد گرت ست  ّه تاِج
است جت چه ام  به ست آن از رخت چون

دوست ِ  ِ ضم ان مناست  ِم
است جت چه ا آ خود ایاج ااِر

بردىم َمّالح ِِّم ِر که شد آن
است جت چه در به داد دست چو گوھر

ر ِش  روح ِ چو گدا شِق ای
است جت چه اضا وظه ىم داندت

ست  ر   ا که برو مّدىع ای
است جت چه َاا به رضند َاحباب

شود ان خود ھ که کن خمت  
است جت چه اُ و نزاع مّدىع 



ست انه ی آ  ِم مِر رواِق
ست نه ی نه که آ فرود و منا کرم

دل ردی رن از  و ل ِف به
ست دانه ی و دام زیِر ب  ه ھاِی

د خوش س بِل ای  وصِل به د
ست انه ی گانِگ مهه ن در که

کن حوا  به ما دِل ِف عالِج
ست خزانه ی در ت ُّرِح  ا که

مالزم ِدو از مّم  به
ست آانه ی ِک ن خالصه ی وىل

شوىخ ھر به دل ِد د که نَمي آن 
ست انه ی و  ُِر به خزانه دِر

 ر  ش سواِر ای بىت چه خود 
ست زنه ی راِم ف چو سىن که

بده ز سِر بزد که  ِی چه
ست هبانه ی انه ی ا در که َل  ا از

آرد ر به ف اون لست رسوِد
ست ترانه ی  سخن  ش ِ ِر که



است فرد چه  ا وا ای خود ِر به برو
است ااده چه را  رْه از دل اد ا

ی چون ش ا نرساَند  م به
است د  گوِش به  مهه یحِت

ھیچ از است آفریده ا که او اِن
است نگشاده آفریده ھیچ که دقه ای ست

است تغىن د ھشت از  کوِی گداِی
است آزاد  دو ھر از  ِق ِ اس

وىل کرد خراب قم ِىت چه اگر
است آد خراْب زان  ھسِىت اساِس

ر که ر جوِر و داد   ز ال دال
است داد  ا و است کرده  مه  را 

 َمَدم ون و وان انه برو
است د بىس ا اون و انه  کز



است یاد  سست سخت َامل ِ که ا  
است د بر ر یاِد  که ده ار  

کبود چرِخ زیِر که آ ّمهِت غالِم
است آزاد پذیرد ّلق رنِگ چه ھر ز

خراب و ت دوش نه به که گوميت چه
است داده ده ھا چه مب  رسوِش

  ِسْدَره شاھباِز بدر ای که
است نت آد ُِج  ا نه  یمِن

ر  ىم زد عرش گره ی ز را 
است ااده چه دامگه  ا در که ندامنت

آر ل در و  گ د مت یحىت
است د مت طر ِر  ز    ا که

سست هناد اِن  از د درسِىت و
است داماد ھزار عروِس وزه   ا که

بگشای گره  جب وز بده داده به رضا
است نگشاد ایار َدِر  و  بر که

 ّسِم  در ست  و و د اِن
است فرد ِی که ىب دل بِل ال 

 بر سست م ای ىم بری چه د
است اداد سخن ِف و طر وِل



اادست مي دسِت در  زلِف ِرس 
اادست نمي دو ّه از سودازده دِل

است ِْس سواِد ِ ع خود  دوِی ِم
اادست مي خه آن که ھست  ا کن

چیست داىن ه  ِل آن  زلِف َخِم در
اادست جمي قه ی در که دوده نه ی

ار فردوِس گلشِن در  ِ ک زلِف
اادست مي ِغ در که طاووس چیست

ن مونِس ای  ِی ِس از  دِل
اادست مي دسِت در که راىه ست ِک

برست واند ىك ِ  ا گرد مه
اادست مي که رو زان  کوِی ِرس از

دم ىس ای لمب بر  ِّ سایه ی
اادست رممي ِم بر که روىح ست عکِس

ت ِد از د ُ َ ا به جز که آن
اادست مي که دیدم کده دِر بر

عزیز ِن ای ت  را گده ِ
اادست  ِد در که اّادی ست



مناندست ر ا روِز ُرخْت ِر ىب
مناندست ور  د شِب جز ا ر وز

کن  ھاِن ره ی ا است  ص
مناندست دور که کرد ان  ص چون

کردم که گریه بس ز  وداِع ھنگاِم
مناندست ر ا ِم  رِخ از دور

ىم گفت و  ِم ز  خیاِل ىم رفت
مناندست مور که گوشه  ا از ھات

داشت ھ دور رسم ز را ا  وصِل
مناندست دور ون  ِھ ِدو از

بگوید  ِرق که دم آن شد نزد
مناندست ر ته ی آن درت از دور

دوست د ه ر ىم ار سود چه د  ِ
مناندست ور ر ِ در رمىق ن کز

مناَند آب ا ِم گر  ِھ در
مناندست ذور که ریز جگر خوِن گو

خنده به رداخت گریه از غم ز 
مناندست سور داه ی را ما زده



است صنوبر و رسو جِت چه ا ِغ
است کم که از ما نه پروِر مششاِد

گره ای مذ چه  پرس  زن ای
است مادر ِ ش از حالل تر ما خوِن کت

خواه رشاب یىن   دور ز غم ِش چون
است ّرر مداوا و کرده ا  خ

کشمي چرا رس ان ِر  آاِن از
است در  ا در گشایش و رسا  ا در دو

داشت رشاب رس در و وص داد وه دی
است رس در چه زش و گوید چه  اوز

بس و ىم خرند شته دىل ما کوِی در
است دیگر سوِی آن از خودفروىش زار

ب   و ق غِم ست  ش   ّه 
است مکّرر ىم وم که زن ھر کز



مي خوش ِد  ا و رکىن آب و از ش
است کشور ت رِخ ِل که مکن بش

اوست ی ظات که  آِب از است فرق
است  اک اّهللا بعش که ما آِب 

منی بر اعت و ر روِی آب ما
است ّدر روزی که بگوی دشه 

 ِِک اىت ست  شاِخ طرفه چه 
است شّکر و د از دذیرتر وه کش



است ز کده در که ْ ِهللاَّ ُة نَّ ِ
ْ

َا
است از  روِی او دِر بر ا که رو زان

ىت ز خرود و جوش در مهه ُخم ھا
است از نه قت  است آ در که ىم وان

 ّ تک و است غرور و ّىت مهه وی از
است از  و ز  و رگی   مهه ما وز

نگویمي و نگفمي  غ بِر که رازی
است راز رِم او که بگویمي دوست 

ن خم اندر خم زلِف شکِن رشِح
است دراز ّه  ا که کرد وان کوته

ىل ُطّره ی َخِم و نون دِل ِر
است از ِی کِف و مود راره ی

 مهه از ز چو دیده بردوه ام
است ز  اِی  ز رِخ بر  دیده ی 

درآید که آنکس ھر  کوِی به ی در
است مناز ِ ع در  ابروِی  ی از

 ک ِ دِل سوِز لسیان ای
است گداز و سوز در که د ر  مشع از



است ز    ْد و ش  فرح ده چه اگر
است ز  تسب که ىم ور چنگ نِگ به

اد چنگ به گرت حریىف و رصاىح ای
است  نه انگ اّم که ش ل به

کن پان ا  قَّْع َُ ِ آ در
است خون ریز زمانه رصاىح ِم مه که

ىم از خرقه ھا ویمي  دیده آِب به
است  پرھ روزِر و َوَرع موسِم که

خون اان پرویزىن ست برشده سر
است پرویز ِج و کرسی ِرس ریزه اش که

سر واژگون دوِر از خوش ِش وی
است  ُدردی آم جخ ُخم ِرس  ا صاِف که

 خوش ِر به گرفىت رس و عراق
است ریز  وقِت و داد  ِ  که ا  



است س گف   دل ِل
است س ف دل ِ خ

ش ّه ی که  ب م طمِع
است س هنف ربان از

رشیف و عزیز  چن ری شِب
است س  روِز   

زک  چن ُدردانه ای که وه
است س ُ ْر شِب در

فرمای مدد امب صبا ای
است س شکف سگه که

ه ِک به رشف براِی از
است س ُر  راِه ِک

مدان رغِم به  مه
است س گف رندانه ِر



است خوش ران ِ و ش  ذوق تان  ِن
است خوش اران وقِت وی کز د خوش  وقِت

ىم شود خوش ما ِن اِم دم ھر صبا از
است خوش اداران ااِس ِط آری آری

کرد ساز رت آھنِگ اب  گشوده
است خوش دل افگاران گانِگ که بل کن 

ق راِه ندر د ارت  را ان  ِغ
است خوش داران   شب ھای  ی  را دوست

ھست زانکه ور خوش دىل  زاِر در ست 
است خوش ّاران خوش ىشِّ و رندّی وه ی 

گوش به آمد آزاده ام سوسِن زِن از
است خوش کباران  ِر ن دیِر  ندر

است خوش دىل طریِق گف ان  ترِک ا
است خوش ان داران  احواِل که نداری 



است صاف ده ی ِم  کِف بر که ون
است اوصاف در بلش زن صدھزار به

 گ را راِه و اار ِدف واه 
است کّشاف کشِف ِث  و مدرسه وقِت چه

 بگ ر اِس قا ز و ق ز ر ُ  
است ف  ف ز گوشه ان صیِت که

داد وٰی و د ت دی مدرسه یِه
است اوف ماِل ز به وىل حرام ىم که

درکش خوش ست  حمك را  صاف و ُدرد به
است ااف ِ ع کرد ما ساِيف چه ھر که

مهران خیاِل و مّدان ِ 
است رف و زردوز ِ ح مهان

رسخ زِر چون نکته ھاِی  ا و  مخوش
است ّرصاف ر قّالِب که دار نگاه



است ل از ىل که رىق زمانه  ا در
است غزل نه ی  و ب ِىم رصاِىح

است گ ت گذرِه که رو جریده
است ىب َبدل عزیز ِر که  گ ا 

بس و م ان  در ىل ىب ز  نه
است ل ىب ِم ز  ام ِمال

ُپرآشوب رھگذار  در ل ِم به
است ىب ل و ات  ىب ان  ِر و ان 

داشت  روی وصِل به فراوان اِد د
است َامل رھزِن ر رِه به َا وىل

وان ّه و مه ره ای طّره ی  بگ
است ز و زھره ر تأ ز س و د که

ىن   ىم که ا  ھر َد ل پذیر
است ل از ىل که َ ای  مگر

ھشیارش فت واھند دور ھیچ به
است ازل ده ی ِت ما ِ که  چن



است م به شوق و کف بر ىم و بر در 
است غالم روز  چن به ا  ساِن

اب که جخع  در ارید مشع گو
است متام دوست رِخ ماِه ما لِس در

وکن است حالل ده ما ِمذ در
است حرام  اندام رسِو ای  روِی ىب

را ما که  ام ر ما لِس در
است ام وی خو  زلِف ِرس ز دم ھر

است چنگ  ی و ىن ِل بر مهه گوشم
است م گردِش و  ِل بر مهه مم

شّکر ز ھیچ مگو د شِىن ای
است م  ِ  ش ِ در ا که رو زان

است مي ویرانه دِل در ت گنِج 
است ام خرات ُِج ا مهواره



است گ ز م ا که گوىي چه گ از
است م ز گ ا که پرىس چه م وز

رز و رند و رسگشته و اره
است کدام ر  در ست  ما چو که کس وان

ز  او که د  مگو ع تسمب 
است مدام ِش طلِب در ما چو وه 

زماىن شوق و ىم ىب  ش 
است صیام ِد و مسن و  ّم



دات ره که سالىك ھر کده کوِی به
دات ه  ه ی اند زدن دگر دری

رىه فت که ھر نه آانه ی بر
دات ه ارساِر ىم ِم ِ ف ز

کىس به جز نداد رندی افِرس زمانه
دات 

ُ
ک  ا در  رسفرازِی که

لب ما ز دانگان طاعِت وراِی
دات گنه قىل ما ِمذ ِخ  که

خواند ساغر ِّ ز  دو راِز آنکه ھر
دات ره ِک ِش از جم ِم رموِز

ن به واست امان سايف نرگِس ز د
دات ه  دل ترِک آن وه ی  که چرا

مم سان طالع کوکِب جوِر ز
دات مه و دید ھید که ت گر چنان

را سايف روی و م ِ که ر آن خوش
دات رده ماِه و ه   ھالِل

پان ىم زند که ساغر و  ِ 
دات دشه شحنه و تسب ِی چه

سر رواِق ُنه که شاىه ه دب
دات رگه طاِق َخِم ز منونه ای



دات هناىن راِز ىم ِپر از ىف
دات اىن ل  از ھرکس گوھِر

بس و داند س ِغ  موعه ی ِر
دات اىن خواند وريف کو ھر نه که

آموزی ق ِ آ ل ِدف از که ای
دات نداىن ق ق به نکته  ا ترسم

ان  ِغ ِ به ازد که اور   ىم
دات خزاىن ِد رتگرِی که ھر

رااده دِل بر ان  دو کردم عرضه
دات ىن مهه يف  ِق از ز  

ق  و ل ر ُميِن از ُد را ِ و گ
دات مياىن ِد ِس ِر که ھر

م اند ام اِی ا ز که اون شد آن
دات هناىن ِش  در ز  تسب

ندید وقت لحِت ما آسایِش  دل
دات دل نگراىن ما ِ از ورنه

انگیخت طبع از که موم گوھِر  ا 
دات ىن آصِف ِت  تر اثِر



است ان درو وِت  بر ِد روضه ی
است ان درو مِت تش مایه ی

دارد  ا  طلسامِت که عز ِج
است ان درو رمحِت ر در آن ِح

رفت درىن به راْنش که فردوس ِ
است ان درو ِنز ِن از مری

اه  قلب آن ِپر از ىم شود زر آه
است ان درو ِ در که اىي ست

د خور  ّ تک ِج بد شش  آنکه
است ان درو مِت در که ىي ست ک

وىل است ظ کِر کران به  کران از
است ان درو فرصِت ابد به  ازل از

زوال ِآس از غم اشد  که را دولىت
است ان درو ِدو نو  ّىب تک



ھنوز ر از ىم شود فرو که رون گنِج
است ان درو ِت غ از  که ىش خوانده

را  که وت مهه  ا روش انگر ای
است ان درو ّمهِت َِف در زر و رس

ىم طند د به شاھان که مود روِی
است ان درو طِت ه ی آ رش

وىل اد  ِت  ی خرسوان
است ان درو ِت دگِی  بش 

ىم خواىه ازىل اِت آِب ار 
است ان درو وِت دِر ِک بعش

را کو دم آصِف ِر غالِم 
است ان درو ِت س و خواجگی رِت



است  خو تالی دل  زلِف داِم به
است  خو سزاِی ش ا که زه به بُکش

ما طِر اِد برآید دست ز گرت
است  خو اِی   ی خ که ش بدست

تاج  ِی ست  چگل و  چ ِک به
است  خو اِی ِد  ز فه ھاش که

مشع مهن که  ِ  ش ِ  ای  به
است  خو اِی ادم ره  اِن 

بل ای گفمت   زدی ق راِی چو
است  خو برای خندان ِ آن که مکن

دھر ىب ّوِت ارِب نه ی به و
است  خو رسای در تت گنِج که

ن زی و ق رشِط در و  وخت 
است  خو وی و د ِرس بر ھنوز



است  ِر ِ نه خون به اِب س ِل
است  ِر ن دادِن او دیدِن پِی وز

دراز ِن و دش ه  ِم آن از رشم
است  انِر در و دید او بردِن دل که ھر

کوی ِرس ن  م دروازه به رخت ساروان
است  داِر ملگِه که شاه راىه ست

و ِ  ا در که م خو طالِع ده ی 
است  خریداِر رست ِىل آن ِق

اانش  ُدرِج و  ِر طب ی
است  ّاِر خوِش ِی ز ّمشه  ِ ف

ان خویش دِر ز یمم مه غبان
است  گاِر چو اشِک از  گلزاِر ِب

فرمود رم ِ از گالب و د ِ رش
است  امِر   دِل ِطب که او نرگِس

آموخت  به نکته غزل طرِز در آنکه
است  دره گفاِر  سخِن  ش ِر



است  ِ د ان  سوداِی که روزری ست
است  ِ گ دِل اِط ر  ا غِم

ید  ن ب دیده ی را  روِی دیدِن
است  ِ ان ب  ِم ه ی  ک  و

دھر ِت ز و ف ِ ز که ش  ِر
است  ِ پرو چو اشِک و  روِی مِه از

داد گف سخن لِمي  ِق ا 
است  ِ س و مدحت زن ورِد را ق

دار ارزاىن  به ا ر ِدو
است  ِ متک و مت ِب  کرامت  

ست متاشاگِه مود به ی آن رب
است  ِ نرس و  ش طر یالِن که

روش گو مت  ا شحنه اس ِوا
است  ِ ک دِل ساْن ملگِه زانکه

وان ّه دگر پرویز مِت از 
است  ِ  ش خرسِو جرعه کِش ش که



است  اِه نه گوشه ی که م
است  صبحگاِه ورِد ان ِر  دِی

ک چه ست  صبوح چنِگ ترانه ی رم
َ
گ

است  رخواِه آِه س به  اِی
مداّهللا  رغم گدا و دشاه ز

است  دشاِه دوست دِر ِک گداِی
مشاست وصاِل نه ام و  ز غرض

است  گواِه ا ندارم خیال  ا جز
روی هنادم آان  بر که زمان آن از

است  تکیه ِه د خور نِد فراِز
نه ور برک خی ا ِغ  به مگر

است  راِه و رسم نه دو دِر از ردن
 ما ایاِر ود  چه اگر گناه

است  گناِه گو ش ادب طریِق در 



است خون در سته مم َُدِم گریه ز
است چون دمان ِل طت در که    

ىم گو ِت ِم و  ِل ِد به
است خون ىم خورم که ىل ِىم غم ِم ز

 طِت آاِب کوی ِرس مرشِق ز
است مهان طام د طع اگر

است فرھاد کالِم   ش ِ ِ ح
است نون اِم ىل طره ی شکنِج

است دجلوی رسْو مه ت که و   د
است موزون و یف کالمت که بگو سخن

سايف رسان راحىت ن به ده دوِر ز
است گردون دوِر جوِر از طرم رنِج که

عزیز روِد برفت مم ز که دىم آن از
است جین روِد مه  ِدا اِر

گی اندروِن شود شاد چگونه
است رون   ایار از که ایار به

 ىم د ر طلِب ىب خودی ز
است رون گنِج طلب ِر که لىس چو



است  د و ک داِم  زلِف َخِم
است  ا ّمشه  او راِن ز

کن است ن جِز جخا
است   ِِس زه ات ِ 

برد ان ىك ن  شوِخ ِم ز
است  کم اندر کامن  دا که

د  آفر صد ه  ِم آن بر
است  آفرِْس ىش

ُ
شق ک در که

ق ھیئِت ِم  ست ب 
است  زم مت ھشش چرِخ که

برد ن و رفت بدگو که داری 
است   ال کرام  ابش

امين زش ِد ز  و
است  د ِد  در ون و برد دل که



اوست   یِىن ش که ه چرده  آن
اوست  خّرم دِل خندان ِ گون ِم

وىل داد  دھنان  ش چه گر
اوست   که است زمان سامِن او

است گندم گون رِض بدان که  ک ِل
اوست  آدم رھزِن شد که دانه آن ِرسِّ

ران را ا کرد ر عزِم م دل
اوست   که روح دِل  ک چه

ک ِدا و ھ کامِل و است خوب روِی
اوست   دو ِن ّمهِت جرم ال

دل  گ آن که گفت ان نکته  ا که 
اوست   ِىس دِم و را ما شت

ُ
ک

دارش گراىم است دان از 
اوست  مکّرم روِح بس شایِش  زانکه



اوست َِّ رساپرده ی دل
اوست طِت نه دار  آ دیده

کون دو به اورم در رس که 
اوست ِّم ِر زیِر گرد

ر مِت و ما و طوٰىب و 
اوست ّمهِت ِر به کس ھر فکِر

ب  چه دام آده  گر
اوست مِت گواِه  مهه

صبا که حرم آن در شم که 
اوست حرمِت ِحر پرده داِر

ماست ِ  و گذشت نون دوِر
اوست ِ  روز ج کىس ھر

طرب گنِج و شّىق ملکِت
اوست ِدو ُميِن ز دارم چه ھر



م مِر اد ىب خیا
اوست وِت ِص گوشه  ا زانکه

ک چه شد ا گر دل و 
اوست سالمِت ان اندر غرض

ن آرای شد که  ِ ھر
اوست ِ ِی و رنگ اثِر

را  که   ظاھر ِر
اوست َِّ گنجه ی نه 



دوست اِب از ىت اِد دارم
اوست ِع به ادم و ایّىت کردم

او که  جرِم ِرس ز بگذرد که دا
فره خوست وکن است پری وش چه گر

برگذشت که کس ھر که تمي گر چندان
جوست چه   گفت روان دید چو ما اشِک در

مي  کوِی ِرس در گوی چو رسھا
گوست چه  ا و است کوی چه که کىس د واقف

کشد ھ را دل  زلِف گوی و گفت ىب
گوست و گفت روِی را که  دلکِش زلِف 

ان ازو مي  که دھان آن است ھیچ
موست چه آن ندانمي و ان آن موىي ست

یده ام ىي  زلِف ز  ری ست
ست ھنوز  دِل اِم در ی زان

نرفت چون که خیا ِش ز ب  دارم
شوست و شست ر دد که دیده ام از

وىل  اِن پر ِل است بد 
نست ت َ ا پر دوست زلِف ِی بر



دوست ِت آاِن و ما ارادِت ِرس
اوست ارادِت ىم رود ما ِرس بر چه ھر که

ر و مه از چه اگر ندیدم دوست ِ 
دوست رِخ ِا در ه ھا آ هنادم

د رشح چه ما ِگ دِل ِل ز صبا
ست بر  غنچه ورق ھاِی شکنِج چون که

بس و رندسوزم دیِر  ا وکِش   نه
وست  ِک رنه  در که رسا ا 

را اان  زلِف زدی شانه  مگر
ست  ْک و گشت ه سا ْد که

است ن در که  برِگ ھر  روِی اِر
جوست ِ بر که  ُ رسو ھر  ِّ اِی

فت خوا اد آمد د در  رِخ
نست ِل اِی در ن ِل که چرا

است الن شوْق وصِف در ه زِن
گوست بُده بریده زِن ِِک ِی چه

است س آتِش در  دِل زمان  ا نه
خودروست ال ی مه ازل داغ داِر که



دوست دِر از د ر که مور ِک   ا
دوست کباِر ِ ز ن ِحرِز آورد

ر جالِل و جخال اِن ىم د خوش
دوست وِر و عّز ِ ح ىم د خوش

برم ھ خجلت و ده به داد دل
دوست اِر کردم که خویش قلِب ِد  ز

رساز ِت  مدِد از که ا شکِر
دوست ِر و ر مهه آرزوست ِب بر

ایار چه را ر دوِر و سر ِ س
دوست ایاِر ِب بر گردد در

زند  به را ان  دو ھر نه ِد گر
دوست اظاِر رِه و م چراِغ و ما

صبح ِمي ای آر  به اجلواھری حل
ُ

ک
دوست رھگذاِر شد که ت  ک  ِک زان

از  ِرس و ق آانه ی و مایمي
دوست اِر اندر َبرد را که خوش خواِب 

ک چه زند دم اگر  ِد به دمشن
دوست رشاِر نَمي که را ای ّم



دوست کشوِر به ادت گذری اگر صبا
دوست ِ ن گیسوِی از حه ای ار  

ابرا ن شکرانه به که او ن به
دوست بِر از اىم  آری  سوِی به اگر

ر اشد   آن در چنانکه گر و
دوست دِر از غباری اور   دیده براِی

ھات او وصِل متّناِی و گدا ِ
دوست مِر خیاِل ی   خواب به مگر

است زان د   مه صنوبری ام دِل
دوست صنوبِر چون الِی و  حرسِت ز

را ما منی خرد ی چ به دوست چه اگر
دوست ِرس از موىي روشمي ل به

آزاد د غم ِد  از شود ار شد چه
دوست کِر و غالم  ک ِ ھست چو



دوست غاِم  بده تان ِک  ای حبا
دوست ِم اِی رغ ِرس از ن ک 

س در بل مه دا داست  و وا
دوست داِم و شّکر ِق ز طبعم طوِىط

 و دام آن دانه ی  و است دام او زلِف
دوست داِم در ااده ام دانه ای اِد بر

حرش روِز صبِح به  د برنگ ىت ز رس
دوست ِم از خورد جرعه  ازل در  چون که ھر

آ از خود شوِق رشِح از ّمشه ای نگو بس
دوست ابراِم  از ش   منودن شد رس درِد

ا  مهن دیده بر کشم دسمت د گر
دوست َااِم از گردد مّرشف ن راىه ِک

فراق سوِی او ِد و وصال سوِی  ِل
دوست ِم برآید  گرفمت خود ِم ترِک

از  ىب درمان و ىم سوز او درِد اندر 
دوست ىب آراِم درِد ندارد درماىن زانکه



ھست رق ھزارت و ندید کس  روِی
ھست دل صدت و ھنوز غنچه ای در

اد کس  از دور که  از دورم چند ھر
ھست  قر عن َام وصِل اِد کن

ست   غر چندان  کوِی به آمدم گر
ھست  غر ھزاران در  در  چون

نکرد ر  به ر که شد که شق
ھست طب نه گر و ست  درد خوا ای

ست  فرق خرات و اه ْق در
ھست حب روِی ِپر ھست که  ھر

ىم دھند وه را ه ِر که ا آ
ھست صل ِم و را دیِر موِس

ست  ھرزه به آخر مهه  ا  فرِد
ھست   ی و  غر ّه ای 



ىب ادىب ست ر ِش  ھ عرِض چه اگر
عرىب ست از ُپر دھان وکن مخوش زن

ن کرمشه ی در د و رخ هنفه پری
ُبجىب ست چه  ا که ت ح ز ل وخت 

شد  پرور چه از چرخ که مس ب 
ىب ست  ىب هبانه را او ِىش  م که

آری ید کس ىب ر ِ ن  در
هلىب ست رشار  ی چراِغ

رط و اه طاِق رم نمي جو به
َطَنىب ست ُخم ِی و اان به که ا

مگر ماست ِم ِر رز ِدخ جخاِل
ىب ست پرده ی و زىج اِب در که

جوی ّرح آن از اون خود درِد دواِی
ىب ست ساغِر و چیّىن رصاِىح در که

اسار مدامم  چو که ىم ار  
نمي شىب ست اِز  و سّی گریه ی به



چیست هبار و غ و  و ش ز خوش تر
چیست اظار ِب  گو کست سايف

مشار ت د دست که خوش وقِت ھر
چیست ر اِم ا که ست  وف را کس

دار ش موىي ست به ته  ر ونِد 
چیست روزر غِم ش خویش غم خواِر

ارم روضه ی و زندگی آِب ىنِّ
چیست خوشگوار ِىم و ار  جو طرف جز

ی اند  از چو دو ھر ت و تور
چیست ایار دھمي که وه ی به دل ما

مخوش ف داند چه پرده دروِن راِز
چیست پرده دار   نزاِع مّدىع ای

اعتبار ست  گرش ده  اِی و س
چیست آزر رمحِت و ع ىنِّ

خواست ا   و کوثر رشاِب زا
چیست کردر خواه ی انه در 



ری ست ِرس ََم  اگر بل ال 
زاری ست ما ِر و زار شِق دو ما که

دوست طّره ی ز وزد ی که  زم آن در
ری ست فه ھاِی زدِن دم ِی چه

زرق مه ی مي  رنگ که ده ار  
ھشیاری ست ْم و غرور ِم ِت که

است مان ِر نه   زلِف خیاِل
اری ست طریِق رف سلس زیِر که

د خ ازو ق که هناىن ه ای ست
زنگاری ست ِّ و ل ِ نه آن ِم که

ل و رض و زلف و است م نه ش جخاِل
داری ست ِر و ر  در نکته ھزار

رند جو نمي به ت طر برھنگاِن
ری ست ھ از که کس آن اطلِس اِی

آری د ر ان کل  برآاِن
دشواری ست به رسوری ِف بر عروج

ىم دیدم خواب به مت کرمشه ی س
داری ست   ز به که خواىب ِا زىه

 کن خمت و ازار  به د
 آزاری ست در وید رگارِی که



ست شانه ی ز دل افروز مشِع  ا رب
ست نه ی که د ر  سوخت ما ن

است  ِ د و دل نه برانداِز ا
ست مهنه ی و ىم بد که آِش در 

اد دور  ِ کز ش ِل ده ی
ست امنه ی  امن دِه  و که روِح راِح

ادت پر مشِع  ا ِ ِدو
ست پروانه ی به که را ا د پر ز

د م و اوىن کسش ھر ىم د
ست اانه ی ِما او زِک دِل که

 زھره جب ماه رِخ شاه وِش  ا رب
ست یکدانه ی گوھِر و که یکتاِی ُدّر

 ىب  دانه ی دِل از آه گفمت
ست دانه ی که گفت زن خنده  زیِر



ساىل ست مم به و رفت برون ه  ا ما
کل ىل ست چه که داىن چه  ھاْن ِل

او رِخ در او رِخ ِف ز دیده َُدِم
 ىل ست ک که برد گامن و دید خود عکِس

شکرش مهن ِ از ھنوز  ش ىم چکد
ّاىل ست ه اش ھر وه گری  در چه گر

ر مهه در کرم به انگشت مناىي که ای
امهاىل ست   ان  غر ِر در که وه

فرد جوھِر در ه شا َود  ای از د 
ادالىل ست خوش نکته  در  دھاِن که

کرد خواىه گذری ما بر که دادند ده
ىل ست ارک که مگردان  خ ِت ّ 

بد لت چه به فراقت اندوِه کوِه
ىل ست چون ش  از که ته ِ



ست  دو زلِف آن ااده ی که ست  کس
ست  بال ز داىم که ست رھگذِر در

گوشه ان از ىم َبرد دل  ِم چون
ست  ما ِ از گنه دن  اِل د

اهلی ست ِف ه ی آ مگر  روِی
ست  ر و روی  در و است  چن که ا

م زىه  ِم وه ی  طد نرگس
ست  ا دیده در و رس از ش خ  ک

را ما که ای  زلف ا هبِر از
ست  صبا ِد  عربده صد که ست  شب

دل افروز مشِع ای  روِی ىب که آی ز
ست  ا و ر اثِر ان حر بزِم در

است جخیل ذکِر ب  ان  غر امِر 
ست  مشا ِر در ه  ا مگر 



آر ای   د صنام گفمت و ىم شد دی
ست  و د  ا در خوا ىط گفا

رم  ی  که د خور بِر گف
ست  ا سزاواِر که بزرن داد

مالمت ِر ند گر د چه شق
ست  ا ِر  ِس دالور ھیچ 

اوت چه شد  شِد ان ِر  گر
ست  ا ز ی ِرسّ که ست  رسی ھیچ در

 وِت در و زا ه ی در
ست  د راِب  ابروِی گوشه ی جز

 دِل خوِن به برده فرو چنگ ای
ست  ا و قرآن ِت غ از مگر فکرت



ست  ظر ُرَخت به جز ما دیده ی َُدِم
ست  ذاکر را  ِ غ ما رسگشته ی دِل

دد  ىم َحَرَمت طواِف ِاحراِم اشمك
ست  طاھر دىم ریش دِل خوِن از چه گر

وحىش ِغ چو و د س و دام ته ی 
ست  طایر طت در اگر سدره طایِر

ار کرد د قلِب اگر لس شِق
ست  در روان ِد بر که ع مکنش

برسد بدش رسو بدان دست ت
ست  رص او ّمهت طت در را که ھر

دم  ِش  نز ٰىس ِىش  روان از
ست  ماھر ت چو روح فزاىي در زانکه

نز آىه  سوداِی آتِش در که 
ست  صابر د داغ بر که گفت ان ىك

گفمت دیدم  زلِف ِرس که اّول روِز
ست  آخر را سلس  ا اِىن پر که

راست  دِل نه تا  ونِد  ِرس
ست  طر در  ونِد  ِرس کش آن ست



ست  آه ما ِل از ظاھرپرست ِزا
ست  اکراه ھیچ ِی گوید ھر ما حِق در

اوست ِ خ آید سالک ِش  چه ھر ت طر در
ست  گمراه کىس دل ای مي رصاِط بر

راند خواھمي ديف   مناید رخ زی چه 
ست  شاه اِل را رندان رنِج عرصه ی

ش یار  ساده ی بِد ِف  ا چیست
ست  آه ان  در دا ھیچ ّام  ز

است حکمت در چه  و رب اغناست چه  ا
ست  آه اِل و ھست هنان زخِم مهه  

اب منی داند گوىي ما داِن صاحِب
ست  ِهللاّ بًة اِن را  ندر

بگو گو خوا چه ھر و ا   گو خوا که ھر
ست  دره  در درن و جب و ز و  ک



ماست ىب انداِم ساِز مِت از ھست چه ھر
ست  کوه کس الِی بر  یِف نه ور

د َُ یکرنگان ر رف نه دِر بر
ست  راه ىم فروشان کوِی به را خودفروشان

است دا فش که خرا ِر  ده ی 
ست  ه و ھست ه زا و خ  ِف نه ور

مرشىب ست ىل ز شد صدر بر ار 
ست  ه و مال ِد  اندر ُدردی کش شِق



ست  اره ھی که ق راِه راىه ست
ست  ره پارند  ن که آن جز  آن

د َُ دىم خوش دىه ق به دل که گه ھر
ست  اره ھیچ جِت  خ ِر در

ان  ا که رندی ه ی طر مشر فرصت
ست  آشره کس مهه بر گنج راِه چون

ار   ىم و مسان ل ِع ز را ما
ست  ره ھیچ ما ِ وال در شحنه ن

ھالل چون دید ان ک ِم به را او
ست  ماه ره آن وه ی ِی دیده ھر

شد
ُ

ىم ک که را ما که رس  خود ِم از
ست  اره جرِم و طالع گناِه 

روی ھیچ به  گریه ی  در نگرفت
ست  ره ِگ از  که د آن اِن ح



ست  که ست  ری  رو ِپر از روشن
ست  که ست  ی  بر درت ِک ِّم

وىل صاحب راد  روِی ظِر
ست  که ست  رسی ھیچ در  گیسوی ِرسّ

ب  چه برآمد رسخ ار  اِز َّ اشِک
ست  که ست  پرده دری خود کرده ی از خجل

گردی یمت ز شد دا به 
ست  که ست  رھگذری رم از  ل خ 

نزد  ھر  زلِف ِرس شاِم از دم 
ست  که ست  سی یدم و گفت صبا 

نه ور م ر به شوریده طالِع  ا از 
ست  که ست  دگری  کو ِرس از هبره د

ش  ی ای  ِ  ش ِ اِی از
ست  که ست  شکری اون عرق و آب غرِق



ست دِر ِک ِّم َبرو که مم آِب
ست  که ست  دری ِک او ِّم صد زیِر

ھست که ھست ان و م ری ََ وجودم از
ست  که ست  اثری   ا در ف از نه ور

شود روه  ِق دیه ی در  ش
ست  که ست  ری وی در که راه  از آه

راز اد برون پرده از که ست  لحت
ست  که ست  ی خ رندان لِس در نه ور

است نود  ز  که نکته  ا از  غ
ست  که ست  ھی وجودت رساِی در



ست  مهه  ا من و کون رگِه صِل
ست  مهه  ا ان  اِب ا که آر ش  ده

است غرض ن ِ رشِف ن و دل از
ست  مهه  ا ن و دل نه گر و است آن مهه

مکش سایه پِی ز طوٰىب و سدره ِّم
ست  مهه  ا روان رسِو ای گری  خوش چو که

ار به آید دل ىب خوِن که است آن دو
ست  مهه  ا ان ِغ ل و سىع  نه ور

داری لت ه  ا در که روزی ج
ست  مهه  ا زمان که زماىن اسای   خوش

سايف ای ر ا ِر  ِ بر
ست  مهه  ا دھان به   ز که دان فرصىت

نزار زاِر سوه ی ِ درددیِّ
ست  مهه  ا ان   و ریر جِت ظاھرًا

زهنار ت غ زِی از و امين زا
ست  مهه  ا ان دیِر  ه از ره که

وىل پذیرفت ک  رقِم  ِم
ست  مهه  ا زن و سود رقِم رندان ِش 



ست  ی چ ىب  ّاِن نرگِس آن خواِب
ست  ی چ ىب  اِن پر زلِف آن ِب

ىم گفمت  که د روان  ش ت از
ست  ی چ ىب  منکداِن ِگرِد شکر  ا

ىم دا    که دا  ن درازیِّ
ست  ی چ ىب  ِن وِک کامن در

فراق اِّم نِت و غم به تالىي
ست  ی چ ىب  ااِن و   ا دل ای

بگذشت گلستان به کویش ِرس از د دوش
ست  ی چ ىب  اِن  گر ِک  ا  ای

ىم دارد هنان ق از دل چه ار ق درِد
ست  ی چ ىب  گرِن دیده ی  ا 



ست  اىه ان  در َام آاِن جز
ست  حوا ىه در  ا ز   ا ِرس

بر روی خرات کوِی ز چرا
ست  راىه و رسم ھیچ ان  به م ِهبَ  کز

ر ِخر به آم بزند گر زمانه
ست  ىه برِگ به  بر که وز  بگو

س رسوم آن ّجخاِش نرگِس غالِم
ست  نگاىه کس به غرورش رشاِب از که

کن خواىه چه ھر و آزار پِی در اش
ست  گناىه  ا از  غ ما ِت رش در که

ُن کشوِر دشاِه ای رو ان کشیده
ست  دادخواىه که راىه ِرس بر ست  که

ر مهه بر ل گشاده ست جور اِب
ست  آىه ِر  و گوشه یّىن کامِن

   ىم راه داِم سو مهه از که  چن
ست  اىه ا زش ِ محا از به

مده ل و زلف به  دِل ه ی خز
ست  اىه  ھر ِّ  چن رھاِی که



داشت قار در خورشنگ گىل برِگ بىل
داشت زار  ھای خوش ا و برگ وندرآن

چیست فرد و   ا وصل ِ ع در گفمش
داشت ر  ا در شوق وه ی را ما گفت

اعاض ِی ست  ما  شست اگر ر
داشت ر گدان از د ان دشاىه

دوست ُِن  ما ز و از  د منی گ در
داشت برخوردار ِت  نان ز کز آن خّرم

مي اان ن ّاش آن ِک بر   خ
داشت پرر گردِش در ب  ِش مهه  ک

مکن بدىم فکِر ىق راِه یِد گر
داشت ّمخار نه ی رھِن خرقه صنعان ِخ 

 س اطواِر در که خوش  قدر  ش آن وقِت
داشت ُزّر قه ی در َم بیِح ذکِر

حورارسشت آن ِ ِم زیِر  ِم
داشت االهنار ا ری ْ َ ّات وه ی 



نداشت سمت و جور ِرس جز ر که دیدی
نداشت غم ھیچ ما غِم از و د ت 

کبوترم چون دِل چه ار ش مگ رب
نداشت حرم صیِد عّزِت و شت

ُ
ک و افکند

ر نه گر و آمد  ِت  ز ا   بر
نداشت کرم طریِق و ف رسِم که شا

ازو کشید خواری نه آنکه ھر مهه  ا 
نداشت م کسش ھیچ رفت که  ھر

بگوی مّدىع  و ده ار   سايف
نداشت جم ْم  چن که مکن ما انِر

ْرد ُ  درش ِحر به ره که راھرو ھر
نداشت حرم در ره و وادی برید  ک

مّدىع که احت گوِی  ر   
نداشت  ز   خ و ود  ھ ھی



ه رسشت ک ِزا ای مکن رندان ِع
شت واھند  بر دگران گناِه که

ش را خود برو  بد گر و مك  اگر 
کشت که ر ِت ِدَرَوْد آن کىس ھر

ت چه ھشیار چه رند ِطا کس مهه
شت چه  چه است ق نه ی  مهه

کده ھا دِر ِت و  لِمي ِرس
ت و رس گو سخن ِم نکند گر مّدىع

ازل ِف ه ی سا از مکن ادم 
زشت که و است خوب که پرده پِس که داىن چه

بس و اادم بدر تٰی پرده ی از  نه
هبشت دست از ابد هبشِت ز  پدرم

ىم آری کف به گر ا روِز ا
هبشت به برندت خرات کوِی از یکرس



هبشت ِمي ان از ىم دمد که ون
حوررسشت ِر و ش  فرح رشاِب و 

اوز سنت الِف نزند چرا گدا
کشت ِ بزمگه و است ابر سایه ی خی که

ىم گوید اردیشت ِ ح ن
هبشت ْد و خرید یه که است قل نه

ند پری که دمشن ز وی و
شت چراِغ از افروزی ه مشِع چو

خراب اِن   ا که کن ن ارِت ىم به
ت ازد  ما ِک از که است رس آن بر

ت ِ مالمِت اىه  مه به مکن
شت چه رسش بر دیر که است آگه که

 ازه ی از مدار دریغ م
هبشت به ىم رود است گناه غرِق چه گر که



گفت ه ِ  ن ِغ صبح دم
شکفت  چون بىس غ  در که کن  ز

وىل مي نر راست از که ندید  
نگفت شوق به سخت سخِن شق ھیچ

ل ِىم ّصع ِم آن از داری طمع گر
ت ید ه ات ِک به که ُدر ا  ای

نرسد ا به ّ ََ ی ابد 
نرفت راره به نه دِر ِک که ھر

ا ِف از چو دوش ارم گلستاِن در
ىم آت سی ِمي به بل زلِف

کو نت   ان  ِم جم نِد ای گفمت
فت  دار   ِدو آن که اوس گفت

زن به آید که است آن نه ق سخِن
فت و گفت  ا کن کوه و ده ىم ساا

انداخت در به  ص و ِخَرد  اشِک
هنفت ارست  ق غِم سوِز د چه



رفت ما بِر از دوش که پری ره ُترِک آن
رفت ا راِه از که دید ا چه آ

 ان ب  ِر آن ر از ا رفت 
رفت ا دیده از که ست  ما واقِف کس

دوش دل آتِش گذِر از نرفت مشع بر
رفت ما ِرس بر جگر سوِز از که دود آن

مم گوشه ی از ددم  رِخ از دور
رفت بال طوِن و آمد رسشک الِب 

ھان غِم آمد چو اد ی از
رفت دوا دست از چو مباند درد در

فت ان ز د به وصا گفت دل
رفت د ِر در مهه رم که ری ست

ست ا نه  آن چو د  چه ِاحرام
رفت ا وه از چو کوشمي چه سىع در

دید ا چو حرست ِرس از طب گفت دی
رفت ا ِن ز  رنِج که ھات

نه ىم  دِن پر به دوست ای
رفت ا داِر از که د گو که ش  زان



برفت و شید لش ِ از رشبىت
برفت و ندید  س او کر  مه روِی

د آمده گ به ک  ما ِ از گوىي
برفت و د نر گردش به و ت بر ر

خواند مياىن ِحرِز و ه ما که بس
برفت و دد اخالص سوره ی پی َاش وز

نروم ارادت کوِی از که ىم داد وه
برفت و خرید وه  چن که آخر دیدی

کن افت و ُن ِن در ان شد
برفت و د وصا گلستاِن در

کرد زاری و  شب مهه  مه
برفت و د نر ودا به ا در ی



رفت رفت اىي کت زلِف دسِت ز گر
رفت رفت اىي  ما بر مشا ھندوِی ز ور

سوخت سوخت نه ىش ِخر ار ق برِق
رفت رفت گداىي بر گر ان شاِه جوِر

برد برد ری دار زه ی از دىل گر
رفت رفت ماجراىي ن و ن اِن ور

وىل آید پدید مالمت ھا سخن چان از
رفت رفت سزاىي  ان اِن گر

ار   ىم اشد  طر ِش ر ت طر در
رفت رفت اىي چون ىن   که را کدورت ھر

ی دار دل ای ید ّمل را ق زی
رفت رفت اىي گر و د د مالىل گر

اه از رفت که وا مکن گو  ِع
رفت رفت ىي به گر دی  چه آزادی ِی



برگرفت پرده رخ ز ر که ا   سايف
درگرفت ز ان و چراِغ ِر

برفروخت ره دگر رسگره مشِع آن
گرفت رس ز جواىن ساخلورده ِر   و

برفت ره ز ىت که ق داد وه آن
گرفت حذر دمشن که دوست کرد ف وان

 دل فر ِ  ش ارِت  از زهنار
گرفت شکر در سخن  ته ی که گوىي

د کرده ته ما طِر که غ ِر
برگرفت و راد  ا ٰىس دىم

ىم فروخت ُن خور و مه بر که حورَوش ھر
گرفت دگر ری پِی درآمدی  چون

صداست ُپر افالک گِد ت ّه  ز
گرفت  سخن که     کوته ر

ر که آموخىت که ز د  ا  
گرفت زر به و را  ِر کرد ویذ



گرفت ان  مالحت اّاِق به ُنت
گرفت ىم ان ان  اّاق به آری

مشع کرد خواست ان و راِز اای
گرفت زن در د ِرسِّ که ا شکِر

است  نه ی  در که هنفه آتِش  ز
گرفت آمسان در که  ای ست د خور

دوست ِی و رنگ از زند دم که  ىم خواست
گرفت دھان در سش صبا ِت غ از

ىم شدم پرر چو ار بر آسوده
گرفت ان در مت نه چو دوران

وخت  خرم ىم ساغِر شوِق روز آن
گرفت درآن سايف رِض عکِس ز تش

 ان آ ان کوِی به شدن خوا
گرفت آخرزمان ِدا که نه ھا  ز

بدید ان  ِر آخِر که ھر که خور ىم
گرفت گران رطِل و برآمد ک  غم از

ه اند ایق خوِن به  برِگ بر
گرفت اران چون ِىم شد ته که کس ن

ىم چکد  ِم ز ف آِب چو 
گرفت آن بر اند نکته چگونه سد



رفت صیام ماِه که ده ار   سايف
رفت م و موس موسِم که ح درده

مي ا  ا   رفت عزیز وقِت
رفت م و رصاّىح ىب وِر که ری

د مه سوخت ان چند به ِب در
رفت م سوداِی ِرس در ر که ده ىم

دی   ز ندا که آنان کن مت
رفت کدام آمد که خیال عرصه ی در

رسد ما به مت جرعه ی آنکه ِی بر
رفت شام و صبح ھر  دِی به در

د ر ن به اىت د ده که را دل
رفت ام در ىم اش ِمي از ىي 

راه رد ُ  سالمت داشت غرور زا
رفت اّالم دار به از  رِه از رند

شد ده رصِف ا د که دىل ِد
رفت حرام در آن از د اه  قلِب

افت  ره که  یحِت مکن دیگر
رفت م به بش ده ی که گمگشته ای



گفت عان ِر  که خوش سخىن یده ام
گفت وان  که ىم د آن نه ر فراِق

ر ِوا گفت که امت ِل ِ 
گفت ھان روزِر از که ایىت ست

ز پرسم که از کرده ر ِر اِن
گفت ان پر صبا بریِد گفت چه ھر که

رگسل رِن مِه آن که ان
گفت آسان چه خود راِن ِ ترِک به

رق شکِر و  از د  رضا اِم و 
گفت درمان ترِک و کرد خو  درِد به دل که

رود اد بر چه گر ن د به گره
گفت سامن  مور َل به سخن  ا که

و راه ز د سرت که  به
گفت دان َترِک زاْل  ا که گفت که را 

ید دفع ساخلورده ِىم به ن غِم
گفت دان ِر  است  ا خوش دىل ِم که

ل  ده ی  که دم چرا و چون ز ن
گفت ن که سخن ھر ن به کرد ول

ز آمد  ه ی اند از  گفت که
گفت هبتان گفت که کس آن نگفه ام  ا 



سالمت به رم که ساز ىب  رب
مالمت ِد  از بْرھاندم و زآید

ارید   کرده ر ِر آن رِه ِک
امت ِی ََُمش  ان ب  ِم 

ستند   راه مت  شش از که فرد
مت و رض و رخ و زلف و  و ل آن

کن محىت َام دسِت در که اوز
ندامت اشِک سود چه ک شوم که فردا

ق از زىن دم ان   و ریر به آنکه ای
سالمت و  خ سخن ندار   ما

َاِحّبا ِ مشش ز  مکن درویش
غرامت اد شته

ُ
ک از ه طا  

سايف ابروِی َخِم که آتش زن خرقه در
امامت راِب گوشه ی ىم شکند بر

ا   اِی  و جور از  که شا
کرامت و است ف مهه ان داِد  

  زلِف ِرس ِث  نکند کوته
امت روِز  سلس  ا شد وه 



قت رشحه ی ه که د ف چه
کرمت بر کرد عرضه ما مِت حِق

ا سالِم کرده ای رقم مه ِک به
ىب رت اد دوران رنه ی که

د کردی س به ىب دل  از نگو
قت بر ست  س ِخَرد اِب در که

مت  ا شکِر به مگردان ذل ا
مت و عزیز رسمد ِدو داشت که

کرد خوا قرار زت ِرس  که ا  
مت از ندارم بر برود رسم گر که

وقىت مگر شود آگه د ما ِل ز
ت کشتگاِن ِک ز بردمد ال که

راند ی گىل ھر   زلِف ز صبا
حرمت در داد ّاز رِه ىك رق

درب جرعه ای به را ما نه ی رواِن
جخت ِم ز َ زالِل ىم دھند چو

د خوش صبا ِىس ای  وقت مهیشه
دمت به شد زنده دل ته ِ ِن که



ىم فرمت ا  به صبا ِ ای
ىم فرمت ک به ک از که گر 

غم کداِن در  چو طایری است ف
ىم فرمت و اِن آ به  ز

ست  د ُ و ُقرب ه ی ق راِه در
ىم فرمت د و ان نمت   ىم

 خ دِی از ف ای شام و صبح ھر
ىم فرمت صبا و مشال ِ در

خراب دل ِم نکند ت کِر 
ىم فرمت وا  خود عزیِز ِن

گفت ده به مب ھاتِف که ا   سايف
ىم فرمت دوا که کن  ص درد 

دل ِ مهنش شدی که ر از   ای
ىم فرمت ا و د ىم گوميت

کن ای صنِع ّرِج خود روِی در
ىم فرمت منا ای نه ی  

دھند آگ ََم شوِق ز رن 
ىم فرمت ا و ساز به غزل و ل

ست ِ خ ذکِر ما لِس رسوِد 
ىم فرمت ا و اسب که ھان تاب 



ىم ارمت ا به ر از   ای
دارمت دوست ن به و وخّىت  

ک ِی زیِر نم کفن ِدا 
بدارمت دا ز دست که مکن ور

گس  ام  ابروان راِب
آرمت گردن در و برآرم د دسِت

بىل ھاروِت سوی شدن یدم گر
ارمت    بک دوىي گونه صد

طب ىب و ای َمت م ش  که خوا
اظارمت در که پرس ز امر  

ار بر دیده از ته ام  آب جوِی صد
برمت دل در که ر ِم ِی بر

دل سوِز به  خود بِر َرْم
َ

ک از ده رم
رمت دیده از ر ددم ی در

داد خالص قم غِم وز ت بر خو
گذارمت خن زه ی مّ پذیِر

ست وضِع نه رندی و شا و رشاب 
ىم گذارمت فرو و ىم کّىن اجلم ىف



 ش  شکری ست دوازم ِر زان
 ح  ا نو  خوش ىق نکته داِن گر

کردم که مىت ھر ّم و د ىب د
 ا ىب موِم را کس اد رب

کس منی د آىب را  نه رنداِن
 وال  ا از رند وىل اسان گوىي

ا درت از روی آ بردی چند ھر
 ر مّدىع کز خوش تر حب از جور

ا  یچ دل ای کدش چون زلِف در
 ا ىب و ىب جرم ىن   بریده رسھا

ىم ندی و خورد خون را ما زه به مت
 محا را خون ریز اشد  روا 

مود راِه گشت گم ا  شِب  ا در
 ا کوکِب ای آی برون گوشه ای از

فزود  ومت جز رفمت که طرف ھر از
 ىب هنا راِه  و ان    ا از زهنار

ت  ان ک رت  هنا را راه  ا
 بدا در است ش   ل م صدھزار کش

 ساِن به خود ور فرد به رسد قت
 روا رده در واىن  بر ز قرآن



 گیسو ِد  ِمي ىم دارد ت مدامم
 دو ِم ِ فر ھردم ىم د خرا

دیدن ان رب شىب شکیباىي  چند از پس
 ابرو راِب در افروز دیده  مشِع که

دارم آن هبِر از عزیز را نش   ِح سواِد
 ھندو ِل ِش ز شد خه ای را ن که

اراىي   یکرس ان  ویدان که خواىه گر 
 رو از برقع زماىن بردارد که گو را صبا

براندازی  از که خواىه ا رسِم وگر
 مو ھر ز ن ھزاران ریزد فرو  براان

ىب صل رسگرداِن دو  ک صبا ِد و 
 گیسو ِی از او و ت مت اوِن از 

ىب از و دنىي از راست  که ّمهت زىه
 کو ِرس ِک جز به مش در ھیچ اید 



فّرخ روِی اِی در  دِل
فّرخ موی مهن آه د َُ

ست  ھیچ کس زش ھندوِی ز  
فّرخ روِی از شد برخوردار که

دا آنکه است ت  ک  اىه 
فّرخ  زاِی و مهراز د َُ

آزاد رسِو زان د   چون شود
فّرخ دجلوِی ِ ند   اگر

اراىن رشاِب سايف بده
فّرخ دوِی نرگِس ِد به

کامىن مهن ممت شد  دو
فّرخ ابروِی چون وه  غم ز

کرد خجل ری ِک ِمي
فّرخ ِی  زلِف مشِمي

است ىي به کس ھر دِل ِل اگر
فّرخ سوِی  دِل ِل د

شد که آ ّمهت غالِم
فّرخ ھندوِی و کر  چو



د  خ به ذکرش که ىم فروش ِر  دی
د ز ر   دل غِم و ش رشاب گفا

گ و م ده ىم دم د به گفمت
د د چه ھر و سخن کن ول گفا

دست ز شدن خوا چه مایه و زن و سود
شاد و اش  گ ام  ا هبِر گو

ھیچ به هنی دل اگر شد دست به دت
د به رود سامن ِت که ر در

است مال حکیامن ِد ز گرت 
د دراز رت که ّه مي کوته



یاد  ىب ِر چیست هنان ِش و رشاب
داد چه ھر و رندان صِف بر زد

مکن د سر وز بگشا دل ز گره
نگشاد گره  چن ندس ھیچ فکِر که

چرخ که مدار ب  زمانه االِب ز
د دارد ھزار ھزاران انه  ا از

تربش زانکه  گ ادب رشِط به ح
اد و است هبمن و جخشید ِرس سه ی ز

رند ک ىك و ووس که است آگه که
د بر جم ِت رفت چون که است واقف که

   ىم ھنوز   ش ِ حرسِت ز
فرھاد دیده ی خوِن از ىم دمد ال که

دھر ىب وىي بدات ال که مگر
ناد کف ز ىم ِم د  و بزاد  که

شو خراب ىم ز زماىن که ا   ا  
خراب آد  ا در گن به رسمي مگر

ر و  س به ا ازت منی دھند
رکن آد آِب و ّىلٰ ِد ِمي

چنگ  ی به مگر  چو  مگ ح
شاد دِل طرب ِم ابر بر ته اند  که



د داد رکرده ِر ز آگ دوش
د د چه ھر د د به دل ز  

ک خود مهراِز که د ر بدان رم
د مداد ھر و ال برِق شام ھر

 ىب اِظ دِل  ُطّره ی ِ چ در
د د مأْف کِن نگفت ھرگز

اخمت عزیزان ِد ِر اوز
د شاد  از ما صِح رواِن رب

ن در که گه ھر  ِد به د شد خون
د ىم گشاد  غنچه ی اِی ِد 

 یِف وجوِد د ره دست از
د زداد ن  وصِل ِی به صبحم

برآورد مت  ک  هناِد 
د هناد   دِم اِی ن ھا



د ْد دوداران وصِل روِز
د د روزران آن د د

گشت زھر چون غم ِّتل از مم
د د شادخواران ِش نِگ

 ِد از رغند ران چه گر
د د ھزاران را ان ا  از

مناند وداری کس در زمان  ا
د د ران و ودارن زان

بال و د   در گشمت تال
د د حق گزاران آن کوشِش

مدام مم در رودست صد چه گر
د د غ ران و زنده رود

ماْند گفه  ا از د   راِز
د د رازداران آن دریغ ای



د ر ھر آاِب جخا
د ر خو  خو روِی خوىب ز

را  شه پرت شاھ زلِف مهاِی
د َپر زیِر  شاھاِن دِل

اشد  زت ته ی  کو کىس
د زبر و زیر و در زت چو

اشد   رو شِق کو دىل
د جگر خوِن در غرقه مهیشه

اند وک زه ات چون ا 
د س شش   روِح دِل

شد  سه ت شّکر ِل چو
د شکر ُپر زو  ِن مذاِق

ىق زه دم ھر ست از ا
د دگر ُىن ساعىت ھر را 

 ست روِی تاِق ْن به
د ر تان ِل در را 



د شش خورد اندازه به ده ار ىف
د فراموشش ر  ا ه ی اند نه ور

دادن اند دست از ىم جرعه  آنکه
د آشش در مود ِشا  دست

نرفت صنع ِق بر ا گفت ما ِر 
د اشش ِک ِر بر  آفر

ىم ود مدان سخِن ُترن شاِه
د اووشش  خوِن ه ی از رشىم

گشت  و  ه داراِن آ از مم
د دوشش و بر سه رِن از لمب

نگفت درویش ِ  سخن  ک از گرچه
د موشش ته ی  شکر اِی ن

دم دارش ازش کِن ِت نرگِس
د شش وَرد  گر ح به شق خوِن

 شد ان  ِر  غالّىم به
د گوشش در  زلِف دگِی  قه ی



اد ازد  طبیبان ِز به ت
اد گزند آزرده ی زکت وجوِد

ست سالمِت در آق مهه سالمِت
اد دردد  ِش رضه ھیچ به

امىي  خزاِن درآید چو ن  در
اد بد س مِت رسِو به رھش

آزد وه  ِن که اط  آن در
اد بدند و  بدب نه ی اِل

ند   بد ِم به ما چو روِی آنکه ھر
اد ند او ِم ز    آتِش بر

جوی  شّکراِن گفه ی ز ا
اد د و گالب عالِج به جتت که



د فزون در مهیشه  ِن
د ال گون مهه سا  رو

قت خیاِل ما ِرس اندر
د فزون در د که روز ھر

 اِن دل مهه ِّ
د ن چو ت الِف ِش 

برآید ن در که رسو ھر
د نگون م مِت در

شد  نه ی نه که 
د خون غرِق اشک گوھِر چون

دل رىي هبِر ز  م
د ذوون ِْْس کردِن در

 غِم در دىل ست که  ھر
د ىب سن و قرار و  ىب ص

ىل ست ِق ز که دل ھر
د برون  وصِل قه ی از

 ِن ھست که  ِل
د دون دماِن ِ از دور



راد اىم  دار که دیری ست
راد سالىم و کالّىم وشت

سواران شاِه آن و فرادم مه صد
راد سالىم و د ندوا ىك 

ل رده وحىش ِت ِ سوِی
راد کبک خراىم آروىش

دست از دل ِغ شد خوا که دات
راد داىم سلس چون ِ آن وز

رست ِشّکر ساِيف آن که فرد
راد ىم و مورم که دات

امات و کرامات الِف زدم که چندان
راد اىم ھیچ از  خ ھیچم

اشد  واخواست که ش ادب به 
راد غالىم به اىم  شاه گر



ااد رس به جواىن ِق رسم رانه 
ااد بدر بفمت دل در که راز وان

 اگ گشت د ِغ ر راِه از
درااد که داِم به که کن نگه دیده ای

ه م  ِ ک آِی آن از که دردا
ااد جگر در د خوِن بىس فه چون

د مشا کوِی ِرس ِک رھگذِر از
ااد س ِمي دسِت در که فه ھر

برآورد  انگ  ِغ    ِن
ااد یکدگر بر که دل زنده شته ی

ُ
ک بس

مت دیِر  در کرد ربه  بس
برااد درااد که ھر ُدردکشان 

نگردد ل ه  ِگ بد ن گر
ااد بدر د چه اصىل طت 

د دست کشش ان  زلِف ِرس که 
ااد رس به اون کش طرفه حریىف ست بس



ااد م ه ی آ در چو  روِی عکِس
ااد م طمِع در ىم خنده ی از رف

کرد ه آ در که وه  به  روِی ِن
ااد اوھام نه ی  آ در ش مهه  ا

منود که  نگار ِش و ىم عکِس مهه  ا
ااد م در که سايف ست رِخ فروِغ 

رید   صان مهه زن ق ِت غ
ااد م دھن در ش ِرسِّ ک کز

اادم خود نه خرات به  ز 
ااد فرم صِل ازل ِد از ای

پرر چون نرود دوران پِی کز د چه
ااد اّم گردِش دایره ی در که ھر

رفت ید ر ان ش ِ مشش زیِر
ااد ام رسا ک  او کشته ی شد که ن



زنخ ِه از دل ت آو  زلِف خِم در
ااد دام در و آمد برون ه کز آه

ىن   زم ه در که خوا ای شد آن
ااد م ِ و ساّيف رِخ  ما ر

دگرست ىف دل سوه ِ  د ھر
ااد ِاام ته ی شا چه که  ب گدا  ا

وىل ز ر و د حر جخ ان
ااد بدم دوه ِ ان  ز



داد  نرس و  رنِگ را  راِر آنکه
داد  ک ِ به اند آرام و  ص

آموخت اول رسِم را  گیسوِی وانکه
داد  گ ِ داِد کر اند 

ریدم   طمع فرھاد ز روز مهان 
داد   ش ِ به دا  دِل اِن که

يف ست اعت ِج ود ُ َ گر زر گنِج
داد  ا گدان به شاھان به داد آن آنکه

کن رت رِه از ان  عروىس ست خوش
داد  و خودش ِر بدو وست  که ھر

جوی ِ و رسو ِدا و  دسِت  ا از د 
داد  فرورد ده ی صبا که اون صه

شد خون  دِل دوران ّه ی کِف در
داد  ّا ام خوا ای رخت فراِق از



داد اىن خوش و گفت  به دوش فشه 
داد فالىن طّره ی ان  به  ِب که

ا دسِت و د ارسار خزانه ی د
داد دتاىن به کدش و ست   درش

طب که آمدم در به شته وار
داد اىن َام ِف مواِىي به

گفت ربان  و  ک ِ بر گذشت
داد ىن چه  ِ ک شِق دریغ

خوش طر و د شاد د و درست ش
داد اىن ریِّ و دادش دست که

گو یحت ای کن خود اجله ی برو
داد زىن را که   ش ِشا و رشاب

ارسار گوھِر ز  دِل ه ی خز
داد اىن  رسمایه ی  ِق ميِن به



اد ما داِم به ادت اوِج مهاِی
اد ما اِم بر گذری را  اگر

کاله اط از براندازم حباب وار
اد ما ِم به عکىس  روِی ز اگر

طالع شود افق از اد ماِه که شىب
اد ما ِم به ری ِپر که د َُ

ر اشد  را د چون  رِه به
اد ما سالِم اِل اّاِق ىك

مت  ىم خیال شد ت اِی ن چو
اد ما ِم به زال ز ره ای که

از  و ن که گفا  زلِف خیاِل
اد ما داِم به فراوان شر  کز

ىل بزن و در  ا از ادی به
اد ما ِم به مت قرعه ی که د َُ

 زند دم که گه ھر  کوِی ِک ز
اد ما اِم در ن گلشِن ِمي



دارد ر در دوست ِ ُِن که کىس
دارد   صِل او که است ّقق

طاعت ِرس او فرماِن ِ بر مه چو
بردارد غ  به او مگر هناده ا

پروانه فت مشع چون  وصِل به کىس
دارد دگر رسی دم ھر  ِغ  زیِر که

او که د ر کىس دسِت  ی ِس به
دارد رس مهیشه در  بد آانه چو

ب ده ی ار   م ک ِز ز
دارد تر دماغ مدامم ده ی که

را  که نه بس  ا ست  اگر ھیچت ده ز
دارد  ىب خ ل وسوسه ی ز دىم

ناد برون م تٰی رِه از که کىس
دارد ر ِرس اون کده عزِم به

برد خوا ک به  شته ی دِل
دارد جگر بر که اىي داِغ ال چو



دارد فراغ ن ز  رو دوِر به ما دل
دارد داغ ال چو و است د  ی رسو چو که

کس ابروِی کامِن به اید  فرو ما ِرس
دارد فراغ ان  ز ان گوشه گ دروِن که

بگریمي  به ار سزد صبح ىه مشِع و 
دارد فراغ ما ِ  ما از و ومي  که

دن ر ان ک به ان   و ظت شِب
دارد چراغ ر به  رو مشِع که آن مگر

دم زند او زلِف ز که دارم ب فشه  ز
دارد دماغ در چه که  ب  هبا اِه  

بگر ن  بر که هبمن ابِر چو سزدم
دارد زاغ که گر  بل اِن آ طرب

 دردِد دِل دارد ق درِس ِرس
دارد غ اِی نه متاشا طِر نه که

ال که  ِت بِر گر  و خرام ن به
دارد اغ کف به که ماَند شاه ِند به



دارد م دست به که کس آن
دارد مدام جم ساِىن

فت ازو ات َ که آىب
دارد م که جو کده در

بگذار م به ن رسره ی
دارد ام او از ره  

تٰی و زاان و ىم و ما
دارد کدام ِرس ر 

ست  ساا  ِ ز رون  
دارد م که کىس دور در

ىت وه ھاِی  مهه نرگس
دارد وام به خوشت ِم از

را د  زلِف و رخ ذکِر
دارد شام و صبح که وردی ست

درددان ریِش نه ی  بر
دارد متام منىك لت

ن ای  چو ذقن ِه در
دارد غالم صد دو  ِن



دارد جم ِم و است غ منای که دىل
دارد غم چه شود گم دىم که متی ز

دل خزانه ی مده گدان ِل و ّ به
دارد م که ده شاه وىش دسِت به

خزان اِی  د ّمل درخت ھر نه
دارد م  ا که رسوم مِت غالِم

ت نرگِس چو طرب کز آن موسِم د ر
دارد درم شش که ھر ح ِی به هند

مدار دریغ  چو اون ىم هباِی از زر
دارد مّم ع صدت به  ِل که

ل صد ون زدی د رُّ َ َ الِف که د
دارد صبم ِد   زلِف ِی به

داری ست  که جو که ز دل اِد
دارد کرم وه ی  و ر وه ی که

وان ّه ست  آه کس غ ِرسّ ز
دارد حرم  در ره دل رِم کدام

ت  وان  طرف چه  خرقه ی َِج ز
دارد ص او و یدط صمد ما که



دارد ان  سا بل ز  گرِد که دارم بىت
دارد اران خوِن به خّىط رضش هباِر

رب ر ِد خور د وشا  غباِر
دارد ودان ُِن که ده ودانش اِت

مود گوھِر بردم که گفمت ىم شدم شق چو
دارد خون ان موِج چه در  ا که ندامت

   ىم که سو ھر کز برد اید ن مت ز
دارد کامن اندر ر  و کرده ست گوشه ای از  کم

را مم روم مکن  دجلو ِّ رسِو ز
دارد روان آىب خوش که شان  رس اش  بد

کن صیدم زود را ا دی  ھ ار فاک به
دارد زن را طا و  تأخ در آفت ھاست که

ّاق طِر گرِد ز ااَند ُطّره داِم چو
دارد هنان ما راِز که گوید صبا ّاِز به



بل ای دا در و  ندد   رو در چو
دارد ان  ِن ور ست  اعتامدی  بر که

داری آن اِّد اگر کن امين ھم خوِف ز
دارد امان در  ا ان بداند ِم از که

پرس شوکت اھِل ِل و ک بر جرعه ای فشان  
دارد داان فراوان خرسو و جخشید از که

لس شحنه ی ای ازو تان   داِد را ا
دارد گران رس   و خورده ست دیگران  ىم که

رآشوب ّاِر آن که گو خود ِت  ِر چه
دارد دھان در شّکر و را  شت

ُ
ک تل به



ندارد ان  ِل ن جخاِل ىب ن
ندارد آن که ّا ندارد  ا که کس ھر

ندیدم دتان زان اىن کس ھیچ 
ندارد ان او  ندارم  خ  

است  آ ر  صد ره  ا در ن  ھر
ندارد ان   و رشح ّام  ا که دردا

دادن دست ز وان فراغت ِل م رس
ندارد کران ره   فروکش ساروان ای

وشان  ازو ارسار است مشع رق خود گر
ندارد زن ِد  رسبریده شوِخ ن

اموز   تسب از رندی طریِق دل ای
ندارد گامن  ا کس او حِق در و است ت

عرشت به ىم خواندت مخیده مت چنِگ
ندارد زن ھیچت ران  ِد که نو 

د بر داد ّم رون گنِج احواِل
ندارد هنان زر  فروخوان  گوِش در

 مه ده   ندارد ان  در کس
ندارد ان  در کس شاىه  چون که زیرا



ندارد ماه  طِت روشِىن
ندارد گیاه رونِق   ِش 

 ِل م ست ابروِی گوشه ی
ندارد دشاه گوشه  ا از خوش

داری  که ه  دل ِم آن و دیدم
ندارد نگاه آا ھیچ ِ

کفت   ِش  که نگر نرگس شوِىخ
ندارد نگاه ادب م دریده

خرات یِد ای ده گرا رطِل
ندارد اه که   شادِی

 دِل دوِد  رِخ  د چه 
ندارد آه ِب که داىن ه آ

زک دِل آن که    و خور خون
ندارد دادخواه فرِد طاقِت

زت اوِل کشم تا ِ ىن
ندارد اه   ا داِغ او که ست

شوی جگر خوِن به  آ و برو گو
ندارد راه آانه  ا در که ھر

ع مکن کرد  سه ی اگر 
ندارد گناه ص ای ق فِر



دارد  زن ری و موع طری آن ھر
دارد  مهنش دو و گشت او مهدِم ادت

است ل از التر بىس درگه را ق ِحر
دارد  آ در ن که سد آان آن کىس

است سامن ُِر مگر ت  ش ِگ دھاِن
دارد  نگ زیِر ان  لش ِ ِش که

ھست آنش و ھست ش ا چو  ک ِ و ل ِ
دارد  ا و آن ُنش که را خود ِ دل ازم 

را ان و ان ُعم ای گر خواری به
دارد   ره گداِی عرشت لِس صدِر که

دان غمت اىي ىش  زم روی بر چو
دارد  زم زیِر بىس اىن ھا دوران که

است تدان دِی  و ن بالگرداِن
دارد  خوشه چ از گ که خر آن از  خ ند   که

خون شِه آن  بگو ری  ق از صبا
دارد  کم غالِم خرسو و جخشید صد که

لس شِق  چو منی خوا گوید وگر
دارد  مهنش گداىي ساىن که دش  بگو



دارد نگه ا اھِل ِ آنکه ھر
دارد نگه بال از ل مهه در اش

وند  نگس شوق که است گرت
دارد نگه  ره ِرس دار نگاه

دوست ِت به مگر نگو دوست ِ 
دارد نگه آا سخِن آا که

بوب آن اِی  و دل و زر و رس
دارد نگه و و ر ِ حقِّ که

ىن   ا دل ار زلف ِرس آن در صبا
دارد نگه  که بگویش ف روِی ز

ی بزد گر که کن چنان اش دالش
دارد نگه د دسِت دو به فره ات

گفت چه نگاه دار را د که گفمش چو
دارد نگه ا د خ چه ده  دسِت ز

  کست راه گذارت غباِر
دارد نگه صبا ِمي دِر به



دارد ىب ه او بِل از که آن
دارد عتاىب و ز ددن  ز

د مهن ىم گذرد خود شته ی
ُ

ک ِرس از
دارد اىب و است ر که کرد ان چه

زلف پرده ی پِس ز دمنایش خور ماِه
دارد سىب ش  در که آاىب ست

دوست ِ دارد که است آن اگر وان آِب
دارد رساىب هبره َ که  ا است روشن

رسشک ِل  روان گوشه ھر به کرد  ِم
دارد آىب به زه را  س رسِو 

ىم ریزد ا به خو  شوِخ زه ی
دارد اىب فکِر خوش که د فرصتش

جگر ِد د ِز دارد  موِر ِم
دارد کباىب ِل مگر است ت ُترِک

سؤال روِی  ز ست  ا امِر   ِن
دارد جواىب دوست از که ته آن خوش ای

ری  ته ی دِل سوِی د ىك
دارد خراىب گوشه ھر به که تش ِم



دارد اىن و موّىي که ست  آن شا
دارد آىن که ش آن طِت ده ی 

وىل است یف و خوب پری و حور وه ی 
دارد فالىن که افت و است آن خوىب

درب خندان ِ ای ا ِم  ی
دارد رواىن آِب خوش  اِّد به که

راندازی  صنعِت در  ابروِی َخِم
دارد کامىن که کس آن ھر دست از برده

ا آ د خور که  از َبَرد که خوىب گوِی
دارد اىن دست در که سواری ست نه

کردی و   سخ شد دشان
دارد اىن ق سخِن آری آری

راز رِم    به کس د ق رِه در
دارد گامىن فکر َِب بر کىس ھر

مالف کرامات ز خرات ان 
دارد مىن نکته ھر و وقىت سخن ھر

پرده رسای نش در نزند زیرک ِغ
دارد خزاىن ا د به که هباری ھر

روش  به نکته و ز گو مّدىع
دارد اىن   و زّىن ز  ما ِک



دارد اىي و ساز ب  ق رِب
دارد ىي به راه زد که  ھر ِش

ىل ادا ّاق  ی از 
دارد اىي ش  فرح و خوش آھنگ که

زور و زر ندارد چه گر ما ُدردی کِش ِر 
دارد اىي اش و ش ا خوش

دپرست مگِس   د دار م
دارد مهاىي فرِّ شد  ِ اگ 

ل پرسد گرش دور َود  ا از
دارد گداىي مهسایه به که دشاىه

گفند طبیبان به مودم   خون اشِک
دارد دواىي جگرسوز و است ق درِد

ق ِمذ در که اموز زه از سمت
دارد جزاىي کرده ھر و َاجری ل ھر

ده پرست ه ی ترسا ِ  آن گفت ز
دارد اىي که خور کىس روِی شادِی

خواند ه   هدر ِ خرسوا
دارد دىي متناِی  زِن وز



آرد ر به دل ِم که شان  دوسىت درخِت
آرد ىب مشار رنِج که برکن دمشىن هناِل

رندان  ش عّزت به خراىت امِن چو
آرد مخار ىت گرت  کىش رس درِد که

ما روزِر از د  که دان غمت  شِب
آرد هنار و ل بىس گردون د گردش بىس

است حمك در ماه ِد که را ىل اری دار
آرد گذار نون بر که اندازش دل در ا

سال ھر ن  ا نه وگر دل ای خواه ر هباِر
آرد ھزار بل چون و ر آرد  صد  نرس چو

زت  ت  قراری م ر دِل چون را ا
آرد قرار   که را  ش ِل رما 

 رانه رس  دگر خوا ا ار غ  در
آرد ار در رسوی و جوّىي ِ بر د



رد   ما ِد ز دل غِم ده نه اگر
رد    ز ما یاِد  دثه ِهن

گر فروکشد ىت به ل نه وگر
رد   بال ورطه ی  از کشىت چگونه

ف خت انه   کس مهه  که ان
رد   د  از دسىت که ود  کس که

کو راىه ِ است ظات بر گذار
رد   ما آِب روىم تِش اد

ن طرِف به ىم کشد آن از م دِل
رد   صبا امرِی   به گ ز ن که

ن  ا که خور ده م ق ِطب
رد   ا ه ی اند و آرد فراغت

نگفت ر به او ِل کس و  وخت 
رد   را ای اىم  ْمي مگر



رد   ما دِل که نگاری ر در ست 
رد    ا از رخمت شود ر ار مت 

کر ِش  که رست کِش حریىف کو
رد   متّنا ِم سوه دل شِق

   ىم ت ىب خ خزان ز غبا
رد   را ِ دت که روز آن از آه

ازو امين و فه ست دھر رھزِن
رد   فردا که رده ست  اوز اگر

ىم زم س به  مهه  ا خیال در
رد   متاشا ِم صاحب ری که 

آورد جخع د سال  به که ىل و م
رد   ام  به تانه نرگِس آن ترسم

خوش دار دل نزند  جزه  ِْس
رد   ضا   یِد از دست که ست سای

دنگی ست رِه سدِّ ْىم ناِىي ِم
رد    از ت ِل  که دست از ه

است کامنداران کنگاِه چه ار ق راِه
رد   َاا ز رصفه رود داته که ھر

ر تانه ی زه ی طد ن ار 
رد    هبل و رداز   غ از نه



کرد صبا   ح بل س
کرد ا ما   روِی ِق که

انداخت دل در خون رخم رنِگ آن از
کرد تال رم به گلشن  ا وز

 ز آن ّمهِت غالِم
کرد ر و روی ىب  خ ِر که

ا دیگر گانگان   از 
کرد آا آن کرد چه ھر   که

د ا کردم طمع سان از گر
کرد ا  مت  و  دل از ور

صبحگاىه ِمي آن د خوشش
کرد دوا را شب ان درِد که

اان در شق بِل سو ھر به
کرد صبا ِد اْن از ّعم

بل زلِف و کشید  اب
کرد وا غنچه اِی ِد  گره

فروشان ىم کوِی به بر ارت 
کرد ر و ز از به  که

  ر خواجگاِن از و
کرد ا  د و دو کامِل



کرد ارت رىف ىم روشِن آِب به
کرد زرت را نه که اّباح 

گردید هنان خور ِ زّر ساغِر که  مه
کرد اشارت ح دوِر به د ھالِل

درد ِرس از که کىس اِز  و مناز خوشا
کرد ارت جگر خوِن و دیده آِب به

آشوب خرید ن به زش قه ی ز د
کرد ارت   ا که ندا دید سود چه

دراز مناز ِرس دش که خوا امام
کرد ارت را خرقه رز ِدخ خوِن به

اوز د طلب جخاعت اماِم اگر
کرد ارت ىم به  که دھید  خ



کرد رت روزه خواِن ف ترِک که ا  
کرد اشارت ح دوِر به د ھالِل

برد کس آن ول حجِّ و روزه اِب
کرد زرت را ق کده ی ِک که

است خرات گوشه ی ما اصِىل اِم
کرد ارت  ا آنکه دھاد  خ اش

ل جوھِر چیست ل چون ده ی هباِی
کرد ارت    برد کىس سوْد که ا  

راىب ابرواِن آن خِم در مناز
کرد ارت جگر خوِن به که د کىس

اوز ر ِخ  ّجخاِش نرگِس که ان
کرد ارت رس از ُدردکشان به ر

دار ّم دیده ز کن ر ر روِی به
کرد ارت  ِرس از ر ردیده که

وا از نه و  ز ق ِ 
کرد ارت در یار  صنعِت چه اگر



کرد ز ّه ِرس و دام هناد ىف
کرد ّه ز ِف  مکر یاِد 

کاله در ضه   کندش  چرخ زیِّ
کرد راز اھِل  بده عرِض که زیرا

ان راِی ِشا که ا   سايف
کرد ز آِز و آمد وه به دیگر

ساخت عراق ساِز که کست از رب  ا
کرد حز راِه ز زگشت وآھنگ

رو ا اِه به ما که ا   دل ای
کرد دراز دسِت و کوته ِ آ زانچ

خت راست نه ّ ََ که ھر که مکن صنعت
کرد فراز ىن دِر دل روِی به قش

پدید شود قت  شگاِه  که فردا
کرد َاز بر ل که رھروی رشده

ت  ىم روی ک خرام خوش کبِک ای
کرد مناز زا گربه ی که و غّره

ازل در که رندان مالمِت مکن 
کرد از  ىب ر و ز ز ا را ما



کرد صل گىل و خورد دىل خوِن بىل
کرد دل ان پر ر صدش به ت غ ِد

د خوش دل شکری خیاِل به را طوىط ىي
کرد طل َامل ِش ا ِل  ش

د دش دل وه ی آن  ِ ا قرة
کرد کل ا ِر و د  آسان چه که

مددی را ا ااد  ِر ساروان
کرد مل  ا مهرِه کرمم اِد که

مدار خوار ا م ِ و ّىك روِی
کرد گل  از انه طر وزه ف چرِخ

چرخ مِه وِد ِم از که فرد و آه
کرد ل م  ابروِی کامن ماِه ل در

 امن شد ت و رخ شاه نزدی
کرد فل ا اّم زِی ک چه



کرد خوا ر کوِی ِرس عزِم ْد چو
کرد خوا کبار خوشش ِی به س

 د و دانش ز اندوخمت که روی آب ھر
کرد خوا نگار آن رِه ِک اِر

ىم گذرد ر شوق و ىم ىب ھرزه به
کرد خوا ر اوز از بس المت 

 چو گره خون ِن  ا که کست صبا
کرد خوا ر گیسوِی نِت اِی

روشن او ِر ز شد صبمم مشِع چو
کرد خوا ر و ر  ا ِرس در ر که

ساخت خوا خراب را خود  ِم ِد به
کرد خوا اوار  ِد اِی 

 دل اِی د  زرق و اق
کرد خوا ایار ق و رندی طریِق



کرد هنان  از روی و برد  از دل
کرد ان زی  ا که  را ا

د ن ِد در تاىي ام شِب
کرد ىب کران ف ھای خیا

اشم   دل خون ال چون چرا
کرد گران رس او نرگِس ما  که

سوز ن درِد  که گو را که
کرد ان ِن ِد طبیمب

 بر که مشعم چون سوخت سان بدان
کرد ان  بر و گریه رصاىح

است وقت وقت داری ره گر صبا
کرد ن ِد ایاقم درِد که

گفت ان ىك رن اِن
کرد چنان و گفت  چن ما ر که

نکردی آن  ِن  و
کرد ابروکامن آن ِم ِر  که



کرد وان  دو زلِف آن قه ی در دست
کرد وان صبا ِد و  ِد بر تکیه

ام  طت اندر  است سىع آه
کرد وان ا ِ ی که ھست َر  ا

دست به ااد دل خوِن صد به دوست ِدا
کرد وان رھا م د که وىس به

گفت وان ف ماِه َل به را رضش
کرد وان  و ىب رس ھر به دوست ِ

مساع به درآید که آنگه  رسوالِی
کرد وان ا که را ن مه ی ل چه

ماست دانِش حوص ی در نه ق کِل
کرد وان ا فکِر  بد نکته  ا ّ

یف طبِع زِىك را  که بگو چه
کرد وان د آھسته که ّی ست به 

دیدن ن رِخ اند ک ِر
کرد وان ا به جز ر نه  آ در که

کن اىن  بوِب که شت
ُ

ک  غ
کرد وان ا ِق  عربده شب و روز

ست   دِل راِب  ابروِی جز به
کرد وان ما ِمذ در  ِ غ طاعِت



نکرد د ر وقِت ما ز آنکه د د
نکرد شاد ما دیده ی دِل وداىع به

ول و  خ رقِم ىم زد که خت جوا آن
نکرد آزاد چه ز ندا ر  ده ی 

ف که و  خوب به  مه غذ
نکرد داد َِم ِی به رھنمونمي

رسد  در مگر که صداىي اِّد به دل
نکرد فرھاد که کوه  ا در کرد  ھا

س ِغ ن ز گرفىت ز  سایه
نکرد مششاد طّره ی شکِن در ان آ

ر اموزد    از صبا ِک  ار شاید
نکرد د حَرکت  ا از الک زانکه

اد ِش ند ُصنعش اطه ی ِک
نکرد داد ا ِن  بد اقرار که ھر

عراق راِه بزن و بگردان پرده ر
نکرد د ما ز و ر د  راه  بد که

 رسوِد عرايف ست غزّاِت
نکرد فرد که دوز رِه  ا ید که



نکرد  خ را ددن و برفت  دل
نکرد ر رِق و ر حریِف ِد

فروگذاشت ّوت طریِق  ِت  
نکرد گذر ت طر شاھراِه به او 

مشع چو ا ن مش  تاده ا 
نکرد س ِمي چو ما به گذر خود او

ک رن د گریه به مگر گفمت
نکرد اثر ران ره ی ره ِگ در

 ىب قراِر دِل ِغ که نگر شوىخ
نکرد بدر رس از شىق داِم سوداِی

 ِم د   روِی دید که کس ھر
نکرد ىب ر  دیده ی کرد که ری

من ا در  زن کشیده ی ِک
نکرد رس ترِک   راِز نگفت کس 



نکرد گذر  بر و هنادم رھش بر رو
نکرد ر  و داشمت م ِف صد

رد  بدر  ک د ز ما رسشِک ِل 
نکرد اثر ران ره ی ره ِگ در

دار نگاه دالور جواِن آن  رب
نکرد حذر گوشه ان آِه ِر  کز

فت  ااِن ز دوش غ و ماّىه
نکرد بر خواب از رس که  ب شوخ دیده وان

مشع چو م اندر  م که ىم خواسمت
نکرد س ِمي چو ما به گذر خود او

است  ىب کفا گ دِل کدام 
نکرد س را ن  ِغ  زخِم ِش  کو

من ا در  زن کشیده ی ِک
نکرد رس ترِک   راِز نگفت کس 



کرد چه ر دگر ق غِم که دل ای دیدی
کرد چه ودار ِر  و  دل د  چون

انگیخت زی چه که دو نرگِس آن از آه
کرد چه ھشیار دِم  که ت آن از آه

ر ىب رِی ز فت ق رنِگ  اشِک
کرد چه ر  در که  ب قت ىب طالِع

س بدرید ىل ِل م از بريف
کرد چه دل افگار نوِن ِخر  که وه

غ نگارنده ی که ده ىم ام ِم ساا
کرد چه ارسار پرده ی در که م ست 

ناىي دایره ی  ا زد ُپرش آنکه
کرد چه پرر گردِش در که ندات کس

سوخت و زد  دِل در غم آتِش ق فکِر
کرد چه ر  که ید   ه دیر ِر



کرد توری ز به َرز ِدخ دوان
کرد دوری به ر و تسب سوِی شد

ید ک عر لس به پرده از آمد
کرد دوری چرا که ان حر به بگوید 

ند گ وصا ِد در که است آن ِی
کرد توری مهه    چن ت دخی

ق رِب دگر که دل ای بده دىن
کرد موری ره ی و زد تانه راِه

ُکفت  یمش ز طبعم ِ ار شگفت نه
کرد سوری ِ برِگ از طرب خوشان ِغ

نرود آتش صد به رنگش که ت آب به نه
کرد انگوری ِىم زا خرقه ی  آه

ود زانکه مده دست از اادگی 
کرد روری ِرس در  د و دل و مال و عرض



ىم کرد ما از جم ِم طلِب دل ساهلا
ىم کرد متّنا گانه   ز داشت خود آه

است رون   من و کون صدِف کز گوھری
ىم کرد در ِ گدِن از طلب

د او  ا احوال مهه در دىل  
ىم کرد ا دور از و منی دیدش او

دوش بردم ان ِر  بِر خویش کِل
ىم کرد ّام ِّ ر ِد  تأ به کو

دست به ده ِح خندان و خّرم دید
ىم کرد متاشا صدگونه ه آ آن اندر و

بد دار ِرس گشت کزو ر آن گفت
ىم کرد یدا ارسار که د  ا جر

بفت قت  راِز ش غنچه چون آنکه
ىم کرد مّا نکته  از طر ورِق



ا آ ىم کرد که ل بده ھا مهه آن
ىم کرد ضا   یِد و ا ِش  ساحری

حکمي داد ىك  به  ان ب  ِم  ا گفمت
ىم کرد نا گِد  ا که روز آن گفت

فرماید مدد ز ار اُدس روح ِ ف
ىم کرد ی آه بکد  دیگران

چیست پِی از ُان زلِف سلس ی گفمش
ىم کرد دا  دِل از گ ای  گفت



کرد اىن ر آنگه جم ِم ِرسِّ به
کرد اىن   حِل

ُ
ک کده ِک که

سر طاِق زیِر که رب و ىم ىب اش
کرد اىن بدر دل از غم ترانه  بد

بگشاید اب آنگه  اِد ِ
کرد اىن س ِمي چو ش که

ىم نه ِش  ق ه ی عزِم به
کرد اىن ر  ا ار کىن سودھا که

امور ِم و ور ذوِق ره ی که ا  
کرد اىن ر اھِل ِىش   ف به

وىل پرده و اب ندارد ر جخاِل
کرد اىن ر  شان  ره غباِر

رون   منی روی طبیعت رساِی کز 
کرد اىن گذر ت طر کوِی به ک



ی ست اکس طرفه نه دِر گداِىي
کرد اىن زر ک بکىن ل  ا گر

ىب آگ گر  ا ِر ز دال
کرد اىن رس ترِک خنده زن مشع چو

خواىه ىم ِم و شوق ِ   وىل
کرد اىن دگر ری که مدار طمع

 نوی  شاھانه یحِت  ا گر
کرد اىن گذر ت طر شاھراِه به



آورد ما به رو که ندا است ىت چه
آورد ک از ده  ا و سايف د که

ام اس رِب  ا ىم زند راه چه
آورد آا ِل غزل اِن در که

 گ را راِه و آر چنگ به ده ز  
آورد ا خوش ساِز  رسا ِغ که

د خوىب و  خ به  نرس و  دِن ر
آورد ا مسن آمد کش و شاد شه 

است سامن ِ ی خوش خ به صبا
آورد ا  گلشِن از طرب ده ی که

مکن ته  ِر ز  ش غنچه چو دال
آورد گره گشا ِمي صبح ِد که

سايف ست کرمشه ی ما دِل ِف عالِج
آورد دوا و آمد طب که رس آر بر

خ  ای نج  ز ا ِر  یِد
آورد ا   او و کردّی  وه که چرا

زم کری ُترِک آن ِ گ به
آورد  ا درویِش ِ بر مح که

د طوع به ون  غالِىم ف
آورد مشا ِدو دِر به ا که



ىم آورد ر زلِف ز ىي س وقِت صبا
ىم آورد ر در  به را ما دانه ی دِل

بردم نه  ِغ ز را صنوبر شکِل آن 
ىم آورد ر نت کفت  ش کز  ھر که

کردم رھا ُپرخون دِل قش رِت بِمي ز
ىم آورد ھنر بدان ره و خون ت ىم ر وىل

روشن او ِ ِم ز ىم دیدم ماه فروِغ
ىم آورد دار در د خور آن رشِم از روی که

ىب گه و گه رفمت برون سايف و رب ِل به
ىم آورد دشوار  خ صد گران راِه کزان

د اان و ف طریِق ن شِش  رسارس
ىم آورد زّر اگر ىم فرمود بیح اگر

کرد ا چه اگر ابرویش ِ چ اّهللا ا
ىم آورد امر   ِرس بر اىم   وه به

امنه  و م  ز ب د ىم داشمت ب 
ىم آورد صىف وار که منی کردم عش وىل



آورد آگ دوشم صبا ِد َبریِد
آورد کوهتی به رو غم و نت روِز که

ک مه ی دھمي صبوىح رِن به
آورد گس ِد که ید  بد

دوست ِ ا  از ش به رو ھ
آورد مهرىه به مت  که رق زىه

ران را هبشت حوِر  که ا   ا  
آورد رىه دِل برای ز ان   در

مند کالِه  ک کوش ما طِر ِ ج به
آورد ش افِرس  که شت ا 

ماه خرگِه به د از د ر که  ھا چه
آورد خرگ ماِه آن رِض ِد چو

 ف بر مور ِ را رساْند
آورد نش اِب به ا که



د گ دست به ح چو رم
د گ شت ان  زاِر

زاری به اده ام ش در
د گ دست آنکه د َُ آ

ماىه چو اده ام ر  در
د گ شست به ا ر 

گفت او ِم بدید که کس ھر
د گ ت که تسىب کو

 مه آنکه دِل خّرم
د گ ات ِىم ز ىم



د منی گ بر طریىق مه رون ِر جز د
د منی گ در وکن دش ىم د در ھر ز

گو سايف ِّ از   یحت گو ای را ا
د منی گ خوش  ا از ما خیاِل در ىش که

 رنگ ده ی اور   گلرخ ساِيف ای ا  
د منی گ هب  از ما دروِن در فکری که

انگارند دف دم و پان ىم کشم رصاىح
د منی گ دف در َزْرق  ا آتِش گر ب 

روزی سوخ وا  را ُّقع دلِق  ا 
د منی گ بر ىم به فروشانش ىم ِر  که

است ل ِىم  اھا را ک زان رو آن از
د منی گ جوھر  در ىش راسىت از  غ که

بردوز ازو م گوىي  دلکش  چن  و رس
د منی گ رس در ا ىب ىن ِو   برو



است گ ا حِمك  که را رندان یحت گوی
د منی گ ساغر مگر    ىم گ بس د

لس  اندر مشع چون که ىم خندم گریه اِن
د منی گ در کن ھست یآ زِن

را تت ِم ازم  کردی د صیِد خوش چه
د منی گ خوش  از را وحىش ِن کس که

است شوق اغناِی و ما ایاِج در سخن
د منی گ  دل در چو دل ای اونگری سود چه

 کو ِرس درویِش که ُعم ای رح را ا
د منی گ دیگر رىه منی داند دیگر دری

دارم ب  شاھنشه ز   ش تِر ِر  بد
د منی گ زر در چرا را  ِی  رس که



اندازد م به دست  از ده ار سايف
اندازد مدام رشِب در مهه را رن

ل دانه ی هند زلف خِم زیِر  چن ور
اندازد دام به که را خَرد ِغ ا  ای

حریف ِی در که ت آن ِدو خوشا ای
اندازد کدام که نداند دار و رس

روز خوردِن ىم که کوش ھ کسِب در روز
اندازد ظالم زنِگ در ه آ چون دِل

شب که است فروغ صبح ىم وقِت زمان آن
اندازد شام پرده ی افق خرِه گرِد

د م و ىم انِر که م ِزا
اندازد م ِىم بر ر چو گردد ته

زهنار وىش ر تسِب  ده
اندازد م به گ و ده ات خوَرد که

برآر د خور ک گوشه ی ز رس ا
اندازد متام ماِه بدان قرعه ار تت 



منی ارزد یکرس ان  بردن رس به غم  دىم
منی ارزد هب  کز ما دلِق روش  ىم به

ند منی گ بر ىم به ىم فروشانش کوِی به
منی ارزد ساغر  که تی سّده ی زىه

برب رخ ب  ا کز کرد رسزنش ھا رمب
منی ارزد در ِک که را ما ِرس  ا ااد چه

است درج او در ن بِمي که ساىن ِج شِه
منی ارزد رس ترِک به اّما است دلکش کالىه

سود ِی به در غِم اّول ىم منود آسان چه
منی ارزد گوھر صد به طون  ا که کردم غ

وشاىن  تان ز خود روِی که به آن را 
منی ارزد کر غِم ی انگ  شادیِّ که

بگذر دون اِی د از و کوش اعت در  چو
منی ارزد زر  صد دو دون ِّم جو  که



زد دم ّىل  ز نت ِپر ازل در
زد  مهه به آتش و شد دا  ق

نداشت ق َم دید ُرخت کرد وه ای
زد آدم بر و ت غ  از شد آتش ِ ع

افروزد چراغ  کزآن ىم خواست ل
زد  بر ان  و بدرید ت غ برِق

راز متاشاگِه به آید که خواست مّدىع
زد رم نه ی  بر و آمد غ دست

زدند ش بر مهه مت قرعه ی دیگران
زد غم بر  که د ما دیده ی دِل

داشت  زناِن ِه ِس ْوی ِن
زد خم اندر خم زلِف آن قه ی در دست

شت  ِق امه ی طر روز آن 
زد خّرم دِل اِب ا ِرس بر ق که



زد کوھساران بر َم ور خرسِو چون س
زد اّدواران دِر رم محت دسِت به

چیست گردون ِر ِل که شد روشن صبْح ِش  چو
زد مگاران غروِر بر خوش خنده ای برآمد

برست چون ر عزِم به لس در دوش نگارم
زد ران دل ھاِی بر و گیسو از بگشود گره

دست سمت  دل خوِن به دم آن صالح رنِگ از 
زد اران  بر صال امیش  ده ِم که

ّاری ِ آی  ا آموخت د آھن کدام
زد شب زنده داران رِه آمد برون چون اّول کز

 ک دِل گه شد و ت سواری خیاِل
زد سواران قلِب بر که نگه دارش اوندا

داد ن و خورد خون چه رارش رنِگ و آب در
زد پاران بر رقم اّول داد دست شش چو



آرم کد اندر ک  م خرقه ی  ش
زد خنگزاران رِه نش که زره موىي

است شاه ِدو ميِن و ق قرعه ی بر ر
زد اران  ِل که  دِل ِم بده

مور  د و م شِع ّفر نشاِه
زد هباران ابِر بر خنده ش ىب در جوِد که

شد مّرشف او دسِت به ىم ِم که ساعت آن از
زد ىم گساران ِد به شادی ساغِر زمانه

بْدرید روز آن ر رساانش ِ مشش ز
زد ھزاران بر تا م سوز ا ِد خور چون که

دل ای حق ِف از واه  او ِم و ر دواِم
زد روزران دوِر به دو سّکه ی  ا چرخ که



زد ان آن ساِز بر آىه که بزن راىه
زد ان گران رطِل آن  که وان  ری

هنادن ان رس گر ن آاِن بر
زد ان آمسان بر رسبدی گانِگ

اّما مناید لت ما مخیده ی ِّ
زد ان کامن  ا از ر  دمشنان ِم بر

ق زی ارساِر نگن ه در
زد ان ان   انه ِىم ِم

سان رساِی برِگ اشد  را درویش
زد ان آن در تش دلىق نه و مایمي

ازند   ر  در  دو ر اھِل
زد ان ن ِد بر اّول داِو و است ق

گشودن دری خوا وصا ِدو گر
زد ان آان بر ّیل  بد رسھا

است اد موعه ی رندی و اب  و ق
زد ان ان   گوِی اىن شد جخع چون

ست  ب   و  زلِف سالمت رھزِن شد
زد ان روان صد ىش  راھزن گر

زآی زرق و د  کز قرآن حقِّ به 
زد ان ان   ا در ىش گوِی که شد



د برانگ نه ھا پی اش ز روم اگر
د برخ نه به شی  طلب از ور

اداری از  دم رھگذری به وگر
د برخ د چو افمت پی اش در گرد چو

اوس صد نمي سه طلِب ک گر و
ریزد فرو شکر چون دھنش ّه ی ز

   ىم  نرگِس در که  فر آن 
د برآم ره ِک  که آبروی بس

بالست داِم ق اِن   ِش و فراز
د رھ بال کز دىل ش کست

ز بده چرِخ که صبوری و خواه ر 
د برانگ طرفه تر  از زی ھزار

 ه  رس لمي آانه ی بر
د ت  روزر کىن ه  گر که



نرسد ما ِر به کس و و ق و ن به
نرسد ما ِر انِر سخن  در را 

آمده اند وه به ن فروشان چه اگر
نرسد ما ِر به مالحت و ن به کىس

راز رِم ھیچ که  دیر ِ حقِّ به
نرسد ما حق گذاِر ِت   ِر به

آرند ات زاِر به د ھزار
نرسد ما ار صاحب سّکه ی به یىك

یىك و صنع ِک ز برآید ش ھزار
نرسد ما نگاِر ِش دذیرِی به

رند نان ا ف ی دریغ
نرسد ما دِر اِی به گردشان که

ش واثق و نج ودان خبِث ز دال
نرسد ما اّدواِر طِر به بد که

را کس شوی ره ِک اگر که بزی چنان
نرسد ما رھگذاِر از طری غباِر

او ّه ی رشِح که ترسم و  وخت 
نرسد ما مگاِر دشِه مسِع به



شد سودا ِرس ت س ِ  را که ھر
شد  ند رون   دایره  از ی

م برخ ال ت ل ِک از چو 
شد سویدا ِرسِّ َام سوداِی داِغ

آخر کىي یکدانه گوھِر ای خود 
شد در مهه دم دیده ی ت کز

ا   است روان آب ه ام ھر ِ ُ  از
شد متاشا و جوی ِ ِل اگرت

درآی و آی برون پرده از دىم ىم و  چون
شد دا  نه مالت ره دگر که

د رس بر ام زلِف خِم ممدوِد ظلِّ
شد دا  دِل قراِر سایه  ندر

آری ل نکند  به ز از مت
شد را نرگِس ِت رسگراىن



شد  ح چه  ا رشاب انِر و 
شد  کفا و ل َرم  ا ا

چنگ و دف  زده ام تٰی رِه شب ھا که 
شد  ح چه آرم ره به رس زمان  ا

ذورست َرد  رندی به راه ار زا
شد  ا موِف که ری ست ق

برھاند   ز که ا ِر  ده ی 
شد  وال ِ ع د چه ھر ما ِر 

منی دامت نه رِه   به 
شد   چه به  ما تورِی نه ور

از  و ّىت و  و مناز و ب 
ُ

 و زا
شد  ا که  ان ز خود را  

ىم گفت حکی که فمت ّه  از دوش
شد  ش ِی َد ت ار 



شد  ىب صاىف مهه نه ىف ِد
شد آتش توجِب که خرقه ا  ای

شدی ت سی ورِد ز که ما ِىف
شد رسخوش که ش نگران شامگاھش

ان به آید ربه  ِک گر د َُ خوش
شد  او در که ھر شود ه روی  

دوست به راه َرد  ّعم زپرورِد
شد بالکش رنداِن وه ی  شىق

ور  ده خوری چند دىن ای د غِم
شد ّوش که دا دِل شد ف

آب بر ش زند گونه  از گر سايف ِ
شد ّقش خوبه به که رخ ا  ای

ده فروش َرد    سّده ی و دلق
شد مش ساِيف آن کِف از رشاب گر



شد  ِر ر اگر وت است خوش
شد من ا مشِع او و وزم   نه

تا ھیچ به سامن ِ نگ آن 
شد اھر دست او بر ه ه که

وصال ِحر در که ا مدار روا
شد  ِ حرمان و رم رق

ھرگز رشف سایه ی کن گو مهای
شد زغن از  طوىط که در آن در

دل آتِش ِل که جت چه شوق اِن  
شد سخن در که سوزی ز اخت ان

آری منی رود رس از  کوِی اِی
شد وطن  رسگشته دِل را  غر

 شود زن ده اگر سوسن ساِن به
شد دھن بر ُر َاش ِش  غنچه چو



اشد  خوش وزآن  آمد خوش
اشد  ساغر ز   دت در که

ب ُدر و درب خوش دىل زماِن
اشد  گوھر صدف در دا که

گلستان در خور ىم و دان غمت
اشد  دیگر ه ی   که

 زّر ِم کرده ُپرل ا
اشد  زر کش کىس بر ا  

ما مخنه ی از و خ  ای ا  
اشد  کوثر در که خور رشاىب

ماىي مهدرِس اگر اوراق وی 
اشد  دف در ق ِم که

د  شای در دل و یوش   ز
اشد  زر ته ی  نش که



رب ش  ىب مخارم رشاىب
اشد  رس درِد ھیچ وی  که

ھست ت  م  بىت ام ایزد 
اشد  آزر  نه ی  در که

 ِم بر ا د گ کىس
اشد  گوھر در ف ھی که

م او سان ده ی  ن از 
اشد  کر از دش چه اگر

د خور که  آرایش ِج به
اشد  افرس نده ی  ز  چن



اشد  خوش ر رِخ ىب 
اشد  خوش هبار ده ىب

تان  طواِف ن طرِف
اشد  خوش ال ار ىب

 ِ و رسو ریدِن
اشد  خوش ھزار ِت ىب

 اندام ِشکر ِر 
اشد  خوش ار و س ىب

کن است خوش ُمل و  ِغ
اشد  خوش ر  ىب

دد  ل دسِت که ش ھر
اشد  خوش نگار ِش جز

 است ّ ِد ن
اشد  خوش ار هبِر از



شد  حز که طر د انگ تر ِر ىك
شد  مه و گفمي ىن  از نکته 

زهنار انگشِی  گر  ِل از
شد  نگ زیِر در امس ِم صد

دل ای ود ِن از د اید  ناک
شد  در  ِ خ ىن  وا چو که شاید

 خیال انگ ِک  ز  نکند کو ھر
شد  چ رتگِر خود ار حرام به شش

دادند کىس به  ھر دل خوِن و ىم ِم
شد  چن اوضاع مت دایره ی در

د  ا ازىل حِمك  و گالب ِر در
شد   پرده  و زاری ِشا ن

طر از د  رندی را  که ست  آن
شد   روِز   ش  ه ی سا  



شد خوا ک ان صبا ِد ِس
شد خوا جوان دگرره ر  ِ

داد خوا مسن به ىق  ِم اران
شد خوا نگران ایق به نرگس ِم

بل ھان غِم از کشید که اول  ا
شد خوا ره زن  پرده ی رسا 

 مگ خرده شدم خرات به  ز گر
شد خوا زمان و است دراز و لِس

فکىن فردا به اوز عرشِت ار دل ای
شد خوا ضامن که را ا  ِد مایه ی

د خور   ح دست از ه بان ماِه
شد خوا ران ِد شِب  ر از

 مشریدش غمت است عزیز 
شد خوا آن از و راه  از آمد غ به که

رسود و خوان غزل است انس لِس ر
شد خوا چنان و رفت  چن که گوىي چند

وجود اقلِمي سوِی آمد  هبِر از 
شد خوا روان که ودا به ِنه ىم



شد وا رون   رس ز ه امن  ِر ا
شد وا دیگرگون و  ا است آمسان اِی

نگذاشت آشىت ِی و فرمود آزارھا رق
شد وا گردون سوِی ان خس آِه مگر

رمودند رندی ز   ری ازل روِز ا
شد وا افزون آن از رفت ا آ که مت آن ھر

ش  ىن و دف فرِد به را ما تسب را ا
شد وا ىب ن اانه  از رشع ساِز که

سايف رن ِر و ا ِی و ل رشاِب
شد وا اون اگر رت شود به ىك دال

ورزم او ِق پان که شد  مه  اِل
شد وا چون گو چه آشش و س و ار

 نه ی  ِح ز غم ِش دیده ای وی
شد وا خون رنِگ و است دار ِغ  زخِم که



شد آخر ر فرقت شِب و ھان روِز
شد آخر ر و اخ گذشت و ل  ا زدم

ىم فرمود خزان که ّعم ز مهه آن
شد آخر هبار ِد ِم در ت

 ک گوشه ی ااِل به که ایزد شکر
شد آخر ر شوکِت و دی ِد وِت

غ پرده ی تکِف شد که اّد صبِح
شد آخر ر شِب ِر که آی برون گو

خویش دِل از د آق به ر  از د 
شد آخر غبار و د ر د خور به که

دل غِم و دراز شب ھای اِىن پر آن
شد آخر نگار گیسوِی سایه ی در مهه

ھنوز اّم بددی ز ست  ورم
شد آخر ر ِدو در که ّه ّه ی

د ىم ُپر حت منودی ف ساا
شد آخر مخار ویِش  ِر  تد به که

را  کىس اورد  چه ار مشار در
شد آخر مشار ز رون   نِت ن شکر



شد لس ماِه و بدید اره ای
شد مونس و رق را ما رده ی دِل

وشت  و نرفت مکتب که  نگاِر
شد مدّرس صد أ آموِز زه به

صبا چو ان امِر   دِل او ِی به
شد نرگس ِم و  نرس رِض اِی

دوست اون ىم اند به ام صدِر به
شد لس ِ م که کن نگه ر گداِی

مور شود ون َّ طرب رساِی
شد ندس ش ِر ابروِی طاِق که

ا برای کن ک ىم ترّشح از 
شد مَوسوس گنه ھزاران به طرم که

مود  ان به رشاىب  کرمشه ی
شد  ىب ل و ااد  ىب خ م که

د بگردا ان ران کده راِه ز
شد لس و رفت راه  ا از  که چرا

خرسو ِم و ت   آِب خیاِل
شد االارس سان جرعه ِىش به

آری  ِم است وجود عزیز زر چو
شد   ا اِی دویان وِل



د و متام دل ِر شود که ن گداخت
د و م آرزوِی  در ومي 

مود گنج مه ی طلِب در که ان
د و متام غم ز اىن  خراِب شدم

ور گنِج تِی  در که درد و دریغ
د و کرام بِر گداىي به شدم بىس

شوم  لِس ِ م شىب گفت البه به
د و غالم  کم ش خو ِرغ به شدم

رندان  ست خوا که داد ام 
د و م ُدردی کشمي و رندی به د 

ل ِ آن وسم   ىت به که س بدان
د و م مه ااد د در که خون چه

م راه ىب دِل ه ق کوِی به
د و اھتامم صد منودم خویش به  که

فکر ِرس از  برانگیخت  ھزار
د و رام نگار آن شود که س آن در



شد چه را ران    منی کس اندر ری
شد چه را دوداران آمد آخر ىك دوسىت

کست فّرخ پی ِ شد ره گون  وان آِب
شد چه را هباران ِد  شاِخ از چکید خون

دوسىت حقِّ داشت ری که منی گوید کس
شد چه را ران ااد ل چه را حق اسان

در  ا رن ِک و د ران ِر
شد چه را رران رسآمد ىك رىن

سال ھاست امد بر ّوت ِن از ىل
شد چه را ران و د سِىع و د خور بِش

افکنده اند ان در کرامت و ق گوِی
شد چه را سواران درمنی آید دان به کس

براست ىغ نِگ و شکفت  صدھزاران
شد چه را ھزاران آمد ش  چه را دبان

وخت  دش مگر منی سازد خوش سازی ُزھره
شد چه را ىم گساران ىت ذوِق ندارد کس

مخوش منی داند کس اهلی ارساِر 
شد چه را روزران دوِر که ىم پرىس که از



شد نه به دوش   وت ِزا
شد امنه  ِرس  برفت امن  ِرس از

خواب به دش آمده اب  ِد ِشا
شد دانه و شق رانه رس  به ز

دل و  د راھزِن ىم گذشت بچه ای
شد گانه   مهه از آا آن پِی در

ىم شت ح و م دی که نون ِىف
شد فرزانه و قل ىم جرعه  به دوش

وخت  بل ِخر  راِر آتِش
شد پروانه آفِت مشع خنداِن ره ی

نگشت ضایع که ُشکر س و شام گریه ی
شد یکدانه گوھر ما راِن ره ی

اون گری ِ آ واند  سايف نرگِس
شد اانه لِس ما اوراِد قه ی

دشاست رگِه ون  ِل م
شد نه بِر ن رفت دار بِر دل



آمد ارت  ِک  آصف اِب از دوش
آمد اشارت عرشت سامن ِت کز

کن ِ دیده آِب از را ما وجوِد ِک
آمد ارت ِه را دل ویران رساِی

ىم آد خرقه ی ای زهنار وش  مب
آمد زرت هبِر ک دا ِک ن

گفند ر ِن کز  ىب هنا رشِح  ا
آمد ارت ندر ھزاران از حرىف ست

خون ز شود دا  کس ھر ِی اوز
آمد صدارت اندر لس افروز ماِه ن

است آاب راِج   که جم ِت بر
آمد ارت  ا  موری که نگر ّمهت

نگه دار خود امياِن دل ای شو ِم از
آمد رت عزِم بر کامن کش دوِی ن

درخواه شاه ز ىض ف   آده ای
آمد ارت ِر  مساحت ِع ن

ب ُدر و وقت درب او لِس درست
آمد ارت  وقِت زن کشیده ای ھان



آمد ت ح هناِل  ِق
آمد ت ح کامِل  وصِل

خر وصل ِل غرقه ی بس
آمد ت ح ِل ِرس  

واصل نه و مباَند وصل نه
آمد ت ح خیاِل که ا آ

او رِه در که ام  دل 
آمد ت ح ِل نه ره بر

کردم گوش که طرىف ھر از
آمد ت ح سؤاِل آواِز

عّزت کامِل از زم شد
آمد ت ح جالِل که را آن

 وجوِد ِم  رس
آمد ت ح هناِل ق در



آمد د   ابروِی خِم منازم در
آمد فرد به راب که رفت لىت

مدار ش و دل و  ص طمِع اون  از
آمد د بر مهه دیدی  که ّمل ن

شدند ت ن ِن و شد صاىف ده
آمد یاد  به ر و شىق موسِم

ىم وم ان  اوضاِع ز هببود ِی
آمد شاد صبا ِد و  آورد شادی

امی  ش ت  از ھ عروِس ای
آمد داماد که ارای   ن حج ی

تند  زر مهه اىت  اِن  رد
آمد اداد ِن  که ماست ِ دل

دارند ّلق که دران رند زیِر
آمد آزاد غم ِر از که رسو خوشا ای

وان  ز غزىل  گفه ی از رب
آمد د طر ِد ز که بگر 



آمد ز صبا ِد دگر که دل ای ده
آمد ز ا  طرِف از  خ خوش ِ

ز داوودی  ی س ِغ ای برکش
آمد ز ا ِد از  سامِن که

صبح دِم از د   ش ِىم ِی ال
آمد ز دوا اِّد به د داغ دل

سوسن زِن ِم د که کو رىف
آمد ز چرا و رفت چرا که رسد  

 به اداد ِت  کرم و کرد دىم
آمد ز ا هبِر از گ دل ِ  ن

کشید آب بس ف آن پِی در  ِم
آمد ز درا آواِز د گوِش به 

ت  امن  و زد ش ر دِر  چه گر
آمد ز ما دِر از صلح به که  ب او ِف



آمد ىم فروش ِر  هتِت به صبا
آمد ش و ز و ش و طرب موسِم که

فه گشای د و گشت یح س ا
آمد خروش در غ و شد  س درخت

هبار ِد برفروخت چنان ال وِر
آمد جوش به  و گشت عرق غرِق غنچه که

کوش عرشت به و  از وش  ش گوِش به
آمد گوش به ھام از س سخن  ا که

موع شوی  زآی رقه فکِر ز
آمد رسوش اھر شد چو که آن حِمك به

آزاد سوسِن که ندا صبح ِغ ز
آمد مخوش زن ده  که کرد گوش چه

انس لِس است رم ِ ِی چه
آمد خرقه ش که وشان  ا  ِرس

 ىم رود نه به اه ز
آمد ش به ر و ز ِىت ز مگر



آمد  ل به دار   ِدو سم
آمد   ش خرسِو آن که  برخ گفت

رام  متاشا به رسخوش و درکش ىح
آمد  آی چه به نگارت که یىن   

فه گشای وِىت ای بده دىن
آمد  ک آِی خ راِی ز که

آورد ز سوگان رِخ به آىب گریه
آمد  ک شِق فردرِس 

کامن ابروىي ست اداِر ز دل ِغ
آمد  شاھ که ش نگران کبوتر ای

دوست و دمشن از ور غم و بده ىم ساا
آمد  ا و د  آن ما دِل ِم به که

هبار ابِر دید چو اّم بددِی رسِم
آمد  نرس و بل و مسن بر گریه اش

بل از د   گفه ی صبا چون
آمد  حر متاشای به اان 



داند ی دل برافروخت ره که ھر نه
داند سکندری سازد ه آ که ھر نه

ست د و هناد کج ک طرِف که ھر نه
داند رسوری ِ آی و کاله داری

مکن د رشِط به گدان چو دگی  
داند ده پروری  روِش خود دوست که

اموزی   ار شد ن ِد و و
داند مگری ىن    که ھر نه وگر

ندامت و دانه دِل اخمت  
داند پری وه ی  ه ای  آدىم که

ت سوزم رنِد آن ّمهِت غالِم
داند اگری ىت گدا در که

ست ا مو ز ر تر نکته ی ھزار
داند قدری راشد  رس که ھر نه



ا ست ِل ز نش   نه ی مداِر
داند گوھری یکدانه گوھِر ِر که

شد خون شاِه که کس آن ھر ره و ّ به
داند دادگسی اگر د بگ ان 

خون ورطه ی است  ِم دِم ِر به
داند اوری کس ھر نه    در

آه َد کىس  دلکِش ِر ز
داند دری ِگف سخن و طبع ِف که



مباند ر حرِم در دل رِم شد که ھر
مباند انر در ندات ر  ا وانکه

مکن ع  دِل شد برون پرده از اگر
مباند دار پرده ی در نه که ایزد شکِر

رخت مهه ىم گرِو از وادند ان
مباند ّمخار نه ی در که د ما دلِق

رد   د از خود ِق و شد خ  تسب
مباند زار ِرس ھر در که ماست ه ی

د  ىم ا ِع صد و دلىق داشمت
مباند زّر و شد رب و ىم رھِن خرقه

د  رب دسِت کزان ل ِىم ھر
مباند رر ِم در و شد حرست آِب

رفت شق ابد به  ازل کز  دِل جز
مباند ر در که د کس ودان



خوش ندیدم ق سخِن صداِی از
مباند دّوار گِد  ا در که دری

نرگس گردد  ِم چون که امر   گشت
مباند امر   و صل دش او وه ی 

شد ان ح  چ رِت چنان  جخاِل در
مباند دار و در بر  مهه ش  که

روزی  دِل زش متاشاگِه به
مباند گرار وید و آید ز که شد



ماند وا غم اِّم که ده د ر
ماند وا  ز   چن و مناند چنان

شدم کسار ر ِر در چه ار 
ماند وا م  چن ز  رق

را مهه ىم زند  مشش به پرده دار چو
ماند وا حرم ِحر ِمي کىس

است بد و ک  ِش ز  ش و شکر ِی چه
ماند وا رقم ھسىت ه ی بر چو

د  ا گفه اند جخشید لِس رسوِد
ماند وا جم که اور   ده ِم که

آور دست به خود درویِش دِل انگرا
ماند وا درم گنِج و زر زِن که

پروانه وصِل مشع ای مشر غمىت
ماند وا صبم  ام  ا که

زر به ه اند زبر رواِق  بد
ماند وا کرم اھِل نِىي جز که

  ُ م طمع ن رِىن ز
ماند وا سمت اِن و جور ِش که



د ِ  بر زده خنده  ته ی ای
ند  شکر  ا برای از تاقم

خون روِد دیده از دت بر که خواىه
ند کسان روِد ِ وِی در دل

زند دم که ارد   مِت ز طوٰىب
بد ىم شود سخن که بگذرم ّه  ز

زند دم شکرخنده به ما ِر که ىي
ند خود به را ا  سىت ته ای

ىم زىن نه گر و ىم مناىي ه ط گر
خودند ِخ  ِد ستمي  ما

شود ىك آه  ِل آگیِّ ز
کد  ا گراِر نگشت دل که را آن

کست مشع رخ آن شد گرم شوق زاِر
ند ک رویش آتِش بر خود ِن 

منی کىن ترن زه ی ترِک چو 
خجند  خوارزم  ِی کست داىن



چند اّىم شد و وشّىت ىل ِب
چند غاىم   به فرد کو رىم

د ر وانمي ىل مِد بدان ما
چند ىم مشا ِف هند ش  مگر 

اب افگند  و رفت و  به خم از ىم چون
چند ىم بزن و نگه دار ش فرصِت

ماست دِل عالِج نه   آخته ِد
چند داىم به  برآم چند سه ای

بگذر سالمت به رندان کوچه ی از زا
چند بدىم ِ نکند  خرا 

بگو ز  ھش گفىت چو جخ ىم ِع
چند ىم دِل هبِر از مکن حکمت نِىف

مشاست ِر ا خرات گداِن ای
چند َااىم ز مدارید ِاام ِم

خویش ُدردی کِش به گفت خوش چه نه ِر 
چند ىم  سوه دِل ِل مگو که

وخت   رفروِغ رِخ شوِق از 
چند ىم سوِی کن ری مرا



دادند ا  ّه از س وقِت دوش
دادند ا آِب شب ظِت آن وندر

کردند ذا ِپر شعه ی از ىب خود
دادند ا ّىلِّ  ِم از ده

شىب فرخنده چه و د سی ارک چه
دادند زه برا  ا که ر شِب آن

جخال وصِف ه ی آ و  روِی  ا از د 
دادند ذا وه ی از  خ ا آ در که

ب  چه خوش دل و گشمت وا اگر 
دادند ز به  ھا ا و دم تحق

داد دو  ا ده ی  به روز آن ھاتف
دادند ا  و  ص ا  و جور آن بر که

ىم ریزد سخ کز شکر و د مهه  ا
دادند ا  شاِخ آن کز ی ست ص َاجِر

د ان خس َااِس و  ّمهِت
دادند ا  اّم غِم ِد  ز که



زدند نه دِر مال که دیدم دوش
زدند امنه  به و برسند آدم ِ

ملت اِف و س حرِم سااِن
زدند تانه ده ی   راه  

کشید وات اما ِر آمسان
زدند دانه ِ ِم به ر قرعه ی

ه  ر را مهه مّلت دو و اد گ
زدند اانه رِه قت  ندیدند چون

ااد صلح او و  ان که را آن شکر
زدند شکرانه ساغِر ر ان ان

مشع خندد او  ی از که ست  آن آتش
زدند پروانه ِخر در که است آن آتش

اب ه اند رِخ از نگشاد  چو کس
زدند شانه ق به را سخن زلِف ِرس 



ند گ اری که آ َد را دھا
ند گ ری پِی ه داران مهه 

ر مهه ران که است آن  لحت دیِد
ند گ ری طّره ی خِم و بگذارند

سايف زلِف ِرس ان حر گرند خوش
ند گ قراری که بگذارد فلْان گر

روش خون به  پرھ زوی ِّت
ند گ سواری به اری خیل  در که

خون به ند دل چه ترن ه ی   ا رب
ند گ شری ه ھر ه ِر  به که

شد خوش ىن  ی و تر ِر بر ر
ند گ نگاری دسِت آن در که ری صه

ست  کان غِم را زمان اِی ا 
ند گ اری که به وان  گر ان  ز



د روا رندان جِت ىم فروش گر
د بال دفِع و د   گنه ایزد

گدا  ده بده ل ِم به سايف
د ُپربال ان  که اورد  ت غ

شت
ُ

ک مخار بالِی و ق درِد که را ما
د دوا صاىف ِىم  دوست وصِل 

امان ده ی برسد ان  کز ّا
د و اما ِد به سالىك گر

حکمي ای راحت گر و آید شت  رنج گر
د ا  ھا ا که  غ به مکن 

ست  ل و ل رِه که رنه ای در
د چرا وىل راِی یف ِو

منرد ىب ا کس که د از  رب
د ا رساید ترانه  ا نه کو وان

سوخت ق به  و ىم ِرس در رفت ن
د ما ااِی که کست ٰىس دىم



بکند رھا  سوِز که وز  دال
بکند بال صد دفِع نمي شىب اِز 

بکش انه پری ره ِر عتاِب
بکند ا  صد تالىفِّ کرمشه  که

بردارند حب ملتش  ُم ز
بکند ان منا  ِم مِت آنکه ھر

ک فق و است یدم ق ِطب
بکند دوا را که د   در درد چو

خوشدار دل و ر انداز خود اِی  
بکند ا مّدىع نکند اگر رحم که

داری   که َد م ه ِت  ز
بکند د  صبح ه ی وقِت به

رد  ر زلِف به ىي و  وخت 
بکند صبا دوش  ا ِدال مگر



د ع ول آن ق و رندی به ا
د غ م ارساِر بر اعاض که

گناه ِن نه     ّ ََ رسِّ کامِل
د ع به ر اد ىب ھ که ھر که

ی برآید س آن هبشت حوِر ِر ز
د ج ِ  ما کده ی ِک که

سايف زه ی اسالم رِه زند چنان
د ُ مگر با ز اجتناب که

است دل اھِل وِل ادت گنِج کِد
د  ر و شّک نکته  در که کس اد

اد به رسد گ امين وادِی اِن 
د ُ مِت ن به سال چند که

 انه ی َند  خون دیده ز
د ش زماِن و اب  وقِت ِد چو



بکند گذاری ز اگر دو طایِر
بکند قراری وصل  و زآید ر

مناند گرچه ر و ُدّر دگِه را دیده
بکند اری ِر  تد و خوىن ورد 

 ره ی ش ِل بکند گفمت دوش
بکند آری که داد ندا غ ھاتِف

ما ّه ی از زدن دم او بِر ارد  کس
بکند گوش گذاری صبا ِد مگرش

پرواز تذروی به را ر ِز داده ام
بکند شری و ش مگرش زخواَند

زده ای طربش بزِم ز که کرميی کو
بکند مخاری دفِع و درکشد جرعه ای

طرىف کز َد ّاق ز ىل ست ر
بکند ری و آید برون خویش از دی

رق ِگ   وصِل ِ خ  و 
بکند ری سه دو  ز ف که آ د

روزی  او دِر از نروی گر ا
بکند گوشه اری از رست بر گذری



د د ما ز که روزی  ِ ک ِک
د آزاد که ده  صد دو اجِر َرد  

دش سالمت که ٰسل ِل م صِد
د شاد ما دِل سالىم به گر شود چه

بدھند ادت گنِج بىس که کن ان
د آد  ِف ا چو خراىب گر

انداز   ش خرسِو آن دِل اندر رب
د فرھاد ِرس بر گذری رمحت به که

ز و سا صد طاعِت از َد به را شاه
د داد درو که ری  ساعته ِر

برد یادم  ز  ِق وه ی ا
د یاد  چه حکیامنه ره دگر 

تغىن ست ما مدحِت از  ِک گوھِر
د اداد ِن  چه ّاطه فکر

از ش اندر خود موِد به رد  ره
د داد  رِه  که روز آن خّرم



د وداری   کرم روِی کز ست آن
د نری  دم  چو بدری ِی بر

وی غاِم  دل به آرد ىن و ی نِگ به اّول
د وداری   ىم امنه   به وانگه

ازو نگشود د ِر ازو فرسود ن که  دل
د داری که شد ازو از د وان د

ده ام   طّره زان نگشوده ام گره گفمت
د طّراری    فرموده ام ش گفا

 ده ست ق از دخو نه ِش
د ھشیاری ترِک  بگو ری ىت اش از

چنان ری َد کل ىب ان گداِی  چون
د زاری رنِد  هنان ِش ک سان

سمت    اگر است ل خم و چ ُپر طّره ی زان
د ّاری که کس ھر غم چه ش  ز و د  از

او آھنِگ مکن  او رنِگ ُپر ِم 
د مّری یار  او ِگ ِت ِم ن

مدد ىم خوا ت  از ىب د غم کِر شد
د اری که شد داّمد  د ِر 



منی د ن ِل چرا  اِن رسِو
منی د مسن ِد منی شود  مهدِم

او زلِف ِ چ به رفت  ھرزه گرِد دِل 
منی د وطن عزِم خود دراِز ِر زان

وىل ک ھ البه ابرویش کامن ِش 
منی د  به گوش آن از است کشیده گوش

وس ِرس از و کردم طّره اش ز گ ای دی
منی د  به گوش کج اِه   ا که گفت

منی شود ن مهدِم او روِی اِد به دل
منی د  مِت او کوِی اِی به ن

ب  صبا از آیدم دام ِف مهه 
منی د خ ِک را ک  گذِر کز

ُپرشکن فشه  زلِف ىم شود مي ز چون
منی د دشکن آن از د چه د که وه

ىم د ُدرد مهه گر  سمي ساِق ساِيف
منی د دھن جخ ىم ِم چو  که ست

ابر ِ ف که رخم آِب مکن ا  دست خوِش
منی د ن ُدرِّ  رسشِک ىب مدِد

یده د ِ شد  زه ی کشته ی
منی د سخن درِد را که ھر سزاست غ 



اد ح ان ىب خ ما رزِی در
داد ان ا دگر منودم که چ 

وىل وجودند پرِر نه ی قالن
رسگرداد دایره  در که داند ق

ست  تا  دیده ی او رِخ وه ِه
ىم گرداد ه آ  مه د خور و ماه

دروغ الِف زىه ر از گ و ق الِف
ھاد تحِق  چن ازاِن ق

مس ّاش ز د خور راره ی وصِف
اد ح صاحب ران ه آ  در که

ای ت   دھنان  ش ِ  ما ِد
اونداد م  ا و ده  مهه ما

دار رب و ىم اِی و لسانمي
تاد گرو به  م خرقه ی اگر آه



بچگان ما ه ی اند از آگه شوند گر
تاد گرو به ىف خرقه ی  ا از د 

ر اموزد    اِه  ِم مگرم
واد کس مهه ىت و توری ورنه

د  ِی بَرد ارواح نزھتگِه به گر
ااد ار به ھسىت گوھِر ن و ل

شد چه م نکند  رندِی ار زا
خواد قرآن که م آن از بگریزد د



شاد  شند  چو غم غباِر مسن ن
تاد  ند ت  چو دل قراِر پری رون

دند بر دند بر چو دل ھا ا  فاِک به
شاد  د بگشا چو ن ھا    زلِف ز

ىم رند ىم خندند چو رّماىن ِل مم ز
ىم خواد د   ىم چو پاىن راِز رو ز

ند برخ شند  چو ما  س  ری به
شاد  ند برخ چو طر در شوق هناِل

د  ُدر د در چو را ان گوشه گ رسشِک
داد اگر نگرداد ان خس از ر رِخ

بردارند دارند بر که آن اد از مور چو
ماد در درماد ِد  در اگر درد  ا  که

دارد ل کو کىس را شق درد دواِی
ماد در درماد ِر  تد در که آن فکر ز

آرند ز آرند از  تان چو ت  در
ىم راد ىم خواد چو را  دره  بد



اراد  ِت نرگِس غالِم
اراد   ِل ده ی خراِب

ّاز شد دیده آِب ا و صبا را 
رازداراد شوق و شق نه وگر

گر  کىن گذر چون دو زلِف زیِر به
ىب قراراد چه ارت  و  مي از که

    و فشه زار  بر صبا چو کن گذار
سوگواراد چه زت اوِل از که

برو ااس ای هبشت ماست ِ
گناھراد کرامت تحقِّ که

بس و رسا غزل رض ِ آن بر نه
ھزاراد طرف ھر از  ِدل که

کن اراىن ره و کده به ا  
اھراد  ا  ه به و

 که ته پی خ ِ ای شو  گد 
سواراد مهرھان و ىم روم اده 

اد ب دار زلِف آن از  خالِص
رگاراد  کِد تگاِن  که



ند ا ر به را ک که آن
ند ما به  گوشه ی که َد آ

مّدىع طبیباِن ز به هنفه دردم
ند دوا بش خزانه ی از که شد

درمنی کشد رخ ز اب چون شوق
ند چرا ّور به حیىت کس ھر

زای ست و رندّی به نه ت ِن چون
ند رھا  ا به خود ِر که به آن

ق یزیِد َ در که اش ىب رفت
ند آا  ام ر اھِل

ور زه ی  کده کوِی به بگذر
ند د رصِف  هبِر ز خود اوِت

م ِی ازو آید که راھىن 
ند ا ورش برادراِن ترسم



ىم رود نه بىس پرده دروِن ىل
ند ا براد پرده که زمان آن 

مدار ب  ا     از گ گر
ند ادا خوش دل ِ ح صاحبدالن

حب در اار ز گناِه صد که خور ىم
ند ر و روی به که طاعىت ز هب

ُعامن که خوان خودم به سدان ز پان
ند ا رضاِی برای هنان ِ خ

منی شود ّرس م وصل دواِم 
ند گدا ِل به افات  شاھان



ند  سان ز ی دل گر شاان
ند اميان در رخنه را زاان

کفد  نرگس شاِخ آن ک ھر
ند نرگسدان دیده گلرنش

مساع آِز سازد چون ما ِر
ند دست اان عرش بر ان 

بزن گوىي رسو جواِن ای
ند چون م کز آن از ش 

ست  حمك خود ِرس بر را ان
ند آن شد  فرماِن چه ھر

شد آته خون به مم دِم
ند اان بر ظ  ا ک در

ره ای از است کم مم ِش 
ند طون از که  ھا ح  ا

ان  کو  راِر ِد
ند قرن خود ِن  و در

راز ھِل دل ای ّه  برآ خوش
ند ھان ته ی در خوش ِش

ب  آِه ز  رسمکش
ند ران ه آ صبحت چو 



ند ان ت و دھان ىك ام گفمت
ند چنان گوىي  چه ھر م به گفا

ت ىم د طلب  خراِج گفمت
ند زن کم ام  در گفا

راه برد که خود دھنت نه ی به گفمت
ند نکته دان  که حیىت ست  ا گفت

  صمد  و ص پرست گفمت
ند آن  و  ا  ق کوِی به گفا

دل ز ىم بَرد غم کده اِی گفمت
ند شادمان دىل که کسان آن خوش گفا

است مذ ِ آی نه خرقه و رشاب گفمت
ند ان ِر  ِمذ به ل  ا گفت

سود چه را ر  ش ان ِل ز گفمت
ند جوان ش شکر سه ی به گفا

ىم رود حج ِرس به ىك خوا که گفمت
ند قران مه و ی که زمان آن گفت

است  ورِد او ِدو دِی گفمت
ند آمسان ت ِمال د  ا گفت



ىم ند   و راب در وه   واان
ىم ند دیگر ِر آن ىم روند وت به چون

زپرس لس داِد ز دارم کىل
ىم ند کم به خود چرا به فرمان

داوری روِز منی دارند ور ا  گو
ىم ند داور ِر در دغل و قلب مهه  

او اِن درو که خرا ِر  ده ی 
ىم ند رس بر ک ازی  ىب از را گنج

ان خودشان خِر  را دوان  ا رب
ىم ند اس و ترک غالِم از ز مهه  

گوی بیح ََم ای ق نه ی دِر بر
ىم ند ّمر آدم طِت ا آ ندر

ىم کشد شق که چندان او ىب ِن ِن
ىم ند بر رس غ از ق به دیگر زه ای

ان دیِر در که بر ه گداِی ای
ىم ند انگر را دل ھا و آّىب ىم دھند

شود سان ِل م  دال کن ىل نه
ىم ند کر ِی ن و دل س ن  

گفت ل خروىش ىم آمد عرش از صبم
ىم ند بر از  ِر که گوىي ان 



ىم ند ریر چه د و چنگ که داىن
ىم ند زیر که ده خورید پان

نوید و د  مگو ق ِر د گو
ىم ند ریر که حیىت ست کل

ىم برند ّاق رونِق و ق موِس
ىم ند ر  رسزنِش و جوان ِع

 فر صد روِر شده در بروِن از ما
ىم ند ر  تد چه پرده دروِن خود 

ھنوز و صل د ھیچ ره  قلِب جز
ىم ند  اکس که خیال  در طل

ز ىم دھند ان ِر  وقِت ویِش
ىم ند ر   چه که نگر سالن  ا

خرید ىم ان نمي ر به دل ِم صد
ىم ند  ت ام  ا در خون

دوست وصِل هنادند د  و ّ به ىم
ىم ند دیر به حوا دگر ىم

دھر اِت  بر مکن اعتامد اجلم ىف
ىم ند  ی که رنه ای ست  

تسب و ّىت و  و خ  که خور ىم
ىم ند تزویر مهه گری  ک  چون



رھند داِم دو خوش سايفِّ و  ىب رشاِب
نرھند کدشان از ان  زیرن که

اه  مه و ت و رند و م چه ار 
ىب گند ر راِن که شکر ھزار

ادب رشِط به جز خرات به ه م
دند رماِن درش سالِن که

راھروی و است درویىش وه ی  نه ا 
رھند ِد نه سالن  ا که ده ار  

م   را ق گداِن ر   
ىب ند خرسواِن و ىب کمر اِن

شود شته ی دل کوکبه ی که مکن
ند   کران و بگریزند دن  چو

 رنگم ُدردی کشاِن ّمهت غالِم
دل سند و اس ازرق که گروه آن نه

اغنا ِد ھنگاِم که ش هبوش
نند نمي جو به طاعت ِخر ھزار

 ّمهىت است بد ق اِب
ندھند خود به ىب ّمهتان رِه ان که



د بگشا کده ھا دِر که آ َد
د بگشا ما ته ی فرو ِر از گره

تند   خودب ِزا دِل هبِر از اگر
د بگشا ا هبِر از که دار ی دل

صبوىح زدن رنداِن دِل اِی به
د بگشا د اِح به ته  دِر بس

ند و  رز ِدخ ِ ز مه ی
د بگشا ه ھا از خون مهه ان حر 

ب ِىم ِگ به ّرید   چنگ گیسوی
د بگشا دو زلِف بچگان مهه 

سند ا ستند   نه دِر
د بگشا ر و تزویر نه ی دِر که

فردا یىن    داری که خرقه  ا 
د بگشا د به زیرش ز زّر چه که



وجود به م از  آمد ن در که ون
سد به رس هناد او ِم در فشه 

چنگ و دف  ی به صبوىح ِم وش 
د و ىن  ی به سايف غبغِب وس  

چنگ و شا و ىب رشاب  ش  دوِر به
دود َد ه ای ا  دوِر مه که

روشن آمسان چو  حر بروِج از شد
عود طالِع و مون ِاخ به  زم

ٰىس دم زک اِر ِشا دسِت ز
مثود و د ِ  کن رھا و ش رشاب

 و سوسن دوِر به شد  بر ِد چو ان 
ود است ممکن نه وی در که سود چه وىل

زردشىت ِ د ِ آی کن زه غ به
منرود آتِش برافروخت ال که ون

سامن وار ا بر شود سوار  چو
داوود  ی به درآید غ که س

د آصِف ِد به صبوىح ِم واه 
مود  د اِد سامن ِم وزیِر

تش  تر ميِن به  لِس که َد
موجود شدش جخ ىم طد آه ھر



د با گرِو در ما ِدف سال ھا
د ما دِی و درس از کده رونِق

بدتان ما چو که  ب ان ِر  ِىك 
د ا  ز کر ِم به کرد چه ھر

ىم به د  و  جخ ما دانِش ِدف
د دا دِل ِد در و دیدم ف که

دل ای ن اىس ار طلب آن ان  از
د نا   ر ِم در که گفت کىس  

ىم کرد َدَوراىن سو ھر به پرر چو دل
د  بر  رسگشته ی دایره وندرآن

ىم پرداخت ىل َّ درِد از رب
د خون ال ه را ان  حکیامِن که

جوی ِ بر  چو که زان طرب ز ىم شکفمت
د س ال رسِو آن سایه ی رسم بر

ازرق شان حِق اندر  گلرنِگ ِر 
د  ھا ح نه ار نداد خبث رِت

د خرج او بِر  اندوده ی قلِب
د نا   هنان ِع مهه به امل  



د ما  ری هنا که آن د د
د دا  ما ره ی بر  ِر رقِم

ىم کشت عتا به مت چو که آن د د
د شّکر ِ در سوی ات جِز

انس لِس در صبوىح زده که آن د د
د ما  ا و ود  ر و  جز

ىم افروخت طرب مشِع ُرخت که آن د د
د پروا پروانه ی سوه دِل  و

ادب و ُق بزمگِه آن در که آن د د
د با زدی تانه خنده ی او که آن

خنده زدی ح ِت چو که آن د د
د  ھا ح  ِل و  اِن در

ىت بر کمر چو نگارم که آن د د
د ام  ان  ِک   مِه ربش در

ت و دم   خرات که آن د د
د ا آ است  اوز م در واه

راست ىم شد مشا اصالِح به که آن د د
د را  که ه گوھِر ھر ِم



د خوا ان و م ىم و نه ز 
د خوا ان ِر  رِه ِک ما ِرس

است گوش در ازل ز ا ِر  قه ی
د خوا مهان و د که مهانمي بر

خواه ّمهت گذری چون ما ِ تر ِرس بر
د خوا ان  رنداِن زرتگِه که

 و  ِم ز که  خودب ِزا ای برو
د خوا هنان و است هنان پرده  ا راِز

اوز رفت برون ت  شق کِش ُترِک
د خوا روان دیده از که خوِن دگر 

ل به رس هند  شوِق ز که شب آن مم
د خوا نگران امت صبِح دِم 

کرد خوا مدد گونه  از گر  ِت 
د خوا دگران دسِت به شوقه زلِف



د ّاق ه ی اند  ا از ش   ت از ش 
د آق ره ی ما   رورزیِّ

َام زلِف  که شب ھا ِ آن د د
د ّاق قه ی ذکِر و ق رسِّ ث 

 د و ىم برد دل چه گر لس روِن ِن
د اخالق خوِىب و طبع ِف در ما ِث 

برکشند نا طاِق و  س ِف   آن از ش 
د طاق ن ابروِی ا ِم مِر

ابد شاِم آخِر  ازل صبِح دِم از
د ثاق  و د  بر ر و دوسّىت

شد چه شق بر ااد اگر شوق سایه ی
د تاق ما به او د تاج او به ما

کرد ر در نکته ای گداىي شا دِر بر
د رّزاق ا شسمت  که خوان ھر بر گفت

بدار ذورم بگسست اگر بیح ره ی
د  ساق م  سايفِّ ِدا اندر دسمت

مکن مب کرده ام صبوىح ار ر شِب در
د طاق اِر بر ىم و ر آمد رسخوش

د ِغ اندر آدم زماِن در  ِر
د اوراق ِت ز را  و  نرس ِدف



د ل م َام کوِی ِرس آنکه د د
د صل درت ِک از روشىن را دیده

ک ِ اثِر از  و سوسن چون راست
د دل در را  آه ا د زن بر

است دامگه  در که اول و جور  از آه
د  آن در که ّعم و ز آن از آه

ىم کرد اىن ِل خرد ِر  از چو دل
د کل او بر آه رشح به ىم گفت ق

ھرگز اشم  ىب دوست که د د در
د طل دل و  سِىع که کرد ان چه

شدم خرات به ان حر ِد بر دوش
د  در  و دل در خون و دیدم ىم ُخِم

فراق درِد ِب  رسم  که بگشمت بس
د ِْ َال أ  در ل ِىت

اسيف  وزه ی ف ِ راسىت
د تعجل ِدو وىل درید خوش

 خرامان کبِک ه ی آن دیدی
د فل ا ِ شاھ جه ی رس ز که



َود  ّت و شد طلب چو را تگان
َود  ّوت رشِط کىن داد    گر

ْسندی خود  و ندید  از ا  ما
َود  ت طر ارِب ِمذ در آه

ق گریه ی رد  آبش که دیده آن ه خ
َود  َّ مشِع درو که دل آن ره 

او سایه ی و طلب مهان ِغ از دو
َود  دو ِ زغن و زاغ  زانکه

مکن ع ان ِر  از خواسمت مدد گر
َود  ّمهت ه در که گفت ما ِخ 

یىك ست نه  و به َود  ارت چون
َود  مت که نه آن در  خ َود 

شاه لِس در که ورز ادب و م ا
َود   الیِق ادب ست  را که ھر



ود  دیر  ِ مشش به ته  ا ِل
ود   ت  ىب رحِم دِل از ھیچ نه ور

ىم کردم رھا  زلِف چو دانه ِ
ود    ز قه ی از الیق ترم ھیچ

دارد جوھر چه ن ه ی آ  ا رب
ود  ر تأ ِّت ا آِه او در که

برکردم کده ھا دِر به ت ح ز رس
ود  ر   ه در  اساِی چون

نُرست ز ِن در ت ز  تر زن
ود  ویر ِ در  ِش از خوش تر

رسم  کوِی به ز صبا مه مگر 
ود   گ   ی جز به دوش ص

مشع چو که ھان آتِش ای  ز کشیدم آن
ود  ر  تد  دسِت از خودم اِی جز

 ىب  انُدِه اب د آیىت
ود   س جِت کسش ھیچ بِر که



د  گیسوِی ّه ی ما قه ی در دوش
د  موِی سلس ی از سخن شب دِل 

ىم گشت خون در  ِن وِک از که دل
د  ابروِی کامن نه ی تاِق ز

ىم داد اىم   کز صبا اهللاَّ ا 
د  کوِی از که د نر کس در نه ور

نداشت ھیچ  خ ق ِرش و شور از 
د  دوِی زه ی ان  ِ نه انگ

دم سالمت اھِل از  رسگشته ِ
د  ھندوِی طّره ی شکِن را داِم

 دِل بگشاید  ا ِد  بگشا
د  ِی ز د َا که گشادی که

بگذر  ِ تر بر که  وِی به
د  روِی آرزوِی در و ىم شد ان  کز



د برافروه راره و ىم آمد دوش
د سوه زده ای دِل ز ک 

رآشوىب وه ی  و شق کىش رسِم
د دوه او مِت بر که د مه ای

ىم دات خود رِخ نِد ّاق ِن
د برافروه ر  بد ره واتِش

 دل گ آن و ىم زد  د رِه زش ِک
د برافروه ره از عىل پی َاش در

ىم دیدم بم زارت که ىم گفت چه گر
د دوه ِ  ری هنانش که

ت بر دیده وىل آورد کف به خون بىس دل
د اندوه که و کرد ت که اّهللا اّهللا

نکرد سود بىس که ا د به روش ر
د روه  رسه زِر به سف آنکه

 وزان  خرقه برو گفت خوش و گفت
د آموه که ز قلب اىس  ا رب



د ااده اّاق سگه دی مم دو 
د ااده مذاق در رشا سايف ِ وز

اب  ِد ِشا  دگر ىت ِرس از
د ااده طالق کن ىم خواسمت ىت ر

 س کرد ک ھر ت طر اماِت در
د ااده فراق رزی  را ت

طریق ِ س در که ده دمادم ِم ساا
د ااده اق در امد  شق َوش که ھر

ت ِم زان گوشه ای م گ که مت  ىم ش
د ااده طاق ابروش خِم از  ص طاقِت

آاب دوشم که فرما ده ای  ّ ُ ای
د ااده  وق صبوىح شکرخواِب در

ىم شت ان پر ِم  ا که ساعت آن 
د ااده ایاق داِم به فکرش طایِر

کرم از ٰىي  شاه  د ِت نکردی گر
د ااده اّاق و م ز  د و ُم ِر



د که است مهان ارسار زِن گوھِر
د که است ان و ُر بدان ِر ّه ی

د اما ارِب زه ی ان
د که است مهان رر ِم الجرم

صبح دِم  شب مهه را ما که پرس صبا از
د که است ن مونِس مهان  زلِف ِی

د خور نه گر و ست  ر و ل ِطا
د که است ن و دن ِل در مهچنان

درب زرت به را خود زه ی کشته ی
د که است نگران دل مهان ره   که زان

ىم داری هنان که را ما دِل خوِن رنِگ
د که است ان  ِل ِ در مهچنان

نزند ره دگر که گفمت  ھندوِی زلِف
د که است سان و ت س بدان و رفت ساهلا

م خوبه ی ّه ی زمنا ا
د که است روان آب مهان   در که



د ا  دسمت به که خوش خواِب به دیدم
د حوا دو به ر و رفت  ب

ت و کشید ّه و رنج سال 
د دوسا رشاِب دسِت به ما ِر  تد

ت  ز ىم خواسمت که اد فه ی آن
د کال  ک ِ  آن زلِف ِ چ در

س م مخاِر د برده دست از
د ا  در ىم و آمد ا دو

مدام ىم خورم خون کده آاِن بر
د ا  ا کَرم خواِن ز ما روزیِّ

ید گىل خوىب ز و ر نشت کو ھر
د ال نباِن د رھگذاِر در

صبح وقِت ااد گذر گلش طرف بر
د  و آه ن ِغ ِر که آندم

غ ِمي ن دِل در فکند آتش
د ال ِن بر که ُر به رس داِغ زان

شاه مدِح به  دلکِش ِر دید
د رسا صد از به یده  از ت   

 گ ش ِد خور که دمح شاِه آن
د غزاکم رکه روِز به شش 



د غ چه س رب کده کوی به
د ع و مشع و ساّيف و شا جوِش که

تغىن ست ت و حرف از که ق ِ 
د غ و خروش در ىن و دف  ی به

ىم رفت ون لِس آن در که اح
د أ ِل و ل و مدرسه وراِی

وىل د شکر به سايف کرمشه ی از دل
د گ اندىك تش  اِی  ز

ت ودانه ی ِم آن و کردم اس
د گ در ساْیش چون ساحِر ھزار

کن حوا سه ای لمب به بگفمش
د ام  ا   ىك َات گفت خنده به

دوش که است ره در د ری اخم ز
د اب  ِر رِخ و ماه اِن

داشت  درِد درماِن که ر دھاِن
د حوص گ چه ّوت وقِت که ان



د پری ِی ما نه ی کزو ر آن
د بری ع از پری چون   رس

یش به ر  ا ک فروکش گفت دل
د ری رش که ندات ره  

را او که ماه آن  خردِد موِر
د صاحب ری وه ی  ادب ِن 

برد بدر بدر ِاخ ش چنِگ از
د ری دوِر ِدو ک چه آری

را او و درویىش  که دل ای ه  ری
د ج وری ِرس ن مملکِت در

برااد پرده  دِل راِز ز نه تا
د پرده دری او وه ی  ف د 

رفت برس دوست  که د آن خوش اوِت
د ی ىب خ و ىب صىل مهه يف

 نرس و ه س و  و آب ِ د خوش
د رھگذری روان گنِج آن که اوس

را  که رشک  از بل ای بکش را خود
د وه گری س وقِت صبا ِد 

 به داد ا که ادت گنِج ھر
د سی ورِد و شب دِی ميِن از



د دىل وقىت ا ان
د کىل گر گف وی  که

 لحت ب ری و مهدرد دىل
د دىل اھِل ھر اساِر که

غم از ىم اادم چو گرداىب به
د ساحىل اِد رش  تد به

ن کوِی اندر شد ضایع  ز
د مىل رب  گ دا چه

آرید رمحت ان پر ِن  بر
د مىل رداىن وقىت که

کرد سخن لِمي ق  ا
د فىل ھر نکته ی یمن

کن ست  حرمان ِع ىب ھ
د سائىل ىك روم تر  ز

است نکته دان  که دیگر مگو
د ھىل مك و دید ما که



َد ارزاىن دو ِ ف به کو ھر ازل در
َد ىن مهدِم ادش ِم ابد 

به ر شد خواسمت ىم از که ساعت مهان 
َد یامىن ری د ار شاخ  ا گفمت

دوش به سوسن چون سّده فگ گرفمت خود
َد اىن ىم رنِگ خرقه بر  مه

ست منی رم وت در م ىب چراِغ
َد راىن که ید دل اھِل ُِج زانکه

اش گو ّصع ِم طلب ىل ّمهِت
َد ُرّماىن ِت َِع آِب را رند

  لش ما ِر مناید ىب سامان چه گر
َد ساىن رشِک گداىي کشور  ندر

مدار  بدان  دل ای خواىه کناىم 
َد داىن برھاِن  ِن بدندی

ان اندر ر ِث  و هبار و انس لِس
َد اىن گرا ن از ىم ِم تدن

رشاب پان ىم خورد  گفت عزیزی دی
َد پاىن که به آن ع نه  عزیِز ای



رود ما روِی بر مهه دل خوِن دیده از
رود ا گو چه دیده ز ما روِی بر

ه اهنف اىي نه  دروِن در ما
رود ا زان ما دِل رود اگر د بر

خویش روِی هناد ر راِه ِک بر
رود آا اگر رواست ما روِی بر

بگذرد که ھر بر و دیده آِب است ل 
رود  ز  َد گ ز د خود گر

ماجراست روز و شب دیده آِب به را ما
رود چرا کویش ِرس بر که رھگذر زان

ک مه رشک از د وری ِد خور
رود ا در  رپروِر ماِه گر

دل صدِق به دا کده کوِی به 
رود ا از ه دار اِن چون



رود ب به ز زش ِرس در دست چون
رود عتاب ِرس  طلمب آشىت ور

ره   ّارن رِه  ماِه چو
رود اب در و ابرو گوشه ی به زند

داری   به د خرا رشاب شِب
رود خواب به ک  ش روز به وگر

دل ای است آفت و پرآشوب ق طریِق
رود اب  راه  در آنکه فد  

رس اندر وت ِد د چو را حباب
رود رشاب ِرس اندر کالاری َاش

روش سنت به ن دِر گداِىي
رود آاب به در  ا سایه ی ز کىس

روش زىك و ن شدی ر  چو دال
رود اب  ِ در ام  ا که

شد ىط چون اه  موِی مه ی سواِد
رود اب صد ور ود  اض  

 برخ ان از  ىي راه حِب
رود ىب حب راه  ا در که کىس خوشا



برود مالمت به کو ھر  کوِی ِرس از
برود خ به آخر و رش نرود

دوست به راه رد    ا ِر از سالک
د ضال به گر نرسد ىي به که

 بگ شوق و ىم از ر آخِر گروی
برود ا  به یکرس که اوت ِف

مددی را ا گم گشته دِل دِل ای
برود دال به ره رد  ار  غر که

است متت بر مهه ىت و توری حِمك
برود  چه به آخر که ندات کس

ای ِح بدرقه اش َد که رواىن
برود جال به شد  ّمل  به

ىم آور کف به حکمت  ی از 
برود ا  ِش د ِح از که 



نرود ر پِی از مدام که دىل خوشا
نرود  ىب خ واد  که درش ھر به

اوٰىل نکرد   ش ِ آن در طمع
نرود شکر پِی از مگس چگونه وىل

وی اشک به دیده ام دیده ی سواِد
نرود ر از ھرگز َام ل ِش که

مدار دریغ خود ِی صبا ِد چو  ز
نرود برس َام زلِف ىب ِرس که چرا

ھرىي و ھرزه گرد  چن اش دال
نرود ھ  بد شت  ز ر ھیچ که

   منی کىس خود از اه مه تر 
نرود رس به دل دوِد قم چون چگونه

ت ِ در نگاه ارت ِم به مکن
نرود َر  بد ت رش آب روِی که



دارم رسومىت ِس گدا ِ
نرود زر و سمي به جز کمرش در دست که

دگری ل اخالِق مرِم کز 
نرود بدر طرت از  ِد وِی

د  ِز که  م ره از م ِج به
نرود  صیِد ھر پِی در شه چو

ده  دسِت به اّول و ده ار  
نرود بدر سخن لس ز که آن رشِط به



ىم رود ال و  و رسو ِ  سايف
ىم رود اّ ثالثه ی  ث   و

فت ن ِّ سخن عروِس که ده ىم
ىم رود 

ّ
دال صنعِت ز زمان  ا ر

ھند طوطیاِن مهه شوند شّکرشکن
ىم رود گا  به که رىس ِد  ز

ر سِک در زمان و     من ىطِّ
ىم رود سا  رِه ه   ِل  

 ب  بدفر ودانه ی ِم آن
ىم رود ا د ز ْس رواِن کش

وز   ا که ا د وه ی به و ره از
ىم رود تا و ىم د مّره

مسن رِض بر و ىم خرامد کرده خوی
ىم رود ژا عرِق او روِی رشِم از

شاه گْلِستاِن از ىم وزد هبار ِد
ىم رود ال ِح در ده ژا وز

 د اِث سان لِس شوِق ز 
ىم رود  از  ِر که و فل



شود پرده در ما غِم در اشک که ترسم
شود مسر  به ُر به رس راِز  و

 ص اِم در شود ل گ د گو
شود جگر خوِن به وک شود آری

دادخواه و گرن کده به شدن خوا
شود مگر ا آ  خالِص غم دسِت کز

روان کرده ام د ِر  کرانه ھر از
شود رگر یىك انه کزان شد

زگوی دار بِر ما ِ  ن ای
شود  خ  صبا که مگو چنان کن

رق وِت از  ح گناِی در
شود  ت گدا که آن اد رب

 روِی گشت زر  ِر اِی از
شود زر ک مشا ِف ميِن به آری

کىس  که اید   ن ِ غ نکته بس
شود صاحب ر دِم طبِع وِل 

راست وصل ِخ گره ی که رسکىش  ا
شود در ِک او آانه ی بر رسھا

ست دسِت به زش ِرس فه ی چو 
شود پرده در صبا ِد نه ار درکش دم



ود آسان سخن  ا ر ِوا بر چه گر
ود ان ساس و ورزد ر 

است ھ نه چندان که کن کرم و آموز رندی
ود اان و ىم وشد که َواىن

 ف ِ شود که اید   ک گوھِر
ود ن و لؤلؤ ِگىل و گ ھر نه ور

ش خوش دل ای خود ِر بکند ام اسِم
ود ان د َل و تیس به که

رشیف فنِّ  ا که اّد و ىم ورزم ق
ود حرمان موجِب دگر ھھاِی چون

د ِم بد فردا که ىم گفت دوش
ود یامن که ا ىب ساز 

را  خوِی ىم طلمب ا ز ىق ِن
ود ان پر  از ما طِر دگر 

 ىل ّمهِت َود   را ذّره
ود دران ِد خور  ی ِطا



شود چه ی  وه   ِغ از  گر
شود چه ی    چراِغ به ىي ِش 

بد رسِو آن سایه ی َِف اندر رب
شود چه شی   دم سوه ِ گر

مهان آر جخشیِد ِ ای آخر
شود چه نگی ِل بر  عکِس د گر

زید
ُ
گ شحنه و ِم ِر چو ر ِوا

شود چه بگزی نگاری ِر اگر 
است  ا ىم گر و رفت بدر نه از 

شود چه دی نه ی در که ش  از دیدم
ىم و شوقه به گرامنایه ِر شد رصف

شود چه ازی آید ش  به چه آ از 
نگفت ھیچ و م  که دات خوا

شود چه چ که بداند ز  ار 



منی د ا دوست دھاِن از ت 
منی د هنا راِز ز  خ دو

د ھ ن ش ز سه ای هبِر از
منی د آ و اَند ھ ای

ست  راه پرده  در و ایاق ز ُدم
منی د ا پرده دار و ھست 

 ب  چرِخ صبا ِد کشید زش
منی د وزا ِد اِل ا 

ىم شدم پرر چو ار بر که چندان
منی د ا به ره نه چو دوران

وىل ت د دست  ص به شّکر
منی د زما زمانه بددِی

دوست خیاِل ی   و خواب به روم گفمت
منی د اما  و آه ز 



شاید کشد د  ک ده ی به اگر
منی آید ر و ز ز  خ ِی که

ق از ند  ِع گر مهه ان ا 
فرماید اوندر که ک آن 

کر ُِق که  ُ م کرامت ِ ف ز طمع
اید   ان بر و د   گنه

اّد بدان دل است ذکر قه ی ِمي
بگشاید ر زلِف ِرس ز قه ای که

ت  حج ی و ھست اداده ُِن که را 
اراید   ّاطه ات که است جت چه

 ىب ىم و است دلکش ا و است خوش ن
منی ید در ھیچ خوش دِل جز به ون

دار ھش وىل ان  عروِس جخی ای ست
منی ید کس ِد در مّره  ا که

اگر شد چه ماه رخ ای گفمش البه به
اساید   دلته ای  ز شکر  به

سند را ای  که گفت خنده به
االید   را ماه رِخ  سه ی که



برآید دست ز گر که آ ِرس بر
رسآید ّه که ز ری به دست

اضداد ِ ِی ست  دل وِت
درآید فره رود رون   چو د

یاست شِب ظِت حّم ِ
برآید که  خواه د خور ز ر

ا د ىب ّوِت ارِب دِر بر
بدرآید ىك خوا که یىن چند

اىب   گنج که مکن گداىي ترِک
آید گذر در که رھروی ِر از

منودند خویش اِع طالح و صالح
آید ر در چه و اد ول که 

آخر که خواه ر  شق بِل
آید بر به  رسخ و  س شود غ

ست  ب  رساچه  در  لِت
آید  ىب خ رفت نه به که ھر



رسآید ت گفا دارم  غِم گفمت
برآید اگر گفا شو  ماِه که گفمت

اموز   و رسِم رورزان ز گفمت
آید کم ر  ا ماھرون ز گفا

ندم   ر راِه خیا بر که گفمت
آید دیگر راِه از او است و ش که گفا

کرد م گمراِه زت ِی که گفمت
آید  رھ اوت  بداىن اگر گفا

د خ صبح ِد کز اىي خوشا گفمت
آید  دل کوِی کز ی خنک گفا

شت
ُ

ک آرزو به را ما لت ِش که گفمت
آید ده پرور  کو کن دگی   گفا

دارد صلح عزِم ىك رمت دِل گفمت
درآید آن وقِت  کس  مگوی گفا

رسآمد چون که دیدی عرشت زماِن گفمت
رسآید  ّه  ک  مخوش گفا



برآید  ِم  ندارم طلب از دست
برآید  ز ن  ن به رسد  

گر  و وت از د  را تربمت بگشای
برآید کفن از دود درو آتِش کز

ان ح و شوند وا ىق که رخ امی 
برآید زن و د از فرد که  بگشای

انش از که دل در حرست و است  بر ن
برآید بدن از ن ىم ھیچ نگره

 گ به آمد دھانش حرسِت از
برآید دھن زان ىك گ دان ِم خود

ق زان خیِل در ش خ ذکِر د گو
برآید من ا در  ِم که  ھر



برآید ا  مرشِق از ىم آاِب چو
برآید ال ھزار سايف رِض ِغ ز

بل کال ی کند   ِرس در مي
برآید کال آن ِی ن اِن از چو

ىل ست ِ ح آن نه ھان شِب ِ ش
برآید رسا صد به انش   ز ّمشه ای که

داشت وان طمع ف نگوِن خوِان گرد ز
برآید ا  ّه صد ِىب مال که

طون غِم در ھست  ص نىب ِح چو گرت
برآید سا ھزار ِم و بگردد بال

مود گوھِر به پی برد وان خود سِىع به
برآید ىب حوا ر  ا که د خیال

 ِ تر به بگذرد گر  زلِف ِمي
برآید ال صدھزار دش ِک ز



آید ز ر که زماىن ته خ زىه
آید ز گسار زدن ِم به

م ابلِق کشیدم خیا خیِل ِش  به
آید ز سوار آن که اد بدان

صید دِل َپرد ھ نگش اظاِر در
آید ز شر رسِم به آنکه خیاِل

گرد چون سته ام راھش ِرس بر مي
آید ز رھگذار  بد که س بدان

 ِرس رود او چون َخِم در نه اگر
آید ز ر چه رسخود و گو چه رس ز

داد قراری او  ز ِرس  که دىل
آید ز قرار دل آن در که  م گامن

ر  چو ار بر موج نزند  رسشِک
آید ز ار در وی ام اِن اگر

وی از بالن کشیدند که جورھا چه
آید ز هبار دگر که آن ِی به

 آن اِد ھست ا ِد  ش ز
آید ز نگار دسمت به رسو مه که



آید ز درم ز ىس طایِر آن اگر
آید ز رانه رسم  به بگذه ِر

دگر که ران چو اشِک  بر اّد دارم
آید ز رم از برفت که دو برِق

د یش کِف ِک  رس ِج که آن
آید ز رسم به  ىم طلمب ا از

عزیز راِن به رفت ش  اندر خوا
آید ز م خ اید  ز ار شم

نک گراىم ِر ِم اِر گر
آید ز دگرم ِر چه به ن گوھِر

صبوح شکرخواِب و است چنگ غِل ماش
آید ز سم آِه نود  گر نه ور

بز ادت ِم از دولىت کوِس
آید ز رم مِه که ی   گر

 ما چو شاِه رِخ آرزوِد
آید ز درم ز سالمت به  مهىت



منی آید بر  از م و برآمد س
منی آید در خواب از  ِت  که ان

 کو از ىك انداخت  ِم به صبا
منی آید ر در زندگی ام آِب که

م منی گ بر به  را  بد ِ
منی آید بر به ادم و م درخِت

نه ور ما ِر دالراِی روِی به مگر
منی آید بر ر دگر ِو ھیچ به

دید سوادی خوش که دل شد  زلِف ِمي
منی آید  خ بالکش ِ غر آن وز

د ِر  ھزار گشادم صدق شسِت ز
منی آید رگر یىك سود چه وىل

س ِمي  ھست دل ِ ح ََم 
منی آید س اب  ِت  به وىل

ھنوز و ر زماِن شد برس خیال  در
منی آید برس ا  زلِف بالِی

کس مهه از رده  دِل شد که بس ز
منی آید بدر زت قه ی ز ون



ىم آید ىس ی که دل ای ده
ىم آید کىس ِی خوشش َااِس ز که

دوش که فرد و  مکن ھ غِم از
ىم آید فردرىس و ىل زده ام

بس و خّرم م نه َامين وادِی زاتِش
ىم آید ىس اِد به ا آ موىس

ست  ری َاش کوِی در که ست  ھیچ کس
ىم آید ىس طریِق به  آن کس ھر

کست شوق ل گِه م که ندات کس
ىم آید جرىس نِگ که ھست َر از

کرم ارِب نه ی به که ده جرعه ای
ىم آید ممىس پِی ز حریىف ھر

است غم امِر   دِن پر ِرس گر را دوست
ىم آید ىس ھنوزش که خوش بران گو

 که د ر  غ  ا بِل ِ خ
ىم آید ىس کز ىم وم  ای

ران  دِل صیِد ِرس دارد ر
ىم آید مگىس شِر به شاھبازی



وزید روزی ِد برآمد آذاری ابِر
د ر ىم گوید که رب و ىم خوا ىم ِو

سه ام رشاِر  و وه در شااِن
کشید ىم ید است ب لىس و ق ِر

فروخت منی ید خود آبروِی است جود ِ
خرید ىم ید خرقه هباِی از  و ده

دوش که ری دولمت از گشود خوا ا  گو
ىم دد صادق صبِح و د کردم ھ 

غ به  آمد خنده صدھزاران و لّىب 
ید ىي گوشه ای در ا  گو کرميی از

ک چه رندی ِ در شد ک گر دامىن
درید ىم ید ز  کناىم  در مه ای

گفت که گفمت   ِل ِ کز ایف آن
دید که دیدم   زلِف ِرس کز اول  و

زد که  دِل بر ندا شق کش ِر 
ىم چکید خون ترش ِر از که دا َر  ا

ق ماِن ِل رسد گر سان ِل
برید ید طمع آسایش ز را ان گوشه گ



کشید ومسه ھالل از د ابروی بر ان 
دید ید ر ابروِی در د ھالِل

 مِت ھالل ِت چو گشت شته
کشید ز ومسه چو رم ابروی کامِن

بگذشت ن در صبح ت ِمي مگر
درید مه صبح چو  بر  ِی به  که

د که ید  و  و رب و چنگ ود 
ید  و گالب آته ی  وجوِد ِِ

دل ِمال غِم بگو   که ا  
ید و گفت اِل ندارم  ىب که چرا

خریدارم َد ن گر  وصِل هباِی
خرید دید چه ھر به ّ م خوب ِس که

ىم دیدم زلف شاِم در  روِی ماِه چو
ىم گردید روز چو روشن  روِی به شمب

م امد بر و ن ا د ر  به
د نر برس طلب و اد د ر برس

چند حرىف شت   ِل شوِق ز
وارید چو کن گوش در و مش ز وان 



دد ه س و هبار آمد که ده د ر
ید  و است   برسد گر وظه

کست رشاب ِ  برآمد غ ِر 
کشید که  اِب بل به اد ان

اوز    گىل مش ساِيف روِی ز
دد فشه  ِ تان  رض گرِد که

رد   دست ز د سايف کرمشه ی چنان
ید و گفت برِگ ست  دگرم کىس  که

سوخت وا   چو  رنگ ّقِع  ا 
رید جرعه ای به ده فروشش ِر  که

است یار  رق ای ق رِه ِ ا 
برد نر ِ ش دشت  ا آِی ِش  ز

م راه ىب دِل ه ق کوِی به
د نر ی رھ به ره  در آنکه شد گم که



طلب طریِق در که  ش ّه ز مکن
نید زمحىت که آن د نر راحىت به

دربد ذوق چه هبشىت وه ھای ز
نگزید شای زناِن ِس آنکه ھر

حرم راِه دِل ای مددی را ای
پدید کرانه را ق دیه ی ست  که

درب دادگسا ىم گذرد هبار
شید ىم ھنوز  و موسم رفت که



آرید د انه  حریِف ز ارشان
آرید د انه دگِی  حِق

ّاق ىب اِىي از رسخوىش وقِت به
آرید د انه و چنگ  ی و ت به

سايف رِخ در وه د ده ِف چو
آرید د ترانه و رسود به ان ز

اد دسِت آورید اد اِن در چو
آرید د انه در ما ِ ِد ز

وداران غِم زماىن منی خورید
آرید د زمانه دوِر ىب وِىي ز

رود رسکشیده چند اگر دو مسنِد
آرید د زنه ِرس به مهرھان ز

جالل صدِر سااِن ای محت ِو به
آرید د آانه  ا و  روِی ز



د ر دشاه موِر ِ را که ا  
د ر ماه و ر به ارت  و ح یِد

انداخت اب ر روِی ز ت  جخاِل
د ر دادخواه فرِد به ل کامِل

آمد ماه که د اون خوش دوِر سْر
د ر شاه که رسد اون دل ِم به ان 

امين شوند زمان  ا طریق اِن ز
د ر راه ِد که دانش و دل افِل

ور برادراِن به رغِم  عزیِز
د ر ماه اوِج به برآمد ه ِر ز

ملشکل دّل ِل ِىف کست
د ر  اه د دیِّ که وز  بگو

ق غِم  در رسم بر ا که بگو صبا
د ر آه درِد و سوزان دِل زاتِش

فراق ِ اس  بد شاھا  روِی شوِق ز
د ر ه برِگ به آتش کز د ر مهان

ول رِه به  که خواب به و
د ر صبحگاه درِس و ب  ورِد ز



ید صبا ِد ز که ھر  خوِش ِی
ید آا سخِن آا ِر از

 حق گزاِر دِل ود  سزا ش ا
ید سزا سخِن خود گساِر کز

زمان  که رازی رِم کست رب
ید ا و گفت چه که د آن رشِح دل

فکن گدا ِل به م ن شاِه ای
ید گدا و شاه ِ ح بس گوش  

ن اِم  ک ده ی به ىم ک خوش
ید ر ِی ه دلق ِش کز

ىم کشمي اوز نه خرقه زیِر ده ما
ید ماجرا  ا کده ِر  ر صد

ىم خور اوز نه چنگ نِگ به ىم ما
ید صدا  ا چرخ گِد که شد دور بس



نگفت کس به سالک رِف که ا رسِّ
ید ک از ده فروش که  ح در

بد ىم د ندا ق که ا   سايف
ید ما ز  ما ّه ی گفت که نکس

شد چه او کوِی ِرس ز شدم اگر روم
ید و ِی که زمانه گلشِن از

 خ ِ و است اب ِ ع حکمي ِد
ید رضا مسِع به آنکه ت  فرخنده

بس و است گف د  وظه ی 
ید  د که اش آن ِد  در



ید ز ر زلِف از گره ارشان
ید دراز وصش  بد است خوش شىب

جخع اند دوان و است ُانس وِت ور
ید فراز در و د وا  ید ِان و

د ىم گو بد نِگ به چنگ و رب
ید راز اھِل غاِم  به ش گوِش که

ندرد مشا بر پرده غم که دوست ِن به
ید رساز ااِف به اعتامد گر

است یار  فرق شوق و شق اِن
ید از  مشا مناید ز ر چو

است حرف  ا  ِر  موه ی ست
ید احاز س احِب از که

ق به زنده ست  قه  در که کىس آن ھر
ید مناز  واِی به منرده او بر

 مشا از ِااىم د طلب گر و
ید دل از ِر ِ به حواش



ارسار گوِی طوِىط ای اال
قار ز شّکر َت ادا

وید د خوش د و  س رست
ر ِ از منودی ىش خوش که

ان حر  گفىت ته رس سخن
بردار پرده ّام  ز را ا

گالىب ساغر از زن ما روِی به
دار   ِت  ای ده اخواب آ که

رب پرده در زد که  ا د ره چه
ھشیار و ت   ىم رند که

افگند ىم در سايف که اون  از
دار نه و ماند رس نه را ان حر

است ات  ِد چند ھر خرد
ار ِق ِش   چه



آىب شند  منی را سکندر
ر  ا ست  ّرس م زر و زور به

نو  درد اھِل ِل و ا  
یار  ىنِّ و اندک ِل به

دل ھاست و  د وِی چیىن ُِ
نگه دار دی و دل اوندا

ىت ارساِر مگو توران به
دار ِش از مس ن ِ 

مورشاىه ِدو ميِن به
اار ِم اندر  شد م

کرد دن  ِی به اوندی
نگه دار آتش ز اوندا



اظار در ران و  آخِر و است د
ار   ىم و ماه     شاه روِی به سايف

وىل  اِّم از دم برگره دل
روزه دار ِن ّمهِت بکرد ری

کن سؤال ىت به و ند ان  در دل
مگار جخشیِد ّه ی و م ِ ف از

کو رشاب ندارم دست به ن ِد جز
ار ک سايف کرمشه ی بر ز  ن

کر خرسوی خوش و خّرم دولىت ست خوش
نگاه دار زمانش م زخِم ز رب

د دگر زیىب که ده  ِر به خور ىم
شاار ُدرِّ  بد  ّصِع ِم

ھست صبوح نان چه سر شد ت گر
ر طااِن روزه گشا ند ىم از

ست ِکر ِع پرده ِىش که ا زا
 ار دی ست که    ما قلِب بر

رود ان بر ان حرش روِز که ترسم
رشاب خوار رنِد خرقه ی و خ  بیِح

ىم رود ز   و روزه رفت چو 
ر رفت دست از که ش ده ر



مدار دریغ گذر ن ِل م ز صبا
مدار دریغ  خ ىب دل شِق به وزو

 ای ت  ِم به شکفىت آنکه شکِر به
مدار دریغ س ِغ ز وصل ِمي

دی  ماِه چو دم  ِق حریِف
مدار دریغ ر متاىم ماِه که ون

نت  ِل است د  ی که ون
مدار دریغ شکر طوىط ز و بگوی سخن

ست و ل ھست درو چه ھر و ان 
مدار دریغ   ا رفت اھِل ز

شاعر ىم َبرد آق به  مرم
مدار دریغ ر زاِد و وظه ازو

است  ا سخن ىم کىن طلب  خ ذکِر چو
مدار دریغ زر و سمي سخن هباِی در که

 شود خوش ل برود غم غباِر
مدار دریغ رھگذر  از دیده آب 



آر  به فالىن کوِی از نىت صبا ای
آر  به ىن راحِت م امِر   و زار

اد ِ اکس بزن را ما ىب صِل قلِب
آر  به اىن دوست دِر ِک از ىن 

است گ م خو دل  ر  ِه کم در
آر  به کامىن و ر  او زه ی و ابرو ز

شدم ر  دل غِم و فراق و غریىب در
آر  به زه جواىن کِف ز ىم ساغر

شان  ساغر سه دو ىم  از  را کران
آر  به رواىن تاد ان ا وگر

کن فردا به اوز عرشِت ساا
آر  به اماىن ِّ ا داِن ز 

ىم گفت  چو دوش د  دست از د
آر  به فالىن کوِی از نىت صبا ی



ار   ر رِه ِک از نىت صبا ای
ار   دار ده ی و دل اندوِه ر  

بگو دوست دھِن از روح فزا نکته ی
ار   ارسار ِ از  خ خوش مه ی

ام  ِمي ِف از ک مّر 
ار   ر ِس َِت از ّمشه ای

عزیز ِر آن رِه ِک که  وِی به
ار   اار از آید پدید که ىب غباری

رق کوریِّ به دوست رھگذِر از گردی
ار   خون ر دیده ی  ا آسایِش هبِر

ست  ازان  وه ی  ساده دىل و ىم
ار   ّار ِ دل آن بِر از ی خ

ن ِغ ای عرشىت در  که را آن شکِر
ار   گلزار ده ی س اِن اس به

ىب دوست کردم که  ص از شد تلخ ن ِم
ار   شکرر ِ  ش ِ زان وه ای

ندید مود ره ی دل که روزری ست
ار   ه کردار آ ِح آن ساا

کن  رنگ ىم اش به ارزد چه به  دلق
ار   زار ِرس از خراب و ت وانش



ر   د از خودم وجوِد و امی  روی
ر   د گو مهه را سوگان ِخر

بال طوِن به دیده و دل داد چو ما
ر   یاد  ز نه و غم ِل  ا   گو

ھات وید   که  ِ  چون زلِف
ر   د از سخن  ا م طمع دِل ای

بکش رس آکده ی  ی گو نه 
ر   داد  ده ی رِخ آِب گو دیده

نرىس ىي به راه  در سىع برده
ر   ااد طاعِت ىم طلىب اگر د

است ل يف که د ان ِر  ِدو
ر   د از  ِم و برو گو دیگری

بده دیدار وه ی ىس گم روِز
ر   آزاد و رغ ل به  وانم

بم درازت ِن به ىم گفت دوش
ر   داد   ه ی اند طرش از رب

ر طِر زِىك از کن ه اند 
ر   فرد و   ا درش از برو



َھ مه ی شد ىط و است وصل شِب
َْا َلِع َحّىتٰ ِه َسالٌم

ش  م  شىق در دال
َاجر ىب ر اشد  ره  ا در که

به کرد وا رندی از 
َْاحل و َِْهل آَذَِْىن ََْو

دار روِی ندیدم و رفت د
َزجر  از آه اول  ا از ان

را ا روشن دل صبِح ای برآی
َھ شِب    ىم ر بس که

 ش اکش  خواىه و
ْ َّا ىف اخلُْرساَن و بَح ِّا فَِأنَّ



دگر ِر رسم نه به ر َد گر
دگر ِر نک رندان مِت از جز به

بروم گرن دیده ی  که روز آن خّرم
دگر  ِر کده دِر آب ز 

ىب  را ا م  در ست  رفت
دگر خریداِر به را خود گوھِر برم 

ناخت  دیر ِ حِق و رفت اگر ر
دگر ر پِی ز  روم که ّهللا ش

کبود چرِخ دایره ی شودم ا گر
دگر پرِر به ز آور دست به 

گفند دان به که  ب ما ته ی رس راِز
دگر زاِر ِرس بر ىن و دف  زمان ھر

ساعت ھر ف که ا  درد از دم ھر
دگر آزاِر به ریش دِل ِد ُدم

تاست  واه  ا در نه گو ز
دگر یاِر  دیه  ا در گشتند غرقه



ر ال زاِر رخت فروِغ از خّرم ای
ر هباِر  رو ِ ىب ت ر که زآ

رواست چکد ران چو رسشِک گر دیده از
ر روزِر د  برق چو ت ندر

است ممکن دیدار لِت که دم دو   ا
ر ِر داست  نه که ما ِر درب

مداد شکرخواِب و صبوح ِىم ىك 
ر ایاِر گذشت که ھان گرد ھشیار

نکرد ما سوِی ر و د گذار در وی
ر گذاِر از ندید ھیچ که دل ره  

را که ھر ست  ا ِ  از ه اند
ر مداِر شد  دھاِن نه ی بر

کنگ ست حوادث خیِل ز طرف ھر در
ر سواِر دواَند گسسته ان زان رو

مدار ب  بس  ا و  زنده ام ىب ر
ر مشاِر در هند که را فراق روِز

ان  حه ی بر که بگوی سخن 
ر دِر قت از ماَند ش  ا



صبور بِل س رسِو شاِخ ز دیگر
دور به  روِی از بد ِم که زد گانگ

ن دشاِه ىي که آن شکِر به  ای
غرور مکن دا  ىب دِل بالِن 

منی ک  ش  ِ دسِت از
ور ِّت َود  بىت ست  

شاد و خّرم اند طرب و ش به دیگران گر
رسور مایه ی َد نگار غِم را ما

ادوار است ور و حور به اگر زا
حور ر و است ور رشاب نه را ما

کىس ور ّه ور و چنگ نِگ به خور ىم
ار  گو ور ده که را  گوید

ىم کىن چه ھان غِم از  ش 
ر است ظت در و شد وصل ھ در



ور غم عان به آید ز گم گشته سِف
ور غم گلستان روزی شود َاحزان که ی

مکن بد دل شود به  دیده دِل ای
ور غم سامان به آید ز شوریده ِرس  و

نرفت ما اِد بر روزی دو گر گردون دوِر
ور غم دوران ِل اشد  ان داميا

ن ِت بر ز شد ر هباِر گر
ور غم خوشان ِغ ای کىش رس در  ِچ

برد ھسىت یاِد  ا ِل  ار دل ای
ور غم طون ز کشبان است ح را  چون

غ رسِّ از ِنىي واقف چون د و ھان
ور غم پان زی ھاِی پرده اندر شد

م زد خواىه به شوِق به گر ان   در
ور غم یالن ِر د گر رسزنش ھا

ید  بس مد و است رک بس ل م چه گر
ور غم ن ست  را ن ست  راىه ھیچ

رق ابراِم و ن فرقِت در ما ِل
ور غم ل گردان اِی ىم داند جخ

ر شب ھای وِت و ر ُِج در ا
ور غم قرآن درِس و د وردت َد 



 مگ هبانه و نو  مت یحىت
ذیر  بگویدت فق صِح آه ھر

بردار متّتىع جوان روِی وصِل ز
ر  ِ مکِر است ر کنگِه در که

جو دو به ان ِش  ان  دو ھر ِمي
 کث اِی آن و است قل اِع  ا که

ىم خوا از  رودی و خوش ارشی
زیر و   ی به بگو خویش درِد که

نک گنه و ىم وشم که رسم آن بر
دیر شود  ر  تد موافِق اگر

کردند ما ىب وِر ازىل مِت چو
 مگ خرده رضاست وفِق به نه اندىك گر

ک و ىم ساا ریز حم در ال چو
 ضم ز منی رود نگارم ِل ِش که



سايف ای خوشاب ُدرِّ ساغِر ار  
 مب و     آصىف کرِم گو ود

ر صد کف ز ح هنادم به عزِم به
 ت منی د سايف کرمشه ی وىل

رده سا بوِب و دوسا ِىم
 کب و   ِ ا است بس  مه

د ىم گ ش  که را ما رده ی دِل
  ز از ته نوِن به دھید  خ

 مگو بزمگه  در به ِ 
ر  به زد  کامن ابرو سااِن که



 برگ دل ن ز که گو ا و ام  روی
 گ در گو ن به پروانه آتِش مشع ِش 

دریغ آب مدار و  ب ما نه ی ِ در
 برگ کش ز و آی خویش کشته ی ِرس بر

زرش و سمي َود  ار  مگ درویش ترِک
 گ زر را ر و اشک مشار سمي ت در

ک چه د َود  ار از  و واز  چنگ
 گ مر ت و د د و ق آم

بر و برانداز خرقه رس ز و آی مساع در
 گ رس در ما خرقه ی و رو گوشه  نه ور

درکش صاىف ده ی و رس ز برکش ف
 گ بر در سمي بری زر به و درز سمي

ش دمشن ان  دو ھر و شو ر گو دوست
 گ کر  زم روِی مکن ت گو ت 

ش ما  دىم دوست ای مکن رف ِل
 گ ساغر کف به و جوی طرب جوی ِ بر

م و دل آِب و زآتش و برم از  گ ره
 گ تر ارم و ک لمب و زرد گونه ام

را وا بگو و بزم کن آراه 
 گ   ِرس ترِک و لسم     که



ز به ىم روی خوش که ن ِز رسِو ای
از  صد ه ھر  ِز به را ّاق

ازل در که  خو طِت د فرخنده
ز اِی رسوت ِ بر ریده اند  

آرزوست  زلِف ِ  ِی که را آن
ساز و وز  سودا آتِش بر گو د چون

وىل دل سوِز َد مشع ز را پروانه
گداز َد را د  رِض مشِع ىب

 اِر نگردد رق نه ی از
ز دھاِن در ا برند اگر زر چون

فت وف  کو به ی طواِف کز دل
حز ِرس ندارد حر آن شوِق از

ست  چو و جت چه دیده خوِن به دم ھر
جواز ا مناِز  ابروِی طاِق ىب

دوش د کرده ىم ز به  ىب که ىف
ز دید نه دِر چون د ت 

کف زن رفت ُخم ِرس بر ز ده چون
راز ید سايف ِ از دوش که 



ز کردم دوست دیداِر به دیده که م
ده از  رساِز ای گوميت شکر چه

وی غبار از رخ گو بال ازِد 
از  کوِی ِک است اد اِی که

دل ای اب ان ت طر کالِت ز
فراز و  از د ند  راه ِد که

شق د جگر خوِن به نه ار ارت
مناز ست  درست قش ِىت ِل به

 مگ ا  ز   ازی اِم  در
از ق ِ غ ه ز رساچه ی  در

دىل اھِل ز ر  دىي سه نمي به
ز دارد م  و ن از دمشنت ِد که

دم بر طرف چه  سخن چ ِمي از 
راز رِم ست  غ  در راست رسِو که

دیده ای کردی ار ا که ره دو  به
ز کرمشه ی کىن دو رِخ در که ا 

بد ِت  ز ىم داشمت  ِّ اِد
دراز ِر ز ىم خواسمت  زلِف ِمي

عراق و حز در ق زمه ی فکند
از ش از  غزل ھاِی نِگ اِی



ز ت خو ِم به دیدم که شکر ھزار
داز د  گشته ا و صدق روِی ز

سند بال رِه ت طر روندِن
فراز و  از دارد غم چه ق رِق

رق تِی  ز به هنان حب غِم
راز رِم نه ارِب نه ی  ست  که

تغىن ست  غ ِق از  ِن چه اگر
ز آ ق زی  از که نَمي آن 

   ىم چه درون سوِز ز که گوميت چه
ّاز نَمي  که  ح پرس اشک ز

انگیخت ا ّاطه ی که د نه چه
ز رسمه ی به ه  تش نرگِس کرد که

دوست به است ّور لس که اس  بد
از  و وز  رسد اىي  مشع چو گرت

ست  جت ورنه است ن کرمشه ی غرض
از زلِف به را مود ِدو جخاِل

َرد  رصفه ای ھید غزل رساِىي
آواز برآورد  که ام آن در



ز گوید که  دالن خون ِل
ز جوید که خم خوِن ف وز

د ىم پران ِم از رش
ز بروید اگر ت نرگِس

شد سه گردان ال چون که ھر
ز وید  خون به رخ ا   ز

سخن گفت چنگ پرده در که بس
ز منوید  موی رش ُ ِ 

رشاب ِ  خم فالطوِن جز
ز گوید که ما به حکمت ِرسِّ

اگر غنچه چو د نگشاید
ز وید  ال گون ساغِر

 ُخم احلراِم ت   گرِد
ز وید  رس به د من گر



انداز رشاب ِ در ما کشِىت و ا  
انداز شاب و خ  ِن در و و خروش

سايف ای درافکن ده کشِىت به ا
انداز آب در و کن نىي گفه اند که

ا راِه ز برگشته ام کده کوِی ز
انداز اب رِه  کَرم ز دگر ا

ىم کبو گلرنِگ ِىم زان ار  
انداز گالب دِل در د و رشک رشاِر

کن ىف ز   خرا و ت چه اگر
انداز خراب رسگشته ی دِل  بر ر

ىم ید آاب اگرت ب  به
انداز اب رز گلِر ِدخ روِی ز

پارند  ک به و روِز که َِل
انداز رشاب خِم در بر کده به ا

د د ر ن به  چو چرخ جوِر ز
انداز اب وِک ن ِد سوِی به



انداز اک طر آِب زر سه ی در و  خ
ک انداز رس سه ی شود زانکه ش 

است موشان وادِی ما ِل م ت
انداز افالک گِد در غ ا

شوم ک چون که رسو ای  ِ س ِرس به
انداز ک  بر سایه و ه  رس از ز

است دور ن رِخ از آده ر ِم
انداز ک ه ی آ از ر او رِخ بر

ست   زلِف ِرس ماِر ز که را ما دِل
انداز ترک انه ی به خود ِ از

نکند اىت  که داىن رعه  ا ِم
انداز امالک در م جگِر از آتىش

د گو ت طر ھِل زدم اشک در ل
انداز ک آن بر دیده پس و اّول شو ک

ندید ع ز   که  ب خود ِزا آن رب
انداز ادارک نه ی  آ در آھْیش دوِد

 کن ا مه او نِت از  چون
انداز الک مِت آن رِه در ا  و



ھنوز مم ت متّناِی از امد  بر
ھنوز ُدردی آشامم لت ِم اِد بر

 ِ ز ِرس در دی رفت اّول روِز
ھنوز امم رسا سودا  در شد خوا چه 

 که آگون آِب زان ده جرعه  ساا
ھنوز مم او ِق تگاِن اِن در

خ ِک را  موِی شىب گفمت ا از
ھنوز اندامم بر مو ىغ  ه ھر ىم زند

س به ن ِ بر روزی ره ست  ِم
ھنوز مم از ىم آید ن ِی را دل اھِل

آاب دید و در   روِی ِپر
ھنوز مم و در بر ھردم سایه چون ىم دَود

ت ِل ساِيف را ما داده ست ازل در
ھنوز مم آن مدِش  که ىم جرعه ی

ن آراِم شدت  بده ن گفىت که ای
ھنوز آرامم ست  سدم غم ھایش به ن

ش ِل ّه ی  آورد ق در
ھنوز اقالمم ز ھردم ىم رود وان آِب



 شورانگ ىل وىش ست رده ی د
 رنگ آم و ّال وضع و دروغ وه

د ماھرون ِک رھِن  اِی
 پرھ خرقه ی و تٰی مه ی ھزار

برد خوا ک به خود   ِل خیاِل
 آم  شود   ِل ز  که

سايف ای چیست که نداند ق فره
ریز آدم ِک به گالىب و م واه 

د انگ آتش که ا آن غالِم
ز  آتِش بر سخن در زند رسد آِب نه

رح آمدم در به ته و  
داویز ھیچ ست  َام والِی جز که

گفت   دوش نه ھاتِف که ا  
مگریز ا از و ش رضا اِم در که

است رضب در که خود زیِّ به غّره اش
 انگ دشاه حِمك بیه ی ھزار

حرش سگِه  د  کف بر ا 
 اخر روِز ِل رم   دل ز ىم به

ست   ھیچ شوق و شق اِن
 برخ ان از  خودی حِب خود 



ارس روِد ِسا بر بگذری گر صبا ای
س کن  ک و وادّی آن ِک بر زن سه

سالم صد ما از ھردم دش که ٰسل ِل م
جرس نِگ و ىن   سارن صداِی پر

عرضه دار زاری به آن گه وس   ن مِل
فردرس رن ای سوخمت فراغت کز

رب ِل خواندىم را ان ِل که 
بس د ای که ھان از دیدم گومشاىل

ق ِر ندر ىب ترس کن  گ  عرشِت
س ِ م  آاىي ھاست را وان ش

از   رس دل ای ست  زی ِر ق زی
س چوِن به زد ْوان ق گوِی که زان

ر ِت ِم به ن ىم ارد رغ به دل
کس به خود ایاِر ندادند ھشیاران چه گر

ىم ند اىن شّکران در طوطیان
مگس  ک ىم زند رس بر دست ّرس وز

دوست ِک زِن بر برآید گر  ِم
ممس  ا است بس شا ِت اِب از



بس را ما ان  گلستاِن ز گذاری
بس را ما روان رسِو آن سایه ی ن  ز

د دورم ر اھِل  بِىت و 
بس را ما گران رطِل ان  گراِن از

شند  ىم ل داِش به فردوس ِ
بس را ما ان دیِر گدا و رند که ما

    ر گذِر و جوی ِ بر  ش 
بس را ما گذران اِن  ز اشارت  

ان  آزاِر و گر  ان  زاِر ِد
بس را ما زن و سود  ا بس نه را مشا گر

طمي زدت که جت چه ماست  ر
بس را ما ن مونِس آن ِ ِدو

رست هبشمت به را ا خویش دِر از
بس را ما من و کون از  کوِی ِرس که

ىب ااىف ست گ مت مرشِب از 
بس را ما روان غزل ھای و آب چون طبِع



بس اک  ِت  ر رِق دال
بس را ِک  از ش روضه ی ِمي

درویش مکن ر ن ِل م ز دگر
بس ا ُِج نوی ِ س که

 ِر ِد و مأف کِن اِی
بس رخوا رکرده رھرواِن ز

دل گوشه ی ز غ بگشاید  کم وگر
بس ا ان ِر  درگِه ِحر

ش ىم ساغِر و  ش  به صدِر به
بس  و مال کسِب ان  ز َ ر ا که

اد زماِم د دان دِم به ف
بس گنا  مه دانش و ىل اھِل 

 ای جت ست  دگر ورِد ھیچ به
بس صبحگا درِس و ب  دِی

ان  دو در که مکن خو دگران ِّم به
بس دشا ِااِم و ایزد رضاِی



مس ما احواِل که گفت که را  
مس آا ھیچ ّه ی و گرد گانه  

ست ِکر ُِق و شامل ِف که ا زا
مس ماجرا و کن ع نکرده جرِم

ما سوِز احواِل شود روت که خواىه
مس ا د ز ّه پرس مشع از

ود  درویىش اش ِ ز آگ ھیچ
مس را درویش که گفت   که کس آن

وی طلب ِد ه دلق ِش از
مس ا سخِن لسان ز ىن 

ست  ق ِب خرد ِطب ِدف در
مس دوا ِم و کن خو درد به دل ای

وانده ا دارا و سکندر ّه ی ما
مس و و ر ِ ح ر   ما از

مگوی رفت  موسِم د ر 
مس چرا و چون ز و وقت ِد درب



مس که کشیده ام ىق درِد
مس که یده ام ھی زھِر

ر آخِر و ان  در گشته ام
مس که برگزیده ام ی دل

درش ِک اِی در آنان
مس که دیده ام آِب ىم رود

دوش دھانش از خود گوِش به 
مس که یده ام سخناىن

مگوی که ىم گزی چه   سوِی
مس که گزیده ام ىل ِ

خویش گداِىي که ی در  ىب
مس که کشیده ام رنج ھاىي

ق رِه در  غر  مه
مس که ده ام ر اىم به



مس که چندان گ اھش  زلِف از دارم
مس که سامان و ىب رس شده ام زو چنان که

َمُکناد  د و دل ترِک و اِّد به کس
مس که یامن کرده  از  چنا که

ست  پی در کسش آزاِر که جرعه یىك به
مس که دان دِم از ىم کشم زمحىت

ل ِىم   بگذر سالمت به ما از زا
مس که بدان سان دست از ىم بَرد  د و دل

وىل د سم سالمت و رساّىي
مس که ّان نرگِس آن ىم د وه ای 

بگدازد ن که راه  در گفگوھاست
مس که آن   که  ا عربده ی کىس ھر

پرسم ىل رِت ف گوِی از گفمت
مس که چون خِم اندر ىم کشم آن گفت

گفا شىت که خوِن به زلف گفمش
مس که قرآن به است دراز ّه  ا 



ش امن  درست ىق  رِق اگر
ش گلستان و گرمابه و نه حریِف

مده د دسِت به ان پر زلِف شکنِج
ش ان پر گو ّاق طِر که مگو

ىش  مهنش   که است گرت
ش وان آِب چو سکندر ِم ز هنان

ىغ ست ھر ِر نه ق ازی زِر
ش غزل خوان بِل  ا ِ و ا  

کردن دگی  ِ آی و مت طریِق
ش سان و ما به کن رھا که را ای

زهنار برمکش غ  حرم صیِد به دگر
ش یامن کرده ای ما دِل  آه وز

شو  دل و  زن مىن ا مشِع 
ش خندان و  ب پروانه کوشِش و خیال

رزی ست در ُن و ی دل کامِل
ش دوران دراِن از ر وه ی  به

مکن  ر جوِر از و  مخوش
ش ان ح خوب روِی در که گفت که را 



ش ن مونِس ا ِگ دِل و آی ز
ش هنان ارساِر رِم را سوه  و

فرود ق کده ی در که ده زان
ش ران گو و بده ساغر سه دو را ما

سالک رِف ای زدی آتش چو خرقه در
ش ان  رنداِن رسقه ی و کن دی 

است نگران دل َام به گفا که دار
ش نگران سالمت به ک ا ىم رسم گو

ش  روان ِل آن حرسِت از د شد خون
ش ان و ُر مهان به  ُدرِج ای

شد غباری ّه از د بر 
ش روان مه ِب از رسشک ِل  ای

 ان ب  ِم ىم ُدش س که 
ش جخشیدمن آصِف ِر در گو



ىم ش ىب ر و  گ ح ال دوِر به
ىم ش صبا مهدِم ىس  ِی به

کن ىم پرسىت سا مهه نگوميت
ىم ش رسا ماه نه و خور ِىم ماه سه

د حوا ىم به قت سالِک ِر  چو
ىم ش ا رمحِت ِر و وش 

رىس غ ِرسِّ به جم چون که است گرت
ىم ش ان منا  ِم مهدِم و ا  

ان  ِر تگی ست فرو گرچه غنچه چو
ىم ش گره گشا هباری ِد مه 

منی وی سخن ور کس ز وی و
ىم ش ا و رغ م  ِطا ھرزه به

 و گانگان   طاعِت یِد
ىم ش آا رنداِن اِرش وىل



ش  ر به ّقع و    گىل ىف
ش  خوشگوار ِىم به را ک ِز  و

نه چنگ آھنِگ رِه در ح و طامات
ش  ىم گسار و ىم به طیلسان و بیح

منی خرند سايف و شا که گران ِز
ش  هبار ِمي به ن قه ی در

ان ِ م ای زد ل رشاِب را
ش  ر زناِن ِه به ا خوِن

کن ع ده  گنِه  وقِت به رب
ش  ار  جو ِ رسِو به ماجرا  و

برده ای مود مرشِب به ره آنکه ای
ش  کسار ِ به ره ای ر   ز

ندید ان  روِی  ِم که را شکرانه
ش  اوندر ِف و ع به را ما

صبوح ده ی د ش شاه چو سايف
ش  شب زنده دار ِ به زر ِم گو



یدش  ِ ج روزی گر غبان
یدش بل ِ ص ھان ِر اِی  بر

ال اىن پر از زش ِد  اندر دل ای
یدش ّمل اد دام به چون زیرک ِغ

حرام رزی دا ُر و زلف  چن 
یدش بل ِد  و  مس روِی که ھر

ر چه ىن   لحت  را  سوز رنِد
یدش تأّمل و ر  تد که آن است م ِر

فری ست ت طر در دانش و تٰی بر تکیه
یدش ّ دارد ھ صد گر راھرو

کشید ید تانه اش نرگِس زان زھا
یدش  و د  آن  شوریده دِل  ا

چند به  ّلل ساغر گردِش در ساا
یدش لسل اد ان  چون دور

رود ىب آواز ده وشد   ست
یدش ّمل   چند چرا  ک شِق



رش شد  که است آن مهه بل فکِر
رش در د وه چون که ه اند در 

بند شق که ست  آن مهه دىي
مت رش غِم شد که است آن خوا

ل دِل در زند موج خون که است آن ِی
زارش ىم شکند خَزف که  ا  ز

ود  ورنه سخن آموخت  ِ ف از بل
قارش در بیه غزل و ل مهه  ا

ىم گذری ما شوقه ی کوچه ی در که ای
دارش ىم شکند رس که ش حذر بر

اوست مهرِه دل ف صد که کرده ر آن
دارش سالمت به ا ھست ک ھر

دل ای ااد خوش گرچه تت ِ
فرومگذارش است عزیز ق ِ

کاله کرد کج که دست  از رسخوش ِىف
دارش شود آه دگر ِم دو به

د شده خوگر  دیداِر به که  دِل
آزارش و است وصال زپرورِد



زورش َد دافکن که ىم خوا تلخ رشاِب
شورش و رش و ا د ز برآسا یکدم مگر

امين آمسان مکِر ز شد ْوان که ىم اور  
سلورش ّیِخ و چنگّی زھره ی ِب به

آسایش ِد ندارد دون پرور دھِر مساِط
شورش از و تلخ از وی  دل ای آز و حرص مذاِق

بردار ىم ِم فکن   هبراىم صیِد کِد
گورش نه و است هبرام نه را  ا مودم   که

ست  بزرگی اىفِّ ان درو به کردن ر
مورش  د رھا مت چنان  سامن

ام  دھر راِز صاْت ِىم در  ا  
دل کورش کج طبعاِن به امىي آنکه رشِط به

 از رس چد  منی ن ابروِی کامِن
ىب زورش زوِی  ا بر ىم آید خنده وکن



ا ىب وضِع و از ش خوشا
زوا از نگه دار اوندا

اّهللا ََ صد ما راد ز
زال شد  ىم  ِر که

ّىلٰ و آد  اِن
مشا ىم آید  آم 

ىس روِح ِ ف و آی از ش به
صاحب کام دِم از واه 

رست گوِل ِىل زان صبا
 است چون آگ داری چه

را ا خوا  از دار   مکن
خیا  خوش وىت دارم که

بریزد خو  پرس  ش آن گر
حال کن مادر ِ ش چون دال

ا آ برد ی ِد ِم که
عاا ندادند ان  ش که

ھ از دی ىم تر چو  چرا
وصا اِّم شکِر نکردی



اانش  زلِف صبا برشت چو
نش شد زه وست  که شته ھر به

د عرضه رشح به  مهىس کست
ھانش روزِر از ىم کشد چه دل که

دوست به برد که ومه ای صبح بریِد
وانش ُِر د ما دیده ی خوِن ز

ت   روِی اِل  ورِق از زمانه
پانش کرد غنچه در  رشِم ز وىل

پدید کرانه را ق د و ه ای 
نش ست  که ره  از اّهللا اَرک َ

خوا رھروان ِر مگر به جخاِل
انش   در سوخت زنده دالن ِن که

ىم آرد که احلَزن ت   شته ی  بد
زنانش َچِه از دل سِف اِن

د خوا دسِت به و زلف ِرس آن م بگ
دانش و مکر ز تاَند   داِد که



ش به سدی که خندان ِ  ا رب
نش ود ِم از  به ىم ارم

دور ه صد به گشت و کوِی از چه گر
ش و ن از ف دوِر آفِت د دور

صبا ِد ای رىس ٰسل ِل رسم به گر
ش ز برساىن سالىم که دارم م

اه  زلِف آن از کن فه گشاىي ادب به
برنش  به است عزیز دل ھاِی ِی

دارد  و   و حقِّ د گو
شکنش   طّره ی آن در دار م

ىم د او ِ ِد به که اىم در
تنش خو از  خ شد که ت آن 

اندوخت اید نه دِر از مال عرض
فکنش در به رخت خوَرد آب  ا که ھر

حالل نه قش اندِه مالل ز ترسد که ھر
دھنش و ما ِ   و ما ِرس

است رفت ازِل ت   مهه  ِر
سخنش ِف و دلکش ِس بر  آفر



ش و طاقت و قرار  از رد  
اگوش   م   دِل گ ِ 

ک دار گی بىك نگاری
اش ترىك مىش ظریىف

قش سوداِی آتِش ِب ز
جوش ىم ز دا دیگ اِن 

طر آسوده شوم راھن  چو
آش در م گ ا مهن گرش

اا گردد ده  اگر
فراموش  از رش نگردد

رده ست   دی و دل دی و دل
دوش و بر دوشش و بر دوشش و بر

 ست دواِی  دواِی
ش ِ شش ِ شش ِ



جرم ش ِش ا دشاِه ِد در
ا ش  ىت و شد قرابه کش 

ست خم ِی  ه ُِج ز ىف
دوش به ىم کشد و  که تسب دید 

الودشان رشب و  و خ  احواِل
ىم فروش ِر  از صبم سؤال کردم

رىم چه گر سخن گفىن ست نه گفا
وش  ىم و نگه دار پرده و زن درکش

مناند ىم ِو و ىم رسد هبار سايف
جوش به غم ز آمد دل خوِن که بکن فکری

هبار و جواّىن و لّىس و است ق
وش  کرم ِذ به جرم و پذیر رم

کىن زن آوری مشع مه چند 
مخوش ُب ای د ر اد پروانه ی

 ِل که ىن و رت دشاِه ای
گوش ھیچ ده و دیده ھیچ دیده

ول د ازرق خرقه ی که مبان چندان
ژنده ش ِر  ِف از جوا ِت 



زش  رداىن پان گفت ما  دوش
ىم فروش رسِّ کرد اید پان مشا وز

طبع روِی کز رھا خود بر  گ آسان گفت
سخت کوش دماِن بر ان  د ىم گ سخت

ف بر فرو کز ىم درداد وانم
ش ىم گفت  زن بر و آمد ر در زھره

ور غم ا د هبِر وز پرس ای د کن گوش
گوش داشت اىن گر ی ُدر چون گفمت

م مه اور   خندان ِ  خون دِل 
خروش اندر چنگ چو آىي رسد زخ گرت ىن

نوی ری پرده  ز آا نگردی 
رسوش غاِم  ِی اشد  رم گوِش

ید و گفت از دم زد وان ق ِحر در
گوش و د ید م اا جخ ا آ زانکه

ست  رشط خودفروىش نکته دان اِط  بر
مخوش  قل ِد ای گو داته سخن 

کرد م  رندی ھای که ده ىم ساا
ع ش ِش  جرم صاحب قراِن آصِف



گوش به ده د ر مب ھاتِف ز س
وش   دل ىم است شع شاه دوِر که

ىم رند اره بر ر اھِل که آن شد
موش  و دھان در سخن ھزارگونه

 ھا ح آن بگویمي چنگ نِگ به
جوش ىم زد نه  دیِگ آن ِهنف از که

تسب خورده ترِس نگِی رشاِب
شاش نِگ و وشمي  ر روی به

ىم بردند دوش به دوشش کده کوِی ز
دوش به ىم کشید سّده که ر اماِم

ات  راِه به ک ت خ ِدال دال
روش  ز و اھات ق به مکن

شاه اِر راِی ّىل ست  ِر لِّ
کوش ت ّ  اِی در طلىب او قرِب چو

 ضم ورِد از جال اِی ز  
رسوش اِم  رِم د گوِش ھست که

داد خرسوان م لحِت رموِز
روش ا  گوشه یىن گداِی



دوش نه گوشه ی از ھاتىف
وش  ىم گنه ند   گفت

خویش ِر بکند اهلی ِع
رسوش برساند رمحت ده ی

ماست جرِم از ش   ا ِف
مخوش داىن چه ته رس نکته ی

بر نه به م خرِد  ا
جوش به خون آوردش ل ِىم 

دھند کوشش به نه وصا چه گر
بش اىن که دل ای َر ھر

ر گیسوِی قه ی و  گوِش
ىم فروش دِر ِک و  روِی

ب گناىه ست نه  رندِی
ع ش دشِه کرِم 

کرد آنکه شع شاه  د داوِر
گوش به اش قه ی ُس روِح

بده ادش ارش م ای
گوش دار بدش ِم ِر وز



خوش  ِی مهه و بوع  شکِل مهه ای
خوش  شکرِی ِ  ش وه ی از د

یف  وجوِد ھست طری ِگ گل مه
خوش  رساِی د ِن رسِو مه

مح  ِل و    ش  ِز و وه 
خوش  الِی و  ا  ز  ابروِی و م

نگار و پرش  ز خیا گلستاِن 
خوش  مسن ساِی زلِف از د اِم 

گذار ست  بال ِل  از که ق رِه در
خوش  متّناِی به را خود طِر کرده ام

امری   بدان که گو چه  ِم شکِر
خوش  اِی  ز رِخ از ا درِد ىم د

ری ست سو ھر ز چه گر طلب اِن   در
خوش  ِی

ّ
ال به دل   ِ ىم رود



خوش ری و ر طبِع و د   ِی و آب اِر
خوش گذاری سايف و   ش ی دل ارش

ىم داىن وقت ِر که طالع دولىت ای اال
خوش روزری داری که عرشت  ا دت گوارا

ری ست ی دل ِق ز طر بر که را کس آن ھر
خوش ری و ر دارد که ِنه آتش بر گو ندی

دم  ىم بکر فکِر ز زر را طبع عروِس
خوش نگاری اد دست به اّمم ِش کز َد

تان  خوش دىل داِد و دان غمت  شِب
خوش ال زاری طرِف و است دل افروز تاىب که

ام ایزد  را سايف است م سه ی در مىي
خوش مخاری شد  ىم و ل  ىم د ىت که

نه به ما  ا    شد ر لت به
خوش ری اموزند   خوش شت گوالِن که



ش چو اِر است ف و خوىب مِع
بدھش ا ست  و و ر کنش

روزی زی به و است ل و شا م دل
گش اشد  رشع در و زارم بُد

دارم   ش و  بىت سا رده
ردھش مِه است گوش به قه ن به که

ىم آید شکرش مهن ِ از  ش ی
سش ِم وه ی  از ىم چکد خون گرچه

دل نگه دارم ک  ازو که به مهان 
نش ندارد و ندیده ست ک  و بد که

رب ما دِل ره ِ آن پِی از
ش چند  در ندید که شد ک خود

شکند  سان بد قلب ار  داِر ِر
دش خود ندارِی به زود رد  

ُدر دانه ی آن گر رصف ک شکرانه به ن
آرامش شود  نه ی  صدِف



درویش ِ ف و شد رده د
ش  آمد چه را رسگشته شرِی آن که

ىم زم خویش امياِن ِرس بر د   چو
فرش کامن ابروىي ست دسِت به دل که

ھات ىم پزد ر  حوص ی خیال
ال اندیش ره ی  ا رس در است

روم رسفکنده و گرن کده کوِی به
خویش صِل ز آیدم ھ رشم که چرا

اسکندر ِم نه مباَند  ِر نه
درویش مکن دون اِی د ِرس بر نزاع

را ت کش شوِخ ه ی آن ازم 
ش  ِرس بر ش آِب ىم زندش موج که

کد  خون ھزار طبیبان ِ آ ز
ریش دِل بر هنند دسىت ربه  به گرم

 گدا ھر دسِت نرسد کمر بدان
ش   رون گنِج ز آور کف به خزانه ای



خویش ِت  ر  در آزموده ا ما
خویش رخِت ورطه  از ید کشید رون  

ىم کشم آه و ىم گزم دست که بس از
خویش ِت

َ
خل ت

َ
خل ِ به  چو زدم آتش

ىم رسود که آمد خوش چه بىل ز دوشم
خویش درخِت شاِخ ز کرده ن گوش 

خوی د ِر آن که ش صبور دل ی
خویش ِت  ز د دروِی یار 

زند ف بر رس دثه ِ موج خ گر
خویش ِت و رخت نکند تر آب به رف

بگذرد  بر ان  سسِت و سخت که خواىه
خویش سخِت سخن ھاِی و سست ِد ز بگذر

مدام شدی ّرس م اد اگر 
خویش ِت ز مناندی دور ز  جخشید



ابداع ِخ وتگِه ز که مدادان
اع اطراف مهه بر فکند ور مشِع

آن در و چرخ افق ِج از ه آ برکشد
ااع ھزاران به گیىت رِخ امید 

ف جخشیِد طرب نه ی زواِی در
مساع آھنِگ به زھره د ساز ارغنون

کر شد ک که آید غ در چنگ
ّاع شد ک که آید ه در م

 برگ عرشت ساغِر گر  دوران وضِع
اوضاع ِ هب است  مه ل ھر به که

 فر و است د  مهه ا د ِشا طّره ی
نزاع د و  ره  ا ِرس بر رن

ىم طلىب ان  ِع ار طلب خرسو ِر
ّاع و کر و ش ا وجودی ست که

امل ِم روشِىن ازل ِف ِر
شع شاه ان  ِن ل و م ِ



شع شاه جالِل و ه و مت به م
نزاع ه و مال هبِر از کسم  ست  که

ار   انه ِىم بس نگی ام رشاِب
وداع به رِق ای د ر ده حریِف

ید خرقه شستشوِی ىم ام به را ای
اوضاع  از  خ ِی منی وم  که

چنگ  ی به ىم رود ر ان که    
مساع اامِع رمودی ره که کىس

مت  ا شکِر به کن ری ان به
اع دشاِه  یعم غالِم  که

وىل نه ا  ِم جرعه ی ِ ف به
صداع منی دھمي ی دل منی مي

ست  ازی ش   و اّم منی خرد ھ
اع کساِد  بد ارت  به روم ک

مکناد ا ا  ره ی و  جب
شع شاه ِی ک رگِه ِک ز



مشع چو خو ِر  ِق وِی در
مشع چو رندا و رسزان کوِی ِ  شب

ت دسِت در موم چون شد نرم م ص کوِه
مشع چو گدازا قت آتِش و آب در 

شد ریده ُ ت راِض به م ص ره ی
مشع چو خندا  ِر آتِش در مهچنان

گرم رو ودی  گلگو اشِگ ِِت
ُ

ک گر
مشع چو اپ راِز گیىت به روشن شدی ىك

ست رسگرِم مهچنان آتش و آب اِن در
مشع چو را اشک نزاِر زاِر دِل  ا

است شب چون روزم   آراِی جخاِل ىب
مشع چو ان ِ ع در  ِق کامِل 

 زن ای خود وصِل  شىب کن رسفرازم
مشع چو اا دیدارت از گردد ّور 



 دیداِر  يف ست  س صبحم مه
مشع چو ابرا ن  ا دل ام  ره

فرست وصىل پروانه ی ا ھان شِب در
مشع چو وزا  را اىن  دردت از ورنه

غم پرست ِم به منی آید خوا شب و روز
مشع چو گر  ِھ امرِی   در که بس

گرفت رس در ب   را  ِر آتِش
مشع چو شا  دیده آِب به ىك دل آتِش



کف به آورم داش د مدد اگر طالع
رشف زىه بُد ور طرب زىه بم گر

 پراِد دِل  ا ست  کس ز کرم طرِف
طرف ھر به  ّه ی َبرد ھ سخن چه گر

د گشایىش ھیچ َام ابروِی خِم از
ت شد عزیز ِر کج خیاِل  در که وه

 خیاِل دکِش شود ىك دوست ابروِی
ف بر اد ِر  کامن  از نزده ست کس

گ دل اِن  ِر پرورم ز به چند
خ پرساِن  ا منی ند پدر ِد

آ طرفه و   گوشه زای خیاِل به 
دف و چنگ به ىم زندم طرف ھر ز بچه ای

َُل ال و وان  ش زاان ند خ ىب
ََف ال و واه  ده تسب رست ِت

ىم خورد شه  ی چون که  ب ر ِىف
خوش ع َواِن آن د دراز رد

صدق به ندان رِه در زىن م اگر 
ف  شحنه ی ّمهِت شود ر بدرقه ی



فراق اِن   ِرس ندارد مه زِن
فراق دااِن   د رشح نه وگر

شک ِ مهنش و خیالمي خیِل رِق
فراق  قراِن و ھان آتِش ِ قر

وصال اِد بر که رم مّدِت دریغ
فراق زماِن برس امد  و د ر برس

ىم سودم ر به گردون ِرس بر که رسی
فراق آاِن بر هنادم که راان به

وصال اِی در ل ک ز چگونه
فراق اِن آ در پر د ِغ ت ر که

گرداىب به غم ِر  در که ره چه ون
فراق دِن ز م ص زورِق اد

شود غرقه ر کشىتِّ که مناند بىس
فراق ىب کراِن ِر  در  شوِق موِج ز



شده ست که ن به ک وصلت دِی چگونه
فراق ضامِن د و ا وِل ت

ق ِ چن ِ اس را رسم دید چو ف
فراق امِن ر به م ص گردِن ست  

ر از دور و کباب شد د شوق سوِز ز
فراق خواِن ز ىم خورم جگر خوِن مدام

 شدی برس ره  ا گر شوق ِی به
فراق اِن کىس ندادی ھ دسِت به



ق  رِق و  ىب ِىم و ا اِم
ق زىه شود ّرس م مدام گرت

است ھیچ بر ھیچ جخ ان  ِر و ان 
ق ق کرده ام نکته  ا  ر ھزار

ندامت زمان  ا  که درد و دریغ
رق د رق ادت اِی که

وقت غمِت مشر فرصت و رو مأمىن به
طریق اِن رند  گِه کم در که

 خ ِدال د  دىل اھِل است ک
طریق ھیچ به ره رد  دوست به ما که

م خنده ی و نگار ِل ز به که ا  
دیق منی د لش که وری ست

نرسد مىن چون به ا موِی چه اگر
دق خیاِل  ا فکِر از طرم است خوش

است زنان َچِه در را  که حالوىت
یق فکِر صدھزار نرسد آن ِه به

ب  چه  اشِک است ق  رنِگ به اگر
ق  مه لىب ست مم ِ ُِر که

َام طبِع غالِم  که گفت خنده به
ق د ھ ّم چه به  که    



ک بر ان جرعه ای خوری رشاب اگر
ک چه  غ به رسد ىع چو گناه آن از

ور دریغ ور  داری  چه ھر به برو
ھالک ِغ  روزر زند ىب دریغ که

 زپروِر رسِو ای  ک ِی به
ک ِرس از م مگ وا  واه روِز که

پری چه آدىم چه هبشىت چه دوزىخ چه
ااک است ت طر ِک مهه ِمذ به

ىت  شش دیِر راِه فلىك ندِس
اک دیِر زیِر ست  ره که ست   چنان

ل رِه ىم زند طرفه رز ِدخ ِ فر
ک طارِم خراب امت به  اد

رفىت ان  از خوش  کده راِه به
ک دِل مونِس د د اھِل دِی



ھالک ِد ىم ند ار دمش ھزار
ک ندارم دمشنان از دوسىت  گَرم

ىم دارد زنده  وصاِل اِد ا
ھالک بِمي ست ِھ از دمم ھر وگرنه

  نوم د از اگر س س
ک ان  گر ک غم از  چو زمان زمان

ھات  خیاِل از م دو خواب به رود
شاک  فراِق اندر دل صبور َد

 دیگری که به زىن زخم  اگر
ترک دیگری که به دىه زھر  وگر

َابدًا اُا َىل فک َ ِب َْ 
اک یَن َاْن طاِب َْ روَىح ألنَّ

م مشش به ىم زىن گر که یچ ان
فاک از ندارم دت و رس 

ُ
ک س

ند   ک ر ھر ىي که چنان را 
ادراک د کىس ھر خود دانِش ِر به

 شود زمان آن عزیز ق ِم به
ک بر کنت روِی هند  دِر بر که



منک حقِّ  ِ  ا ریِش دِل ای
ََک ُ اهللاّٰ ىم روم  که ندار حق

س ِ در که ه ک گوھِر آن ىي
م بیِح صِل َد  ِ خ ذکِر

کن ربه  شىك ھست ار م وِص در
ک چو ناسد  زِر اِر کس

بد ست دو و ت شوم که دی گفه
 نه و دید دو نه ما و د   از وه

کن شکرریزی و خندان ته ی بگشا
شک به نداز خویش دھن از را ق

گردد ادم ِ غ ار ز بر چرخ
ف چرِخ از کشم زىن که آ نه 

ری نگذاری ش خو ِ بِر چون
دورترک م دو  او بِر از رق ای



مشال ِمي ای ىش  خ خوش
وصال زماِن ىم رسد ما به که

ٍََس ِبِذی َْ َو ْٰلَِ ما
احلال َْف َ

 َو اُا ْ ِج َ ْ َا
ماند ىل بزمگاه عرصه ی

ماالمال ِم و ان حر از
ٍِة َْد َ ااُر ََِت

األْطالل َعِن َهلا ا
َ

َْسأ
ھ شِب ا افکند سایه

خیال واِن ش زند چه 
َهلا انِاَم ال اِشِق ُة َِّ

اال اُن ُھنا ھا َُِمْت
منی نگرد کس سوِی ما ُترک

جالل و ه و  ک  از آه
ُمىن ِنْلت الکامِل جخاِل ىف

کامل َ َْع ک َْ اّهللاُ َف َرصّ
چند  صابری و ق ا

ال  است خوش ان  ی
اّهللا َمحاَک ٰاِحل َبرْیَد 

َال َال َحبا َْ َحبا َْ



ِوصال َبْرَق ُت ِمشْ َو ِوداٍد َرْوَح ْمُت َمشَ
مشال ِمي ای م م را  ِی که ا  

اْنِزل َو ِقْف ِاحلَب امِل ِ ِ  ًِدَا
جخال ایاِق ز جخی ِ ص ست  که

به گذاه فرو ھان شِب ِ ش
وصال روِز پرده برافکند که آن شکِر به

ىم طد ر و است صلح ِرس بر ر چو
ل مهه در رق جوِر ز گذشت ان

م ت نه ی گلریِز پرده ی که ا  
خیال رِه ریِر به کشیده ا

گ دِل در ست   دھاِن خیاِل ز  
ال خیاِل پِی در  چو اد کس که

ن از ىم منا لحىت مالِل
مالل خویش ِن ز امید ب کس که

وىل  غر ِ شد  ِق یِل
حالل مات خوِن که کن گذری ما ِک به



مل خرسِو  د ِت ان  داراِی
دل ِِ ِم ّ یاِی 

گشاده  اسالم اِه درگِه ای
دل َدِر و ن روزنه ی ان  روِی بر

الزم و واجب خرد و ن بر  تِمي
شامل و   من و کون بر  ِاام

اىه  ره   ِک از ازل روِز
ا ِّ شد که ااد مه روِی بر

گفت دل به دید ه  ِل آن چو د خور
ل  ھندوِی آن دىم  که ج ای

است مساع و ر در  بزِم از ف شاھا
مگسل زمه  ا ِدا از طرب دسِت

کدت زلِف از که ش  ان  و ش ىم
سالسل گراِر بدخواه گردِن شد

است ل ِج بر یکرسه فلىك دوِر
ل م به ر َرد  ظا که ش خوش

است رزق َْسِم ان  شاِه ِق 
طل ه ی اند مکن یشت هبِر از



خجل رشاب به ی از شدم  وقِت به
خجل اب کرداِر ز اد کس که

ث   ز  و است ره داِم مهه ما صالح
خجل ب ھیچ به سايف و شا ز نَمي

کر ُِق به ما ز نرن ر که َد
خجل جواب از و ملمي سؤال از که

م رساچه ی از دوش شِب رفت که خون ز
خجل خواب شب روان ِر در شد

ش  در رس فکند ار ت نرگِس رواست
خجل ُپرعتاب م آن وه ی  ز شد که

ه اا  ری ست  اِب از رخ
خجل اب  از ق رِی به نَمي

ا شکِر و زآاب خوب روی تری 
خجل آاب روِی در  ز سمت  که

گشت که  آِب ت  آن از ظت حِب
خجل آب مه طبِع  ا و  ِر ز

صدف اِب در خویش رِخ هنفت آن از
خجل خوشاب لؤلِؤ خوشش ِم ز شد که



ول اِل ا شد  کوِی به اگر
ال به  اِی وصلت ِدو به رسد

را بِل دو آن  ز برده قرار
مکل نرگِس دو آن  ز برده فراغ

دارد صىل چو رت جواھِر از دل
ل ه آ ھر حوادث زنِگ ز َد

 زندگی بدل شته ی ِ
ول شوم ت ِغ  به که س آن در

 ِت به دل و ن ای کرده ام جرم چه
ول  منی شود ىب دل ِ طاعِت که

زور و زر ىب نوای   ِ  دِر بر چو
دخول و خروج رِه ندارم ب ھیچ به

جو ک از ره ک چه روم ک
مل روزر جوِر و غم ز گشته ام که

افت  ی  غِم  دِل ز تر خراب
نزول قرارِه گم دِل در ساخت که

 کن مخوش و از  ق درِد به
عل اھِل ِش  ش مکن ق رموِز



مشا آن وصِف در گفمت که نکته ای ھر
 َدرُّ ِ ِهللاّٰ گفا ید کو ھر

اّول منود آسان رندی و ق یِل
ا  ا کسِب در  وخت  وآخر

ا ِن بر خىش   ىك که گفمت
 انه در ن َود ْ  که زمان آن گفت

رسآید خوش نکته  ا دار ِرس بر حّالج
ا  ا ااِل رد شافىع از

نگاری کىش شوىخ ری به داده ام دل
اَا ُمودُة َْ ّا َِضّیُة

تت ِم چو دم ی گوشه گ ِ ع در
ما  ابروِی چون تان چو شدم واون

دیدم ح طوِن ره صد دیده آِب از
زا نگشت ھرگز شت نه  ِح وز

است م زخم ویِذ  دسِت دوست ای
محا گرد در را آن ی   رب



ل م رشاِب و جواّىن و ازّی ق
مدام رشِب و مهدم حریِف و انس لِس

 سخن  ش رِب و شّکردھان ساِيف
ک م  ندميی و ک کردار  مهنشیىن

زندگی آِب رشِک ىك و ف از شای
متام ماِه ِت غ خوىب و ن در ی دل

 بر فردوِس ِ چون دشان بزمگاىه
اّالم دار روضه ی چون راش  گلشىن

ادب  شران  و ک خواه  صف ان
دوم ان حر و صاحب ارسار دوداران

ک  خوش خواِر ِز  تلِخ گلرنِگ ده ی
م ِت از َلش و نگار ِل از ُلش

غ  آھخته خرد امی   به سايف زه ی
دام گسده دل صیِد براِی از ن زلِف

 سخن  ش ِ چون بذ گو نکته داىن
ام ىج چون ان افروز  شش آموزی 

اه  وی بر خوش دىل وا عرشت  ا که ھر
حرام وی بر زندگی وید  لس  ا وانکه



ام  فرخنده فّرخ پِی طایِر حبا
کدام راه ک ر  خ چه دم ِ خ

د بدرقه ازل ِف را ف  ا رب
م به شوقه و آمد دام به م ازو که

ست  ن ا شوِق و  ماجراِی
ام ا ذیرد ندارد آز چه ھر

فرماید ھ زّر چو دار زلِف
حرام خرقه ما ِ بر شد که خ  ای برو

ر  سدره ِرس ز زد ھ که روحم ِغ
دام در فکندش  ِل دانه ی ت

شد خور در چه خواب ا خون ِر ِم
َام َْف َ

 َدَنٌف داٌء ُل ُ  َ َُ َ
گفمت ىب دل ِ بر نکىن ترّحم 

االّم َِْت َو ََْا َوھا َدْاَی ذاَک
امی  رخ کرم به ّعم برد  ز 

رام  را ا ست  خوش و ىم زد رسو
شاید دارد  ابروِی به ل ار 

کالم اھِل ند راب گوشه ی در ی



ه ام خوِش جواىن روِی شِق
خواه ام د به غم  ا ِدو ا وز

ش ىم گو و رزم و رند و شق
آراه ام ھ  چند به که بداىن 

ىم آید خود آده ی خرقه ی از رشمم
راه ام  بده صد به وص برو که

ز   ک ا که مشع ای ش از وز  خوش
بره ام و ته  کمر ر  بد 

ر رصفه ی د دست از  ح  چن 
ه ام ن و دل از آنچ افزوده ام غم در

ا مه روم خرات به  مه
ه ام ِ دل آن کشد بر در که 



ََْس ِبِذی ََّْت اّالمُة اذا ٰی ُْ
َعْم ِّا َیَة ٍَُِْف ُد َمحْ ِ هللاّٰ

داد ده ح  ا که کست  خوش خ آن
م در سمي و زر چو امنش ن 

است   طرفه  در شاه زگشِت از
م رساپرده ی به او ِم آھنِگ

ل شته گردد ه آ ھر امن شکن 
ِذَمْم ٰی ُّال َمک َد ِْ اَُُد ِانَّ

وىل ر امل سِب از ت ُ ىم
 نداد رون   ه ا دیده اش جز

گفت ط به سرش اد غم ِل  در
َدْم َّا ََْفُع ما َو َنِدْمَت َْ َن ٰ ْ

َاال
ىت بر رصاىح مه م خوِن چون

جم ِم  گ طرب و ش به دوان 
 وقِت و است ش موسِم که ا   سايف

 و ش   ز غم ور ھیچ و م آر ش 
قراره دارد کده کوِی به 

َجْم
َ
األ ىف اَُث و َِة ال ىف ُ ْ َا



ممت اخواِه که ساا آی ز
دولمت دگوِی و دگّی  تاِق

ست فروِغ ادت ِم ِ ف که  زان
 ح ظاِت ز منای رون شدی  

ت  صد ز گنا ِر  غرِق چند ھر
رمحمت اھِل ز شدم ق آاِی 

حکمي ای بدىم و رندی به مکن مب
ممت داِن ز رسشت د  

ایار و است کسب به نه شىق که خور ىم
ر اِث م ز د ر موھ  ا

خویش ِر به نگزیدم ر وطن کز 
غربمت اخواِه  دیدِن ِق در

یف و ته  و ره در کوه و در
ّمهمت به کن مدد ته پی خ ِ ای

 دو رساِی دِر از رت به دورم
 امِن  ز دل و ن به کن

ن سد خوا  ِم ِش  به 
لمت ر بد ار خیا  ا در



دسمت از دانش و  د د  که آن از  غ به
مت بر َطْرف چه قت ز که بگو ا  

د به داد  غِم رم ِخر چه اگر
مت د که عزیزت ک ِی به

ق ِدو به     رم  چه گر ذّره چو
وسمت  ر به چون رخت اِی در که

ا ِرس از   ری ست که ده ار  
شسمت ش هبِر از ت ُِج به

یحت گوی ای ھشیاری دِم ز اگر
مت  که چرا فکن ک به سخن

دوست بِر برآورم خ ز رس چگونه
دسمت از امد  بر زا  مىت که

نگفت دواز ِر آن و  وخت 
مت طرش که رسمت  ھ که



دسمت از رد ُ    ِم امرِی   دوش
مت  ىم ن رِت ت ِف از کن

ست  اوزی  ِ ک ِ   ِق
مت ھالىل ِم  کز دیرىه ست

جور به که آمد خوش نکته  ا خودم اِت  از
شسمت طلب ِی از  کوِی ِرس در

  نه ِ از مدار م ت
ھسمت  زده ام رندان مِت از دم که

است ر صد ا سوِی آن از ق رِه در
رسمت آمد رس به رم چو که نگوىي 

ود کج انداِز ِر  از غم چه ازی د 
وسمت  خود کامن ابروی بوِب به چون

ا است حالل  ِق  ُدرِج بر سه
مت و ُِر ا  و اوس به که

د شده بر ف به  دانِش ِت ر
مت بدت مششاِد ارِی کرد

برفت و کرد دل رِت کری ام صن
دسمت د نگ شاه ِت اگر آه



دم بر ندىه  مده د بر زلف
یادم  نَکىن  مُکن یاد  ز

گ برِگ از کىن رغ که برافروز رخ
آزادم کىن رسو از که برافراز 

کوه در رس نم  و ر ره ی
فرھادم نکىن  ام   ش شوِر

جگر خوِن ورم  کس مهه  ور ىم
فردم ف به رس ند  رسمکش

دم  در نکىن  مکن قه را زلف
دم بر ندىه  مده ب را طّره

م خو از ری   و گانه   ِر
شادم نکىن  ور اار غِم

را ما وزی  نه ور و جخع ھر مشِع
دم از نروی  مکن م ھر ِد

رس فردم به و  ک ِ بر کن رحم
فردم نرسد آصف دِر ِک به 

را  نُکىش  مکن  س ف چون
دادم فّرخ طالِع بد  شو رام

روی بگرداند که شا  جوِر از 
آزادم َام ِد  در که روز آن از 



دادم خود گفه ی از و ىم گو ش
آزادم ان  دو ھر از و قم ده ی 

فراق رشِح د چه سم گلشِن طایِر
اادم چون دثه دامگِه  در که

د   بر فردوِس و دم َم 
آدم خراب دیِر  در آورد آدم

حوض ِ و حور دجلوِىي و طوىب سایه ی
دم از برفت  کوِی ِرس اِی به

ر مِت الِف جز د ِح بر ست 
اادم نداد د دگر حرِف ک چه

ناخت ّجم ھیچ ا ِت  کوکِب
زادم طالع چه به گیىت مادِر از رب

ق نه ی دِر گوِش به قه شدم 
ارکبادم به  از غ آید دم ھر

سزاست دیده دمِک د خوِن ىم خورد
دادم دم گوشه ی جگر به دل چرا که

اشک ز زلف ِرس به  ره ی کن ک
یادم  َرد   دمادم ِل   ا ورنه



دردم ىم کىن زدت دم ھر و ىن   ىم ا
ھردم ىم شود زدت  و    ىم را 

داری رس چه منی دا منی پرىس ساما به
دردم مگر منی داىن منی کوىش درما به

برگردی و ک بر ا بگذاری که  ا است راه نه
گردم ر ِک  پرس زم و آر گذاری

 دم آن و ک در مگر دا از دت ندارم
گردم دام د بگ گردی روان  بر که

ىك  ىم دىه دم دمم قت غِم از رفت فرو
برآوردم منی گوىي برآوردی  از دمار

مت  ىم ز زت ز ریىك به را دل شىب
ىم خوردم ز ھالىل ىم و ىم دیدم رخت

 گیسو ب در شد و ه برت در کشیدم
کردم ا دل و ن و را  ت بر هنادم

ىم ده ن م گو برو   ىم ش خوش 
دم رسدم ِم از ک چه    ىم  از گرىم چو



کردم رندان ِمذ روِی  سال ھا
کردم زندان به حرص خرد وای به 

راه بردم ود  نه قا ِل رسم به 
کردم سامن ِغ  ه  ا ِع

 که م لب  دت خالف آمِد از
کردم ان پر زلِف آن از جخعّیت کسِب

روان گنِج ای فکن م ر دِل بر سایه ای
کردم ویران  سوداِی به نه  ا  که

ون و ساّيف ِ وسم  که کردم به
کردم دان به گوش چرا که  ىم گزم

ست و  دسِت به نه ىت و توری ِش
کردم آن بکن گفت ازل ساِن چه آن

طمع فردوس ِّت ازل ِف از دارم
کردم فراوان نه درِىن چه گر

واخت  سف ِ رانه رسم  که  ا
کردم َاحزان که ی در که ی ست ص اجِر

 چون طلىب سالمت و ّی صبح خ
کردم قرآن ِدو از مهه کردم چه ھر

ب  چه ی صدر غزل داِن به گر
کردم دان صاحِب دگِی  سال ھا



ىم زدم خواب رِه اشک ِل  به ب د
ىم زدم آب بر  ِّ ِد به ىش

سوه خرقه و ر در ر ابروِی
ىم زدم راب گوشه ی ِد به ىم

ىم منود وه رم در نگار روِی
ىم زدم تاب رِخ بر سه دور وز

چنگ ِل به گوشم و سايف روِی به مم
ىم زدم ب  در گوش و م به ىل

صبم وقِت   روِی خیاِل ِش
ىم زدم ىب خواب دیده ی رِه بر

ست َ   سخن شاِخ ِرس کز فکر ِغ ھر
ىم زدم اب به  طّره ی ز زش

ىم گرفت سه غز  ا ِت به سايف
ىم زدم ب ِىم و رسود  ا ىم گفمت

م و اد ِل و  ِل د خوش
ىم زدم احباب ِدو و ر ِم بر



شدم ان و ته دل و ر  چند ھر
شدم جوان کردم  روِی ِد که گه ھر

ا از کردم طلب چه ھر که ا شکِر
شدم ان خود ّمهِت اِی بر

 که ور  دو بِر جوان ِ گل ای
شدم ان  ِغ بِل  سایه ی در

ود   خ وجودم ِت و حرف ز اّول
شدم نکته دان  چن  غِم مکتِب در

ىم د خرات به حوالمت مت
شدم آنان و شدم  چن   چند ھر

ىب وست ر نَمي ماه و سال ِر  
شدم آن از ر  ىم گذرد ر چو  بر

شد گشوده ىن دِر د بر روز آن
شدم ان ِر  درگِه سااِن کز

ت  ِت به رسمد ِدو شاه راِه در
شدم دوان دِل ِم به ىم ِم 

د ر  به مت نه ی که زمان آن از
شدم آخرزمان نه ی رشِّ ز امين

ا که  ا داد ید دوشم
شدم ضامن گنا ِع به  که زآ



کشیدم دیده رِه در  ِش خیاِل
یدم نه و دیدم نه نگاری  رِت به

مشا ِد  اِن طت در چه اگر
دم نر م خراماِن رسِو گرِد به

دخلواه گردِن و د  اِه  ِم گناِه
بردم آدىم ز وحىش آِی چو  که

اندم که ره ھا چه شت  ی شوِق به
خریدم که وه ھا چه ده فروشت ِل ز

گشادی که رھا  چه م ر دِل بر زه ز
کشیدم که رھا چه  کو ِرس بر ّه ز

غباری صبح ِمي ای ار   ر کوِی ز
یدم تراب آن از ریش دِل خوِن ِی که

ی گذشت او کوِی از رسم بر غنچه چو
بدریدم او ِی به  خون دِل بر پرده که

سمت  ر روِز به زت شِب در اد
ریدم   دل ِم ز دھا دوِر به طمع

 دیده ی ِر و سوگند  ِی ِک به
ندیدم دیده چراِغ از فروغ  ىب ُرِخ که



زم زیِر خود کوتِه دسِت ز
رشارم البدان از که

دست دم گ موىي ِ  ز مگر
برآرم داىي  به رس وگرنه

گردون اوضاِع رس   ِم ز
ىم مشارم اخ روز  شب که

م ِ ىم سم شکرانه  بد
روزرم راِز ز آگه کرد که

شکر بىس دارم خود زوِی از 
ندارم دم آزاری زوِر که

ىم فروشان دِی گفمت اگر
ىم گزارم مت حقِّ شد چه

گرف بر واىه  از 
ارم   گوھر اگر اشک ِی به

کن ت  چه دارم رسی
اّدوارم رسی آن ِف به



رم در گرىه زش ز ااد چه گر
ىم دارم کر از گشاد ِم مهچنان

م چو که رو رسِىخ مکن محل طرب به
رارم از ىم د برون عکس دل خوِن

برد خوا برون دست از ر پرده ی
رم اشد  پرده  در زانکه اگر آه

سخن اوِن به که ساحر شاعِر آن م
ىم رم شکر و د مهه ک ِىن از

ی دیه  در هناد اّد صد به
مگذارم فرو گم گشته دِل دِل ای

دید منی رم د گذِر در را  چون
رم  سخىن بگوید که گو که 

خواب در شد او اانه ی به ت  دیده ی
دارم   د که  ا ز ی کو

شب مهه شب شده ام دل حرِم اِن 
نگذارم او ه ی اند جز پرده  در 

ر و است روی مهه  که ىم گفت دوش
زارم د که  درش ِک از جز به



نگارم ِی کِف ِک د دست گر
گارم  غباری ِّ   ِح بر

ن طلِب در رسدم گر او پروانه ی
پارم  ن دىم به مهان دم مشع چون

اری دوست ند را د قلِب گر
مشارم دیده از د در روان ِد 

گ از پس که ىك ِ از شان دا
غبارم د بَرد که واند در  ز

است اد و غرق شدم  اِر ِی بر
ارم به رساند که رسشمك موِج از

اندیش و  وِی ز رس مکش اوز
برآرم دست د به غم از  که شب زان

ّاق دارِی به  اِه  ِ ز
قرارم ردند   و قرارّی دادند

آور  به ی ده آن از د ای
مخارم دفِع َد ش ا ِی ن

است عزیز ِن ا چو لش ِ 
آرم  به را ن که ه آن َد ری



دارم خوش صن عرشت هناانه ی در
دارم آتش در ل ر و زلف ِرس کز

بد آواِز به ىم خواره و رندم و شق
دارم پرش حوِر آن از مب مهه  و

زد خواىه ىم رندان شانه ی به گر
دارم  ىب ِىم و  شکر ِر ُِل

داری سامان و ىب رس ا دست  ز  گر
دارم ّوش زلف ست آِه به 

دوست زنگارِی ِ گشاید ره  چن گر
دارم ّقش خوبه به زرد رِخ 

 که زلف زرِه و ار   زه وِک
دارم بالکش روِح دِل  گ ھا

است گذر در ان  شادیِّ و غم چون ا
دارم خوش خود طِر  که است آن هب



دارم بدن در ن  که ن  دی ست ا
دارم  خو ِن چو را کویش ادارِن

جو چگل مشِع آن از طر وِت اِی
دارم خ ماِه آن از دل ِر و م فروِغ

صل وىت دارم چو دل آرزوِی و م به
دارم من ا اِن بدگون خبِث از فکر چه

ّش سایه ی ندر ھست رسوی نه در ا
دارم ن مششاِد و تاّىن  رسو از فراغ

سازند  کم دل ِد به خون از کر صد رم
َ
گ

دارم کرشکن بىت اّنه و مداهللاّٰ 
نه ز عم مکن فرزانه ِر  ای اال

دارم امن شکن  دىل امنه  ترِک در  که
سامىن الِف ز لش ِ کز سزد

دارم اھر از ک چه شد امم اسِم چو
نه  بر دیده زماىن اب رق ای را ا

دارم سخن صد هناىن موشش ِل  که
مداهللاّٰ  خراما اا گلزاِر در چو

دارم ن برِگ نه  نرس و ال ِل نه
کن مهدمان اِن  شد ره رندی به

دارم ن  ّا ام  در که دارم غم چه



سم وِت مشِع  و صب مه 
سم ھ چون که  ب ن و کن ّس 

ست رسکِش زلِف داِغ  دِل بر که  چن
درگذرم چو تربمت شود فشه زار 

م دِر گشاده ام ادت آاِن بر
رم از فکندی خود فکىن ر  که

اهللاّٰ َاَک غم خیِل ای گوميت شکر چه
رسم ز منی روی آخر ىب کىس روِز که

اه دىل   که مم دِم غالِم
مشرم دل درِد چو ارد   ره ھزار

کن ىم د وه ما ِ  ر ھر به
نگرم ھ  که د  کرمشه  ا کس

د چون بگذرد ر اگر  ِک به
بدرم کفن گنا آن دِل در شوق ز



گذرم طر طِر آن بر که شم که 
رسم ِج درت کغ ای ىم کىن ف ھا

بگو آموخت که ْاز ده  ا دل
رم  ھرگز  رباِن به ظن  ا  که

س طایِر ای کن راه بدرقه ی ّمهمت
رم   و مد رِه است دراز که

برسان  دگِی  سی ِمي ای
سم دِی وقِت مکن فراموش که

 از پس  ام  صم وتگِه راِه
ورم ا د غِم دیگر و   ىم خورم

ر دم بر ه  کز روز آن خرم
م خ رقان پرد  کوِی ِرس وز

وصل گوھِر طلِب در اگر شاید ا
خورم طه درو و اشک از ک در دیده

بگو  ان گ  و است بد م یه ی
رم ُپر دھان ر  دشِه د 



م نگ دش شد
ُ

ک گر غم  به
پذیرم ّم زند رم  گر و

ر  بزن گو را ما کامن ابروِی
م مب  زو و دست ِش  که

آرد در  از گر گیىت غِم
م دست گ شد که ساغر ز  

اّد صبِح آاِب ای برآی
م اس ھان شِب دسِت در که

خرات ِر  ای رس فردم به
رم  که کن جوا جرعه  به

سوگند دوش خوردم  گیسوِی به
م برنگ رس  ِی از  که

  تٰی خرقه ی  ا وز 
م نگ وی در شوم آتش گر که



رم  زه ِک ز دل بر ن
م مب امرت   ِم ِش  که

است کامل ِّ در ن اِب
م  و  ک که ده ز

ق ِدو در  که کن پر ح
رم  چه گر ا  ِت  جوان

دوست از نه  اِی شد پر چنان
م ضم از شد گم خویش فکِر که

ىم و رب اِب جز ادا
رم  د ِک کشد ىش اگر

رسد را کس کس که   در
پذیرم ّم ان ِر  از 

ىت اغناِی که آن دم خوشا
وزیرم و شاه از شد  فراغت



فریىب زا ای ىك  الن چو
م ش و د و ان ِس به

ىم فروشان  ته ام  قراری
م نگ ساغر ز   غم روِز که

سه و شام ھر که غم آن 
رم  ىم آید عرش ِم ز

دارم نه  در او گنِج  چو
رم  ند   مّدىع چه اگر



زم اد گذر گر ان خراِت در
درزم روان سّده و خرقه صِل

ز زّھاد چو اوز گر به قه ی
زم در نکند فردا کده زِن

ىل فراِغ دست د پروانه چو ور
پروازم ود  مشىع رِض بدان جز

د ِم ندىه اری به ار چنگ مه
وازم   ىس ىن چو خویش ِ از

ور ِ ع َد که وا حور ِ
پردازم دگری  اگر  خیاِل 

کس  نگو گشته خون دِل ماجراِی
دازم کىس ست  ت ِغ  جز زانکه

پان مباندی نه  در  سوداِی ِرسِّ
رازم نکردی ش اگر دا تر ِم

گشمت اىي ک ِس از غ سان
بازم د صید مگر که اىي به

شد  ِ بر رسی موی ھر به گر
اندازم مت در را مهه زت مه



زم  ِ ز ِرس در رسد دست گر
زم  چوِن به که رسھا چه گوی چون

ست  وىل است دراز ِر ا  زلِف
درازم ِر آن از موىي ِرس دست در

اب که مشع ای بده راحت پروانه ی
گدازم مشع چون  ِش  دل آتِش از

رصاىح چو ن د خنده  به که دم آن
منازم گزارند که خوا  تاِن

منازی آده ِ مناِز ست  چون
ازم  و سوز ود  زان کده در

آید اگر خیا نه و  در
سازم  ابروِی دو ز کامه و راب

روزی  رخ از شىب را ما وِت گر
رازم  رس ان  آِق بر صبح چون

راه  در ر ِت َد مود
ازم سوداِی ِرس در برود رس گر

دور  در که بگو که  دل غِم 
رازم رِم َد که اید م جز



آزم گریه چو ان  غر شاِم مناِز
پردازم ّه انه  غر مویه ھاِی به

زار بگر آن چنان در و ر ِد به
براندازم ر رسِم و ره ان  از که

 غر بالِد از نه حبیمب دِر از 
زم رسان خود رقاِن به َُیِا

  ره رِق ای مددی را ای
برافرازم َم دیگر کده کوِی به

د برگ اب ىك  رِی  ز خرد
ىم زم ق ل صن  ز که

کس منی اسد مشا و صبا ز  
دازم ست  د ز   که  عزیِز

ماست زندِىن آِب ر ِل م اِی
ازم ش ِک ز ی ار   صبا

روروی بگفت مب و آمد رسشمك
ّازم نگی ست ک که از  ش

ىم گفت صبم که یدم زھره چنِگ ز
خوش آوازم خوش هلجه ی ِ غالِم



م برخ ن ِرس کز کو  وصِل ده ی
م برخ ان  داِم از و سم طایِر

خواىن م خو ده ی  گر که  والِی به
م برخ من و کون خواجگِی ِرس از

راىن برسان  ا ابر از رب
م برخ ان ز گردی چو زانکه ش 

 ش  رب و ىم   ِ تر ِرس بر
م برخ ر ان ل ز   به 

حرت   ش ِ  ای ام  ال و  خ
م برخ دست ان ان  و ن ِرس کز

کش آشم در سخت شىب  رم  چه گر
م برخ جوان  اِر ز سگه 

بده دیدار لِت ىس گم روِز
م برخ ان  و ن ِرس ز  چو 



شم خود دِر عزِم پِی در نه چرا
شم خود ِر کوِی ِرس ِک نه چرا

 برمنی چو  غر و غریىب غِم
شم خود رِر و روم خود ِر به

شوم وصال رساپرده ی رماِن ز
شم خود اوندِر دِن  ز

اوٰىل آن ری داست  نه ر ِر چو
شم خود نگاِر ِش  واه روِز که

ىب سامان ِر و گران خواب ِت  دسِت ز
شم خود رازداِر گ ای َد گَرم

د رندی و شّىق  شه ی  مهیشه
شم خود ِر غوِل و بشم دگر

 شود رھنمون ازل ِف که َد
شم خود رشاِر ابد به  نه وگر



دلم موِی و خوش روِی دوست دار 
ىب م صاِف ِىم و ت ِم مدِش

سوز و ساز ز اشد  گزیر شىق در
آم ز مسان مشع چو ااده ام

ر  ا در اّما هبشىت َام آدِم 
مشم جواِن ِق ِ اس ىل

دوست سوِی رخت کشم که د مدد ار ت 
رشم ز اَند گرد حور گیسوِی

ن ِن و است ل ِ دِن از ش
وّشم ایرا لسم جوھریِّ 

دیده ام ر  در ت ِم که بس از
خوشم رس و اون منی خورم ىم که ّا

ت  شش ز خون کرمشه ی ُپر ری ست
ششم ھر خریداِر نه ور ست   چ

بگو سخن  ازل ِد رسِّ ز گفىت
درکشم امنه  دو که بگوميت آنگه

آرزوست وه ا طبِع عروِس 
ىم کشم آه آن از ندارم نه ای  آ



م گلشِن به بگذرد چون  روِی خیاِل
م روزِن سوِی به آید ر پِی از دل

 دِم اِر در ر و ل که ا  
م زِن به ىم کشم دل گنج نه ی ز

   منی مری تکیه ت سزاِی
م ِ ّ گوشه ی  ا و  ز م

داشت خراىب ِرس روا رسشِک س
م ِدا ىم گرفت جگر خوِن نه گَرم

ىم گفت دل  رِخ دیدم که روز ست
م گردِن به  خوِن ىل رسد اگر

دوش شِب س   وصِل ده ی ِی به
م روشِن چراِغ هنادم د راِه به

را  دردِد دِل که دىم به
م دم افکِن دل دوِز وِک به ن



جوشم در ىم ُخِم چون دل آتِش از چه گر
موشم و ىم خورم خون زده  بر ُر

کردن ن ِ در طمع است ن ِد
ىم کوشم ن به ر  در که  ب ا 

دم ھر چون دل غِم از شوم آزاد ىك 
گوشم در د قه ُبىت زلِف ھندوِی

خویش طاعِت ِد نَمي که ِهللاّ َش
ىم شم ىح گه گه که ھست ر  ا

جزا روِز و رغِم  که ادم ھست
دوشم بر گنه ِر ند عش ِ ف

روخت  گندم دو به ران روضه ی پدرم
روشم جوی به  اگر شم خ

ست   داری د ِ  از  خرقه ىشِّ
ىم شم هنان ِع صد ِرس بر پرده ای

ُخم راوِق از ز   وشم که خوا که 
یوشم ان ِر  سخِن گر ک چه

ق رِه لس رِب زند دست  از گر
شم از مساع وقِت َرد    ِر



م اند مّدان رسزنِش از  گر
شم  از نرود رندی و ىت وه ی 

دىه ست به راىه آموه رنداِن ِز
م اند صالح چه ا  بدِم که 

را ىب سامان ِ خوان شوریده رسان شاِه
شم    مهه از  خردی در زانکه

 چ  در ما دِل خوِن رشحه ی از دا
م ر راىش  گر رسد  در اثر که

ىل  دِل خوِن از کن ش  جب بر
شم فر  قرِن که بداد 

ا هبِر بگذر و ام  اعادی
م درو چه که نداىن خرقه  در 

رسان ر بدان د ای  اِر خو ِر
شم  زد ن رِگ بر ه  ِن ز که

کس  رم چه نه ور خورم ده اگر 
م خو وقِت رِف و خود راِز ِ



ىم ز الف  که رفت ش   سال 
م  کم ان ِر  کراِن کز

ىم فروش ِر  ِت ميِن به ھرگز
روش صاف ِىم ز د هتی ساغر

ک ز رنداِن ِدو و ق ِه از
ک د به ھا صدِر وه 

 م بد ظنِّ ُدردکىش به  شأِن در
ک دام وىل خرقه گشت ده

است  چه  ا دم دسِت باِز
یم اِی برده اند د کز

س  در اون  چو بىل است ف
سوس چو  که ْب اِن  ا 

است  پرور ب  رس اِی و آب
برک ک  از خی که مهرىه کو

کىش ىك به  ح خرقه زیِر به 
برافک رت ز پرده خوا بزِم در

ل َیزیِد َ در که ته خ ران شِه
گرد طوِق او ِموا ِّم شد



ت غباِر ىم شود ن ره ی حِب
برفک پرده ره آن از که دىم خوشا

خوش احلاىن ست  چو سزاِی نه س  چن
 آن ِغ که ران گلشِن به روم

دم ک آمدم چرا که د ان
ت خو ِر ز فل که درد و دریغ

س ِ اِی در ک طوف چگونه
ت ِد  ته ترک رساچه ی در که

ىم آید ک ِی د خوِن ز اگر
 فه ی  درِد که مدار ب 

مشع چون   زرکشم رھِن  طراِز
رھ  دروِن هناىن سوزھاست که

بردار او ِش  ز  ھسِىت و ا  
م که  ز نود کس  وجوِد  که



ىم ز ىم روز ھر طلب در   ری ست
ىم ز ک ىم  در زمان ھر اعت دسِت

خود روِز بگذرا  خود رافروِز ماِه ىب
ىم ز داىم به ىغ ىم هنم راىه به داىم

کو ر و و ِش کو گلر کو اورنگ
ىم ز متاىم داِو شىق اندر  ىل

را ّه برآرد  رنگ را ّه رسآرد دا
ىم ز شاىم و صبح ھر  که خون اان آِه  ا

س رسِو سایه ی زان آگ  که  
ىم ز خوش خراىم بر طرف ھر از ق گانِگ

دل م د  دا دل آراِم ن چند ھر
ىم ز دواىم ِل ىم کشم خیاىل ِش

یمب  چو ىم وز یمب وی از آنکه 
ىم ز ىم گه ه ان رو لِس در



ک ساغر و شا ترِک که رندم آن نه 
ک کم رھا  ا  که داند تسب

رھا شم کرده به ران ِع که 
ک گر شم دانه  وقِت ىم از به

شست ف آِب به را  موعه ی صبا چون
ک دف حه ی بر ر گر خوان کج د

ق ِم ما بر و ت نرگس و  ساغرگ ال
ک داور را که رب بىس دارم داوری

کده در و ّاص  و ُدردانه ست ق
ک بر رس ک    ا در بردم فرو رس

ّمهمت از د رشم رم گردآِد گرچه
ک تر دا د خور  ی آِب به گر

دست به ساىن گنِج گداىي در دارم که 
ک دون پرور گردوِن گردِش در طمع ىك



 رآشوِب ترِک ای ان  دم زکش
ک گوھر و زر پر را ره و اشک ز 

گنج ھا دارم اشک ِل و ت از که 
ک داخب ِد خور ِ ف در ر ىك

اعتبار چندان ست  را ف امِن  و د
ک ساغر  رشط دم  امنه   د

دوست ِف ىم ندد آتش در گر را ان
ک کوثر  ی در ر گر مم گ

وىل را  ىم داد وه ای لش دوش
ک ور اانه ھا  ا وی کز آ نه 



ک ر  تد چه  ِق غِم  صنام
ک  گ   ی  غِم در ىك به 

ود یحت که شد آن از دانه دِل
ک   ز  زلِف ِرس ز  مگرش

خود اِىن پر موِع  زلِف ِرس 
ک ریر مهه رسارس که اىل کو

ھات کشیدم  ِھ مّدِت در آه
ک ریر که است ال مه یىك در

شد  دیدِن رزوِی زمان آن
ک ویر  خوِب رِخ ِش ر در

د دست  بد  وصاِل که بدا گر
ک  ف و درزم مهه را  د و دل

مگوی بوده و وا ای برم از شو دور
ک تزویر به گوش دگر که آ نه 

 اِد ز صالىح اِّد ست 
ک ر  تد چه است  چن دیر که چون



ک رون   رس ز گفمت ر سوداِی دوش
ک نون  ا ِر  تد    ز کو گفت

م به  از رسکشید گفمت رسو را ش
ک چون نگارم ىم رن راست از دوان

دار ذور ا دل گفمت جیده نکته
ک موزون را طبع   فرمای وه ای

ىب گناه زک طبِع زان ىم کشم زردروىي
ک گلگون را ره  بده ىم ساا

ىك به  را ا ٰسل ِل م ِمي ای
ک جین را َاطالل ز  بر را َربع

دوست ىب ِن ِن گنِج به بردم ره که 
ک رون  ا از د  را خود مه گدای صد

کن د  ده  از صاحب قران مِه ای
ک روزافزون ِن آن ِدو دِی 



ک چه گلشن و   روان رسِو ای  ىب
ک چه سوسن رِض کشم چه بل زلِف

 رو ندیدم بدخواه نه ی کز آه
ک چه آھن ز روی ه ام آ چون ست 

 مگ خرده ُدردکشان بر و صح ای برو
ک چه   ا ىم د َر رفرماِی

غ مکمِن از د  ىم  چن چو ت غ برِق
ک چه ه خرسو ِ که رما  

انداخت  به و ندید چو ترن شاِه
ک چه هتم ِف ود ار  گد

طور آتِش نکند چراىغ به گر مددی
ک چه َامين وادِی ره شِب  ره ی

است  موروِث نه ی  بر ِد ا
ک چه یمن ویرانه ِل م  اندر



ک اره گفمت س به عزِم به
ک ره چه ىم رسد به شکن هباِر

دید ا منی بگو درست سخن
ک اره  و ان حر خورند ىم که

ید عالج ا دماِغ ال دوِر به
ک اره طرب بزِم انه ی از گر

شکفت اد ِ چون ا دوست روِی ز
ک ره ِگ به دمشن ِرس حوا ی

ساىن چو بىت شا   ِت به
ک ره و طوق ساِز مسنش و بل ز

 ب ىت وقِت ک کده ام گداِی
ک اره بر حمك و ف بر ز که

شاه لِس ِد به خندان ِ  غنچه چو
ک ره مه شوق از و م گ ا 

ی پرھ  رسِم و ره ست  که ا
ک رشاب خواره رنِد مالمِت چرا

 شد مل پان خوردِن ده ز
ک آشره رازش ىن و  بر نِگ به



ک ىم ترِک  موسِم به  که شا
ک ىك ر  ا ىم ز ل الِف 

م و ز وِل مهه  کست رب
ک ىن آواِز و  بر نِگ ِر در

گرفت د ىل مدرسه ِل و ل از
ک ىم و شوق مِت ز  چند 

فراق شب گ ھاِی  صبح ِک  کو
ک فرخنده پی ته طالِع خ آن 

ار   ىم ِم و زمانه در د ىك
ک ىك ووِس و جم ِ ح  

حرش روِز که رسم اه  مه ی از
ک ىط مه  از صد او ف ِ ف 

دوست سده  به که  ر ِن  ا
ک وی لِمي و ی   ر روزی



ىم ک مت نه در که شد روزری
ىم ک دو اھِل ِر ر اِس در

خوش خرام تذروی آرم وصل داِم اندِر ىك 
ىم ک فرصت وقِت اظاِر و ک در

سخن   نو  د حق ِی ما ِوا
ىم ک  نه ىم گو ز  ورش در

دوست کوِی  ىم روم ان خ و اان صبا 
ىم ک ّمهت امداِد ره رقاِن وز

 از ش   برابد ما زمحِت  کو ِک
ىم ک زمحت ِف ف ُا کردی ف ھا

بالست ِر  زه اش و راه داِم  دل زلِف
ىم ک یحت ت چند که دل ای دار د

ع ش ِکر ای وشان   بدب دیده ی
ىم ک وت ُِج در  که ی ھا دل  ز

فىل در ُدردی کشم لىس در م
ىم ک صنعت ق  چون که شوىخ  ا گر 



منی ک ساغر و شا ِق ترِک 
منی ک دیگر و کردم به ر صد

حور ِ و طوٰىب سایه ی و هبشت ِغ
منی ک برابر دوست کوِی ِک 

است اشارت  ر اھِل درِس و  تلق
منی ک مکّرر و ایّىت گفمت

ا  خ خود ِرس ز منی شود ھرگز
منی ک بر رس کده اِن در 

کن ق ترِک برو گفت ه ط به خم 
منی ک برادر ست  گ تاِج

ىم د ل ِ ح ان ِر 
منی ک ور  اِل ار ذورم

ر شااِن  که متام تی َام  ا
منی ک   ِرس بر کرمشه و ز

است دو ِی ان ِر  اِب 
منی ک در  ا کبوِىس ترِک 



فک را به  ص و ک در دیده
فک در به خویش دِل ر  وندر

آىه برآرم گنه ر ِگ دِل از
فک حّوا و آدم گنِه اندر تش

رست  بده ده ف ِر  خورده ام
فک جوزا ترکِش کمر ِد  در ده

اا روان ت  بر م جرعه ی
فک نا گِد  در چنگ غِل

آن ست دار که آن ست خوش دىل مایه ی
فک  آن مگر را خود که د  ىم ک

دکاله خور مِه ای ا ِد  بگشا
فک  در سودازده ِرس زت چو 

ا و است س چو اّم بر تکیه ا
فک فردا به اوز عرشِت چرا 



دی در رخنه ھزاران کردی ه  ِن به
برچی درد ھزاران امرت   ِم کز ا  

د از برفت را که دل ِ مهنش ای اال
شی   ىب ِد که آن دم اد روزی ا

فرد ش
ُ

فرھادک  از یاد  ىب و است ر  ان 
ی ش ِن از مل رنگش  و اون کرد که

 چون عرق غرِق شدم دوری آتِش ِب ز
عرق چی زان ی ی گ  ِد ای ار  

سايف و شا اِی يف و ىن اِن 
   ىم ق ِل  را  ساىنِّ که

اوست  دوست د گز ی غ  ی بر اگر
بگزی دوست ِی به ن  اگر د حرامم

 برخ ساا کىي بل زد  اخل صباح
 دو خواِب خیاِل رس در ىم د  که

 حورا ِ در روم   از  رت شِب
 مشِع ىش  دادن ن وقِت در اگر

ااد ت  مه  ا در که آرزودی ِ 
 تلق داد  که شد ىب غ مها



   ىم آن در وقت لحِت ا
شی  خوش و نه به رخت کشم که

شوم دور ر اھِل از و م گ ىم ِم
بگزی ک دىل ان  ِق از ىن 

ند و ر َود  ا و رصاّىح جز
    ان  به را د اِن حر 

رسو چون برآرم ق از آزادگی به رس
درچی ان  ز دا که دست د گر

صالح الِف زدم آده خرقه ی در که بس
رنگی ِىم و ساّيف رِخ از رشار

ھات او غم ِر و  ِگ نه ی 
کی دِل ست  گران ِر  ا ِد

سند ا سمت ھاست گرِد د بر
  رآ نه ی  آ شود مکّدر که

ر ِ گر و خرا رنِد اگر 
زی کم و ىن   ىم  که اعم  ا

مکن آزرده د دم آصِف ده ی 
 وا  چرخ از ز دم اگر که



شی  دار  که د برخ دست از گَرم
چی  ش ِغ ز شم ىم وصل ِم ز

برد وا  یادم  ىف سوز تلِخ رشاِب
ی ش ِن تان  و ساّيف ای نه  بر لمب

روز  شب که سودا  در شد خوا دانه مگر
   ىم خواب در پری ىم گو ماه  سخن

ىم خواران به ىم مت و داد تان به شّکر ت
ای  نه آ  نه حرمان ِ  کز م

ِاامت از برد ىض ف آورد د که ىك ھر چو
دیری مت ِر که آور د ده  ِل ز

اد دذیر کال زد  ِش کو ھر نه
شاھی است الک که م گ  طرفه تذرِو

پرس  چ رتگِر از رو منی داری ور وگر
کی ِک ِک ز ىم خوا خه ماىن که

 از نه نو   ز رندی و ىت رموِز
پروی و ماه ِند شب ھر ح و م  که

شد کىس ھر ِر نه حق گوىي و ودارّی
یّا و احلقِّ جالل ىن آصِف غالِم



   ىم ا ِر ان خراِت در
   ىم ک ز ری چه که  ب ب   ا

 که احلاج م ای روش  بر وه
   ىم نه ا  و ىن   ىم نه

کردن فه گشاىي ان  زلِف از خوا
   ىم ا که مها است دور فکر

شب  ی س آِه روان اشِک دل سوِز
   ىم مشا ِف ِر از مهه  ا

خیال راِه زندم ىش  روِی از دم ھر
   ىم ا پرده  در که گو که 

 چ فه ی و خ ِک ز ندیده ست کس
   ىم صبا ِد از س ھر  آه

مکد  رزِی ِع دوان
   ىم مشا ّباِن ز را او  که



   منی کران ھی که زمانه غِم
   منی اران چون ِىم جز دواش

گفت وا ان ِر  مِت ترِک به
   منی آن در خود لحِت که چرا

شد  منی جرعه ای کسم مخار  در
   منی ان  در دىل اھِل که    

 مگ ش اراِع ح آاِب ز
   منی آن چنان وقت طالِع که چرا

دار خود  شىق ست ا اھِل اِن
   منی ان  ا ر ایِخ در که

اوس ھزار  اِن ح دیده ی دو  بد
   منی ان رویش ه آ دو  که

 دیده ی اِر  جو از د    ِ
   منی روان آِب جز رسو ِی به

مت  او در دل که انش موِی اِن
   منی ان در خود که مس  ز

در  در جز که  نه ی  و 
   منی ُدران سخِن اعِت 



بروم ویران ِل م  کز روز آن خّرم
بروم ن پِی وز طلمب ن راحِت

 غر راه رد  ىي به که دا چه گر
بروم ان پر زلِف آن ِرس ِی به 

ىب طاقت دِل و امر   ِ  صبا چون
بروم خرامان رسِو آن ادارِی به

بگرفت سکندر زنداِن وِت از د
بروم سامن ِم  و دم بر رخت

رفت ید رسم به گر ق چو او رِه در
بروم گرن دیده ی و زخم کش دِل 

روزی بدرآ غم  از گر کردم نذر
بروم غزل خوان و شادان کده دِر 

ر ان ذّره ت او ادارِی به
بروم دران ِد خور  ی ِ 

ست  اران گرا احواِل غِم را زن
بروم آسان و خوش  مددی رسان

رون   ان   ز ره رم   چو ور
بروم دوران آصِف کوکبه ی مهرِه



روم نه سوِی به ویران ِل م  از گر
روم فرزانه و قل روم که ا آ دگر

رسم ز وطن به سالمت به گر ر  ز
روم نه به راه از  که کردم نذر

سک و  س  از شد کشفم چه که بگو 
روم امنه  و  بر  ه دِر به

ورند  خون گَرم ق رِه آاِن
روم گانه   سوِی  ش به گر کسم

نگار   ز چو زلِف و  دسِت  از د 
روم دانه دِل ِم پِی از چند و چند

ز رابش چو ابروِی خِم ی   گر
روم شکرانه پِی وز ک شکر سه ی

وزیر ی
ّ

ال به  چو که دم آن خّرم
روم شانه به دوست  کده از رسخوش



را ِک چو کرد ا  ماِل که آن
ىم خوا  ِر و ىم سم ک

شا ا   جوِر به که آ نه 
خوا دو ده ی  و د کِر

دراز اِّد  گیسوِی َخِم در ته ام 
کو طلب دسِت د که ادا آن

است خوش وقت َام کوِی در و  ذّره ی
 رد   دی که دوست ای ترسم

داد    ان  ِم س نه ِر 
آ کرد  ِن از ه آ وندرآن

کن سم ِ ه ی ِىف
 حوا است ان دیِر ا

آی کده سوِی و  خ   راه ِ 
 صاحب چه که یىن   قه آن در 

ود  ه اند ت از و بگذشىت ت
آ د بگ  ِن ِدا اگر آه

ىم گفت ور خرسِو س که آمد خوشم
ران شا ده ی  دش مهه 



 ار و س و ّرس م شد دیدار
 روزر از و دارم شکر ت  از

است  طالِع اگر طالع که برو زا
 نگار زلِف و شد دست به مم

منی مي رندی و ىت به کس ِع ما
 خوش گوار ِىم و است خوش ُان ِل

مناند تسب دمهت ارىت  دل ای
 ىم گسار ِ  و است ُپر ان  ىم وز

 کم از دی نگران بد ِم که شد آن
 ار از رسشک و برفت ان از م

زیرىك ست نه دادن رقه دسِت به طر
 ار   رصاىح و واه  موعه ای

ش جرعه ی ان ق اِن بر
 کبار و شود ل گون ک 

زنده اند  ِی به جخ ات  چون
 برمدار ما ز سایه آاب ای



ست ِن ِ ف  و ال آب روِی چون
 ار   ىك ِ بر ف ابِر ای

رس  ا از شد  زلِف ِ اس 
 جم ادار آصِف اصاِف وز

وزارتش دسِت ز که  د و م برھاِن
 ار  در و شد  مي ن اّم

اوست ل چوِن رده ی  زم گوِی
 ىل ار  گِد برکشیده  و

آورد بش به ک اْنش  عزِم
 ىل مدار کِز یدار  ا

صبح به آمسان او اِر راِی ِد بر
 ار کواکب و ا ىم د ن

اوست َدوِر طوِر و ف یجه ی از 
 هبار و خزان و ماه و سال ِد 

رسوران ز جال ِخ اد ىل
 گذار ِرسو سااِن وز



 ز  درمان و است ر از دردم
 ز  ن و شد او اِی دل

ن ز خوش آن د ىم گو که  ا
 ز  آن و دارد  ا ما ِر

وىل ىم گو پرده در داان
 ز  دان به شد خوا گفه

اوست روِی فروِغ   دو ھر
 ز  پان و دا  گفمت

ما خوِن ِد به کو آن د د
 ز  امن  و ت  را زلف

ان  ِر بر ست  اعتامدی
 ز  گردان گردوِن بر بلکه

وصل شب ھای ِدو رسآمد چون
 ز  ھان اِّم بگذرد

است شق  که داند تسب
 ز  سامن ِم آصِف و

ار   ىم رسد  از شق
 ز  دان یرِی از بلکه



داده ا دست از دل ِت ىب اِن ما
ده ا ِم  ِس و ق مهراِز

کشیده اند مالمت کامِن بىس ما بر
گشاده ا ن ابروِی ز خود ِر 

کشیده ای صبوىح داِغ دوش   ای
زاده ا داغ  که مي ا آن ما

شد مل گر ما به ی ز ان ِر 
تاده ا ا ر به که کن صاف ده گو

راه دِل ای مددی ىم رود  از ر
اده ا ره از که ىم دھمي اف

ر اِن در ح و   ىم ال چون
هناده ا  خون دِل بر که  ب داغ  ا

چیست خیال و رنگ مهه  ا  که گفىت
ساده ا ِح مهان که وان غ ِش



هناده ا رو ت راِه به  ری ست
هناده ا  سو به ق رِی و روی

م ل و ل و مدرسه رواق و طاق
هناده ا رو مه سايف و م راه در

ده اس دو نرگِس دو بدان ن 
هناده ا ھندو بِل دو آن بر دل 

م ِل و ل و مدرسه رواِق و طاق
هناده ا مه رو ساِيف و م راِه در

ه اگر کر به نه ت ِم ما
هناده ا زو به نه سنت ِت ما

ماه ّارِن چو اد گوشه ی در
هناده ا ابرو خِم آن بر طلب ِم

ز که د زی چه ر ِم ِِس 
هناده ا دو کرمشه ی بر یاد 

مالل از سوداىي ِرس نرگسش ىب ِز
هناده ا زا ِرس بر فشه  مهن

کست رسگشته ات دِل ا که گفىت
هناده ا گیسو َخِم آن قه ھاِی در



آمده ا ه و مت پِی نه در  بد ما
آمده ا اه به  ا دثه بِد از

م ِّرس ز و قمي ِل م رھرِو
آمده ا راه مهه  ا وجود اقلِمي به 

هبشت تاِن  ز و دید  ِّ ه ی س
آمده ا رگیاه  ا طرِی به

 ام روِح او زِن شد که گنج  چن 
آمده ا شاه نه ی دِر به گداىي به

کست ق کشِىت ای  ِم گِر
آمده ا گناه غرِق کرم ِر   در که

ار   اش ابِر ای ىم رود آبرو
آمده ا اه  مه ل داِن به که

ما که نداز   نه خرقه ی  ا 
آمده ا آه آتِش  ف پِی از



 ىل ست و دارم ان ِر  وِی
ند است ر نه که ا آ ىم است حرام که

ک چه رىي دلِق  ا زدن خوا ک
المي اىب ست س ِ را روح

 بر ن ِ اَند جرعه مگر 
مي نه دِر بر م که شد سال ھا

برفت د از  ِ دیر مِت مگرش
 ِد دھش د سی ِمي ای

گذری  ِرس بر اگر سال صد ِد 
رممي ِم ر ان ِگ ز برآرد رس

دل اّول د اّد صد به ما از  دل
کر ُِق نکند فرا د ظاھرا

اش ته فرو ِر از گ دل گو غنچه
مي ااِس و ىب مدد صبح دِم کز



کن دیگر دری ز دل ای خود هببوِد فکِر
حکمي مداوای به به ود شق درِد

ری   خود  که اندوز رفت گوھِر
سمي و زر اِب است دگران ِ که

ا ِف شود ر مگر است سخت دام
رجمي اِن ش ز رصفه َرد  آدم نه ور

ش شاکر شد چه ست  زرت و سمي ار 
سلمي طبِع و سخن ِف ِدو از به چه



طمي گشادی نه دِر از   خ
طمي ادی و مي دوست رِه به

مگر ندار وصل حرِم راِه زاِد
طمي زادی کده دِر ز گداىي به

وىل است روان گرچه ما آده ی اشِک
طمي ک هنادی او سوِی رسا به

حرام د ما دِل بر ت داِغ ِّت
طمي دادی  ِق غِم جوِر از اگر

زد وان   ِح بر  ِل نه ی
طمي مدادی دیده دمِک از مگر

ن به خواست دل  ِ  ش ِ از وه ای
طمي ادی گفت ت شکرخنده به

را سودازده دِل ری خه ی َد 
طمي سوادی  ه ساِی ِ از

شاد دِل در مگر فت وان را ت چون
طمي شادی طِر ت اِّد به ما

 یىن چند  مدرسه دِر بر
طمي گشادی نه دِر از   خ



دامي ری ِم ران ز ما
ىم دامي آه د غ خود

د بر ىك دوسىت درخِت 
مي  و رمي ا

ود  درویىش ِ آی گو و گفت
دامي ماجراھا   ورنه

داشت گ ِ فر مت وه ی 
انگامي صلح و نداتمي ما

دل فروز شد خود نه ُنت ِ ُگل
بگاممي او بر ّمهت دِم ما

نکرد کس  ش و رفت نکته ھا
نگذامي فرو ُحرمت ِ

ا دل ما به دادی خود گفت
نگاممي کىس بر ّل ما



گفمي صال را تان که ىم جوىي چه ما از صالح
گفمي د را سالمت تت نرگِس دوِر به

نگشود ه از ھیچ که بگشا نه ام دِر
گفمي ما و د  ا سخن نه ور َد ور گرت

کن ااده ام خراب سايف ای  ِم از 
گفمي حبا ھزارش آید حب کز بالىي

آورد ر به خجلت بس و است مششاد که گفمت ت
گفمي چرا هبتان  ا و کرد چرا   ا که

آخر خوری یامىن اىي   بر اگر
گفمي ک مت در که ىن  ا دار طر به

منی ید زی  گشت خون فه ام چون جگر
گفمي ا  چ از سخن زت  که آن جزاِی

درنگرفت ر  وىل  ای گشىت آتش 
گفمي صبا   ح گوىي  بددیِّ ز



هناد نه ِرس در س درِس ما
هناد نه رِه در د وِل

آتش زند قل ِزا صد ِخر در
هناد دانه دِل بر ما که داغ  ا

داد ما به ق غِم گنِج ازل ساِن
هناد ویرانه ِل م  ا در روی 

را ان  ِر  از پس ره ند دل در
هناد نه  ا دِر بر او ِ ُِر

د وان افق ش    از خرقه در
هناد رندانه وه ی   از یاد 

آخر که رسگشته کشِىت  ا ىم رود چون
هناد یکدانه گوھر آن ِرس در ن

د  د و ىب دل ما چو که ِهللاّ اّنة
هناد فرزانه و قل ب که را آن

 چو د  ز خیاىل به نع
هناد گانه   و ّمهت گدا چه رب



بگذر نه شارِع به  بگذار
در  ا تاِج مهه جرعه ای هبِر کز

ق و زد رندی دِم چون ست روِز
 وه   ا رِه جز که َد آن رشط

د به ىم رود جم نِد و ت که ىي
خور ىم که به َود  خوش خور غم گر

زدن ان او کمِر بر دست که  
امحر ِت چو سته دل خوِن در

ما که شوریدن یحِت مکن وا
گر فردوس به دوست کوِی ِک 

دا رند و  به ان چون
برآور دسىت بده به  ز  ما

فت ل و دّر  زم ِک  جرعه ی از
کم ک از  ِش  که ما ره  

ست  وصل ِخ گره ی به ره چو 
بر برس در  ا آانه ی ِک 



بر خرات به ىف خرقه ی   خ
بر خرات زاِر به طامات و ح

ر ره آورِد به قدر رنداِن سوِی
بر طامات سّده ی و اىم دلِق

ند گ صبوىح ِم ان و مهه 
بر ات ِر  دِر به صب چنِگ

تمي  َامين وادِی در که د آن  
بر قات به َاِرىن گوی موٰىس مه

زنمي عرش گره ی بر  موِس کوِس
بر مساوات ِم بر  ِق َِم

فردا امت راِی به  کوِی ِک
بر اھات هبِر از رس فرِق بر مهه

زا مالمت ِر ما رِه در هند ور
بر مت زنداِن به گلستاْنش از



خویش آده ی نه ی ز د رشممان
بر کرامات ِم ھ و ل  بد گر

نکند ری و دل ناسد از وقت ِر
بر اوت صِل  از که خ بس

 برخ َُرَنس ِف  از ىم رد نه
بر آت مهه از اه نه به 

چند  آخر شدن گم ا اِن   در
بر ّامت به پی مگر رسمي  ره

یز  ھر دِر بر خود رِخ آِب 
بر ت ِ بِر که به آن جت



انداز ساغر در ىم و براانمي   ا  
درانداز  طرىح و فمي  ف را ف

ریزد ان خوِن که د انگ کر غم اگر
برانداز یادش  و ز بدو سايف و 

ریز ح اندر گالب را اراىن رشاِب
انداز مر در شکر را گردان ر ِمي

خوش رسودی رب بزن خوش رودی است دست در چو
انداز رس کون و خوانمي غزل دست اان که

انداز ىل اب بدان ما وجوِد ِک صبا
انداز مر بر ر را خون شاِه ن َد

 ىم طامات یىك ىم ال ل از یىك
انداز داور ِش  به را داوری ھا   ا  

نه به ما  ا   خواىه اگر ن هبشِت
انداز کوثر حوِض به یکرس ُمخت ِی از که

از ش در منی ورزند خوش خواىن و سخن داّىن
انداز دیگر ملىك به را خود  که  ا  



برکشمي ساس خرقه ی که ا   ىف
کشمي رس به الن  ِ را زرق ِش  و

هنمي ىم ِو در ه وِح و نذر
برکشمي خرات آِب به ر دلِق

موی ست ع ِق در که ا رسِّ
برکشمي رار ز اب تانه اش

ان بزِم از و رسخوش مي  رون  
کشمي بر به شا و ده مي رت

شندمان
ُ

ک حرست به نه ور مي عرشت
کشمي دگر اىن  به ن رخِت که روزی

 ماِه چو  او ابروِی ز وه ای کو
کشمي زر چوِن خِم در سر گوِی

دھند ما به ران روضه ی نه اگر فردا
کشمي بدر ّت ز حور غرفه ز امن

زدن الف ھا  چن ماست ِّ نه 
کشمي ش   چرا خویش گلِمي از ی



کوشمي عرشت به که ِبه آن  وقِت دوان
یوشمي  ن به است ان ِر  سخِن

ىم گذرد طرب وقِت و کرم کس در ست 
روشمي  ىم به سّده که است آن ره

رست  ا ش  فرح اىي ست خوش
شمي گلگون ِىم رویش به که ىن ز

است ھ اھِل رھزِن ف ارغنون ساِز
روشمي چرا و المي ّه  از چون

آىب نزدميش ىم از و آمد جوش به 
ىم جوشمي س و حرمان زآتِش الجرم

موم رشاىب ال ِح از ىم کشمي
مدشمي ىم و ىب رب که دور بد ِم

ما که گفت ان که  ب  ِل  ا 
موشمي  موسِم در که بالنمي



بکنمي دىي و برآر دست شىب ما
بکنمي ىي ز ره را  ھاِن غِم

مددی رقان دست از شد امر   دِل
بکنمي دواىي و آر رس به طبیبش 

کست خرات راِه طرب ِخ   شد ک
بکنمي مناىي و و ا و آب آن در 

رفت و زد غم  به و ید بر ىب جرم که آن
بکنمي اىي که را ا آرید زش

شد کده  ما نه ی  کزو س رِه در
بکنمي غزاىي و بگشایمي آىه ِر 

نه ور دل ای طلب رندان طِر از مدد
بکنمي اىي که ادا است ب ر

نکند ری حوص  طایِر سایه ی
بکنمي مهاىي موِن سایه ی از طلب

کست خوش هلجه ِ د  پرده از د
بکنمي اىي ساِز غز و ل به 



نکنمي حق به ل و بد نگویمي ما
نکنمي ازرق خود دلِق و ه  کس مه ی

نزنمي دانش ِدف بر ه رقِم
نکنمي ملحق بده ورِق بر حق رسِّ

است بد ش   و  به انگر و درویش ِع
نکنمي لق که است آن لحت بد ِر

راھروان ِر در ان  برانمي خوش
نکنمي ّرق ِ ز و ه  اسِب فکِر

ىم شکند ھ ارب کشِىت آمسان
نکنمي ّلق ِر   ا بر که به آن تکیه

شد حرمت به نه رندان جرعه ی اگر شاه
نکنمي ّوق صاِف ِىم به افاتش

ید ر رىق و ودّی گفت بدی گر
نکنمي امحق به گوش ما که ش خوش  گو

او بر  نگ گفت ا م ار 
نکنمي حق سخِن  ل گفت حق به ور



ىم گو دگر ِر و گفه ام رھا
 ىم خود به نه ره  ا دل شده ِ که

داه اند مت طوىط ه آ پِس در
ىم گو بگو گفت ازل ااِد آه

ھست ن آراىي  گر و رم اگر 
ىم رو ىم کشدم او که دست آن از که

مکد ان ح ىب دِل ِ ِع دوان
ىم جو صاحب ری و دارم گوھری

است ع گلگون ِىم مّع دلِق  چه گر
ىم شو ر رنِگ کزو ع مک

است دگر ىي ز ّاق گریه ی و خنده
ىم مو س وقِت و شب به ىم رسا

وی نه در ِک که گفت م
 ىم خ ِک  که ع مکن گو



ىم گو بد نِگ به و است خوش رسم
ىم جو ا  از ات ِمي  که

شد  مخار ِو به ز وِس
خوش خو دردی کشاِن خرقه ی یِد

بگشاید روی به در ان ِر  نه گَرم
جو ک از ره بز در کدام

خودروىي به رسزنش   در مکن
ىم رو ىم دھند پرورشم که چنان

  انه در خرات و اه 
او  ھست که  ھر که گواست ا

هبروزی ست اِی طلب راِه غباِر
    ِک آن ِدو غالِم

بدالىي ِت نرگِس شوِق ز
جو ِ بر ااده ح  ال چو

دوست ابروِی و رسگشتگّی به انه شدم
گو چون خویش چوِن خِم در کشید

ک دِل از  واِی به که ىم ار  
فروشو ح ِ ف به زرق غباِر



دمي دن  ما چه گر
صبح مي ِم دشاھاِن

هتی سه و  آ در گنج
رھمي ِک و گیىت منا ِم

غرور ِت و ور اِر 
گمي غرقه ی و د ِر 

د کرمشه چون ت  ِشا
َمي چو رِخ نه ی  آ ماش

شب ھر را ت دار   شاِه
مي و افرس نباِن ما

ما  مشار غمت گو
دیده مي به ما و خواب در  که

ما که است واقف مور شاه
هنمي که ک ھر به ّمهت روِی

ساز کفن خون ز را دمشنان
دھمي ح اِی را دوان

َود  ما ِش  تزویر رنِگ
سمي افِىع و رسخمي ِ ش

زدھند که بگو  وام
گَوھمي ما و اعاف کرده ای



وان  کشته ای ِرس بر آمدی چو ه ای
ن ده به ت ِل ىم د که بگشا 

ىم رود و خواند ه و آمد پرسش به که آن
روان پی َاش از ىم ک را روح که ىس گو

     زِن روی ته ای ِطب که ای
زن بر است دل ِر نه ام  دوِد و دم  

رفت و گرم ر ز کرد  ااِن  چه گر
اان از ر آتِش منی رود تمب مه

وطن آش در ھست  ِل چو د ْل
ان و شده ست ته  م چو آن از مم 

    و دیده دو آِب ز حرار ان ز
ان زندگی ز ھیچ ىم د که ا ِض 

است داده ش پِی از شه ام  مدام آنکه
زمان  ا طب ِش  ىم برد چه از شه ام 

رشبمت داد  ِر زندگی آِب از 
وان  رشبمت خه ی ا   کن طب ترِک



طبیبان  غم گفمي که چندان
ان  غر  ک نکردند درمان

ست  خود ُِر بر َّ ُدرِج
ربان ِم ادا رب

دی ست دسِت در دم ھر که  آن
دبان از دش رشم گو

گفمي ر  پان درِد ما
طبیبان از درد هنف وان

ند   ز  ده امان رب
حبیبان روِی ّبان ِم

جودت خواِن بر آخر ُعم ای
ىب یبان از شمي چند 

گیىت داِی  نگشىت 
ان  اد ِد ىم یدی گر



بگردان ا  از روی فراقت از ىم سوزم
بگردان بال رب شد ما بالِی ھان

گردون خنِگ س بر ىم مناید وه مه
بگردان  ر بر درآید رس به او 

رست خرام رون   را  د و ل امِی 
بگردان ا بر در کن  کاله رس در

بل رغِم به ىن  براان را ل
بگردان صبا مهن وری  ن گرِد

اظارم ِ ع در تان ِم ِر ای
بگردان  واز  ىم و  حز چنگی

خوش خىط رضش بر د  ھ دوران
بگردان ما ر از بد ه ی رب

ست  َر  ا جز تت  خوبرون ز 
بگردان ا حِمك رضاىي ستت  گر



رسان ز خ به  ک آِی آن رب
رسان ز ن به خرامان س رسِو وان

واز  ی به را ما آزرده ی دِل
رسان ز  به ره  ز ِن آن ىن 

رد  ِا به چو ل م به د خور و ماه
رسان ز  به ز  ا مه روِی ِر

شد خون مياىن ِل طلِب در دیده ھا
رسان ز مين به ران کوکِب آن رب

مهان آر موِن طایِر ای برو
رسان ز زغن و زاغ سخِن قا ِش 

ات واھمي  ىب ما که است  ا سخن
رسان ز سخن و  گ  خ ک  ای نو 

رب  دیده ی وطنش دی که آن
رسان ز وطن به غریىب ز ادش به



خرقه شان     را ا
وشان ىب سامان رنداِن از رخ

ھست آدگی بىس خرقه  در
ىم فروشان اِی وقِت خوشا

اری  طاقت و زک طبىع 
دلق شان ىت گراىن ھاِی

 ب ان سا  ا ِ غ وز ا  
خروشان  بر و خون دل رصاىح

 ش تور کرده ای مت چو
وشان زھرم داده ای شم چو

ندیدم َدردی ىف َوشان  ا در
ُدردشان ِش د صاىف که

ش برحذر  دل گرىمِّ ز
جوشان دیِگ چون نه ای  دارد که



 دھنان  ش خرسِو مششادان شاِه
صف شکنان مهه قلِب شکند ن به که

انداخت درویش ِ بر ر و بگذشت ت
 سخنان  ش مهه چراِغ و م ای گفت

د خوا هتی سه زرت و سمي از ىك 
سمي ان مهه ز برخور و شو  ده ی 

رز ر و ت نه ای ذّره از کم
چرخ زن رىس د خور وتگِه به 

ىم داری ىح ور مکن تکیه ان  بر
زک بدن و خور زھره جبان شادِی

د خوش روانش که  امنه کِش  ِر 
امن شکنان  ِ از کن  پرھ گفت

بگسل دمشن ز و آر دست به دوست ِدا
اھران از گذر امين و شو یزدان ِد

ىم گفمت س ال ِن در صبا 
 کفان خون مهه  ا که اند یداِن که

نه ا راز  ا رِم  و   گفت
 دھنان  ش و کن  ح ل ِىم از



ن طرِف از شد دا   ساِن افِرس
مسن و رسو بر د ارک رب د

خرسوی سِت  ا د  خو اِی   خوش
 خو اِی   اون کىس ھر د 

متت ِن به ده ارت  را جم ِ
اھر دسِت کوه ازو کرد ام سِم

درش ِک کز نه  ا د مور ابد 
مين ِد ىم وزد رمحن ِی  س ھر

او ِ گ  ِغ  و نگ ِر شوکِت
من ا دااِن شد شه مه ھا مهه در

 ز زیِر در شد رام چرخت چوىنِّ خنِگ
بزن گوىي آمدی دان به چون سوارا

ست ِ مشش روان آِب را م اِر  جو
بکن بدران ِخ   شان  ل درخِت 



خوشت ُِق نِت  اگر گفت  از د 
خ ِک فه ی ایَذج راِی از د خ

ىم ند خوش وه ای اظاِر ان گوشه گ
برفکن رخ از برقع و کاله طرِف برشکن

وش  ىم  گفت کردم ل  ورت
ن ُمؤَمتَ تشاِر ِل به ده ىم ساا

عرضه دار ا بزِم ساِيف بر صبا ای
 به شد  جرعه ای زراان ِم آن از 



 در مه   به دم ھر  چو
دا به  ان  گر از ک ک

غ در که گوىي  دید را ت
 بر بدرید را مه تان چو

ن برم کل ت دسِت از 
 از بردی آسان  را دل وىل

دوست از برگشىت دمشنان ِل به
دمشن دوست  ھیچ کس نگردد

ده م در چون مه در ت
آھن سمي در چون نه  در د

 خون ِم از اشک مشع ای ار  
روشن ق بر د سوِز شد که

جگرسوز آِه نه ام  کز مکن
روزن راِه از دود مه برآید

نداز  در و کن را د
کن  زلِف ِرس در دارد که

 ته ست   زلِف در دل چو
فکن  در او ِر  سان بد



دن خوا چه م و ىم فکِر از خوش
دن خوا چه ام رسا مي   

مناند اّم که خورد ان چند دل غم
دن خوا چه اّم نه و ش دل نه گو

او بر که خور خود غِم گو را حوص  ِغ
دن خوا چه دام هند که کس آن رحِم

یوش ّ ِد و ور غم خور ده
دن خوا چه م سخِن اعتباِر

م به رصف شود که به مهان  دسنِج
دن خوا چه م به که آخر داىن

دوش ّامىي خواند ھ نه ِر 
دن خوا چه فرم که م ِ از

غزل و چنگ و دف به  دِل ره از بردم
دن خوا چه بدم ِ جزاِی 



دیدن ر دیداِر دو چیست که داىن
گزیدن خرسوی بر گداىي او کوِی در

وکن َد آسان بریدن طمع ن از
بریدن ان کل ىن دواِن از

گ دِل  غنچه چون تان  به شدن خوا
دریدن راھىن  کناىم  به ا وا

گف هنفه راِز   مي چون گه
یدن بالن از ق زی رسِّ گه

مگذار دست ز اّول ر ِ دِن 
گزیدن  و دست از گردی مل خر

ل م راھه دو  ا کز  مشار فرصت
دن ر  به وان دیگر بگذر چون

ٰىي  شاه ِد از  برفت گوىي
پروریدن درویش آور دش به رب



ورزیدن ق به رم ره ی که م
دیدن بد به اده ام  دیده که م

زدم آب بر خود ِش آن از ِىم پرسىت به
پریدن خود ِش ک خراب  که

شمي خوش و کشمي مالمت و مي و
یدن ر فری ست ما ِت طر در که

ات  راِه چیست که گفمت کده ِر  به
دن  راز گفت و ىم ِم واست 

خوب رِخ  ر اموز   ر ِّ ز
گردیدن است خوش خون رِض گرِد که

چیست  ِغ متاشاِی ز دل اِد
چیدن   رِخ از م دِم دسِت به

لس  ز فت خواھمي کده به ان
دن است واجب ىب الن ِو که

نه ور وام  زلِف ِرس رمحِت به
دن کو سود چه سو آن از َود  چو کشش

 ىم ِم و شوق ِ جز وس
دن  است زفروشان دسِت که



ن هباِر  ماه مِر روِی ای
ن مداِر و ف کِز  ِ و ل

ْس ون پان  ُپرمخاِر ِم در
ن قراِر دا   ىب قراِر زلِف در

ىي  برِج از  مه افت ماىه
ن اِر  جو از ت چون است رسوی

ی دل ِد  مالحِت از شد خّرم
ن روزِر  افِت از شد فّرخ

ان  در  ِل دانه ی و زلف داِم از
ن شِر نگشته مناند دل ِغ 

ن اِن از طبع دایه ی ف به دا
ن اِر در را  ز به ىم پرورد

است تر و زه آن از فشه  ت گرِد
ن  ساِر از ىم خورد ات کآِب

 ِ  ند   که برید طمع 
ن دِر اندر ُرَخت جز ست  دّر



کن رشاب ُپر ىح ساا است صبح
کن اب ندارد درنگ ف دوِر

خراب شود ىن ِ که ش  زان
کن خراب گلگون ده ی ِم ز را ما

کرد طع ساغر مرشِق ز ىم ِد خور
کن خواب ترِک ىم طلىب ش برِگ گر

د کوزه ھا ما ِِ از چرخ که روزی
کن رشاب ُپر ما ِرس سه ی زهنار

ستمي  طامات و به و ز ِد ما
کن اب صاىف ده ی ِم به ما 

ا ده پرسىت ست اب ِر
کن اب ِر به جزم عزم و  برخ



کن اب  ک بِل ز را گ گل
کن خراب اىن  و وش  رخ که ىن 

را ت ُپرخواِب نرگِس وه  به بگشا
کن خواب به را نرگِس ِم رشک وز

را غ اطراِف و ره ز عرق شان 
کن گالب ُپر ما دیده ی شه ھاِی  چون

کرد اب رف به ر چو  اِّم
کن اب گلگون ده ی دوِر به سايف

 گ نگار زلِف و نو  فشه  ِی
کن رشاب عزِم و ال رنِگ به گر 

ست شق کىشِّ دِت و رسم که ا زا
کن عتاب ما  و کش ح دمشنان 

گشای ح روِی به دیده حباب مهن
کن حباب از اساس اِس را نه  و

د رِه از ىم طد وصال 
کن تب ته دالن دِی رب



کن ّور ما ستاِن  و درآی در ز
کن مّر ان رو لِس اِی

ن و دل سده ام ن ابروِی و م به
کن مر و طاق متاشاِی و ا   ا  

ر منی اند ھان شِب اره ِی
کن بر مه چراِغ و برآی  ِم به

لس  ا ِک که ّت زِن به بگو
کن مر ِد و فردوس سوِی بر فه به

سايف د بىس  ح ل وِل
کن ساغر به ىم و دست از مده خود ِر 

ده تان به آنگ وس   ا  ِ
کن تر ارشان دماِغ دقه  بد

َاند ِن زیردسِت ن شااِن چو
کن صنوبر بر وه و مسن بر کرمشه



گم در ک  خرقه و ّو  از
کن قدر شم

ُ
ىف ک کرمشه ی  به

ود  ما ِّ  وصاِل ِد به طمع
کن شّکر مه ِل ِ به حوالمت

جخال اِع شد ادراک دیده ی حِب
کن ّور را د خور خرگِه و ا  

رون ِق و ش مالزمِت از پس
کن بر از  ِر کىن که رھا ز



کن  ساحری زاِر و کن کرمشه ای
کن  سای موِس رونِق زه به

ىن  ل داِر و رس ده د به
کن  رسوری ِ آی به کاله گوشه

بگذار رسکىش ِ آی که گوی زلف به
کن  مگری قلِب که گوی زه به

کس مهه از خوىب گوِی ر   و خرام برون
کن  پری رونِق بده حور سزاِی

 بگ آاب ِ ش ر آاِن به
کن  ی ِس  دو ابرواِن به

د دِم از بل زلِف شود رسای چو
کن  ی  زلِف ِرس به ش 

 ای شد فرو احت دل چو
کن  دری ِگف سخن به او ِر 



کن گوش ھست سخىن  ِم ِر ای
کن ش و وشان  است ُپر ساغرت 

گفمت د گو ربه  ز سخن ران 
کن گوش د شوی ر  که پرس ای ھان

ق دسِت ناد سلس مشند بر
کن ش ترِک کىش ر زلِف که خواىه

دت  ىت ِّت خرقه و بیح
کن ىم فروش از طلب ل  در ّمهت

مناند طرب ساِز و شد ه  ا برِگ
کن خروش دف ای و برکش  چنگ ای

بىس ست اھر وسوسه ی ق راِه در
کن رسوش اِم  به دل گوِش و آی ش 

ست  مال و ر در ه ا دوان 
کن وش  یحت ِر اِی ن صد

اد هتی صاىف ِىم از مت که سايف
کن ش ُدرد ِ به ایىت ِم

بگذری چو زراان اِی در رست
کن نه ش ِ نذِر سه 



 ش ِز وه گِر البد
 دراِز ِز ّه ی کرد کوه

م و ز و رّی  آخِر که دال دیدی
 شوقه ز دیده ی کرد چه  

ق اِن وشم  زرق دلِق به گفمت
 راِز کرد ان و اشک د ّاز

منی د ان حر ِد و ر است ت
  از ک ساِيف  خ به ذکرش

او ِمي کز َزد صبا آن ىك رب
 رساِز کر مشامه ی گردد

ا گریه از ىم ز آب بر ىش
 اِز قت  ِ قر شود ىك 

ىم بَرد که اميان خراِىب از ىم ترسم
 مناِز وِر  ابروِی راِب

ىم ک گریه خنده زن مشع چو خود بر
 ساِز و سوز د چه گدل   

منی رود ری  مناِز از چو زا
 اِز  و سوز و انه  ِىت 

صبا ای  بگو سوخت ّه ز 
 دمشن گداِز دوست پروِر شاِه 



 ز فشاند   دا رھش ِک شوم چون
 ز بگرداند رو بگردان دل بگو ور

 مه ىم مناید کس ھر به را  رنگ روِی
 ز زشاند زشان بگو ور

    ش س ر  آخر گفمت را خود ِم
 ز راند خون جوِی  مگر ىم خواىه گفت

شود چون  ش بر  و نه خو به او
 ز تاند  داد  ازو تا  م

صبح چو خندد م بر م م ش  مشعش چو گر
 ز اند بر زک طِر م بر ور

ست  ک برآید ن تل به فرھادم چو گر
 ز ىم ماند ز   ش  ھای ح بس

گرید  دھانش هبِر داده ام ن دوان
 ز ىم ماند ز چون  ی چ به و

غم درِس شد دست  ز گر که  کن خمت
 ز خواند اانه ای گوشه ای ھر در ق



    مه رو آن ِل بگو دلکش نکته ای
    گیسو آن ِ  ز ته ی  را ن و ل

اش ھرىي و وحىش وضع که کردم دل ِع
    آ آن غنِج و  گ ش ِم گفت

صباست ِد متاشانه ی زش قه ی
    مو  ته ی  ا آ صاحب دل صد ِن

فد ما ِ دل از آاب بداِن
    رو و   رو را ا مالمت گو ای

هناد گردن بر د  را صبا دل دزدش زلِف
    ھندو  ی رھرو اداراِن 

شدم و خود ز او تِی  در  که آن
    سو ھر از لش د  و ندیده ست کس

رواست  ىم راب گوشه ی در ار 
    ابرو َخِم آن را ا یحت گو ای

براب رس ف ای مور شاه اِد از
    زو ِّت گر   مشش زِی 



 ب مه جبان روِی و ل کش رشاِب
 ب ان ا جخاِل آن ِمذ خالِف

دارند کدھا مّع دلِق زیِر به
 ب کوته آان  ا درازدسِىت

منی آرند فرو رس ان  دو ِخر به
 ب خوشه چان و گدان ِ ک و دماغ

طند ن ھزار نمي کرمشه هباِی
 ب نان ز ِز و دل اھِل اِز 

منی وم کس ز ّ ِد ِ 
 ب مهنشان و ران ِ وی

است  خالِص ره ی شدن ق ِ اس
 ب نان   ش  ت اندیِش ِ ضم

دوست ِ رد ُ    دِل از کدورت
 ب ان ک د و ن ّمهِت اِی



 از هب ری رندان صِف بر ىم فکن
 از هب گذری ىم کن کده دِر بر

ىم فرماید که ف  ا ت  حق در
 از هب َری وکن است خوب سخت

بگشاید ان  ِر از گره فکرش آنکه
 از هب ری رما  نکته  در گو

ند گر ک چه گراىم روِد بدان دل
 از هب پرسی ندارد دھر مادِر

ق دارد ھ چه غم جز که گفت م
 از هب ھی قل خوا ی ای برو

س سايف ِ و  گ ح که نگو 
 از هب دگری بگوید زانکه ار نو 

و نه دِر از طلىب گشادی گر
 از هب دری د نگشا  رو به که

   اىت ست  وه  شکر  ِک
 از هب مثری یىن  غ  در که



او مِت وحقِّ خرات ِر  ِن به
او مِت اِی جز  ِرس در ست  که

است گناھران ِی نه چه اگر هبشت
او ّمهِت به رم که ده ار  

د روشن سب آن صاه ی چراِغ
او َِّ آتِش ما ِخر به زد که

غ ِ رسوِش دوشم که ده ار  
او رمحِت ِ ف است م که داد ید

ىن   رسی گر نه آانه ی بر
او ِت ّ  ست  م که ی به ن

ت ِ در نگاه ارت ِم به مکن
او ىب ّیِت ز و میت ست  که

است گرو در ده به  خرقه ی مدام
او طِت د خرات ِک ز مگر

وىل به و ز ِل  دِل منی د
او ِدو فرِّ و بشمي خوا ِم به



 ماِه متاشاِی به شدی برون گفا
رو د رشم َم ابرواِن ماِه از

ماست زلِف اِن اس ز د  ری ست
و خود راِن ِ ِح ز فل

ما زلِف ھندوِی به ل ِر روش
جو نمي به  ک فه ی ھزار ا 

کشته زار نه  ا در ر و و ِم
درو موسِم َد که شود ان آنگه

بگوميت ری که ده ار   سايف
 ماِه و  ن س اخاِن رسِّ از

ان ىم د مه ِرس ھر ھالل شکِل
زو کالِه ترِک و امک  افِرس از

وست ِمأ ان ِر  اِب 
و زو و خوان او بر ق ِ  درِس



 مِه داِس و دیدم ف ِ س رِع
درو ھنگاِم و آمد خویش ِکشته ی از دم

دد د خور و فیدی  ت  ای گفمت
و د ه سا از مهه  ا  گفت

ف به ی چو ّرد و ک روی گر
پر صد رسد د خور به  چراِغ از

ّار   مکن گرد  ِاخ بر تکیه
خرسو کمِر و رد ُ   ووس ِج

گوش دارد گران چه ار ل و زر گشواِر
نو  یحت است گذران خوىب دوِر

ن عرصه ی در که  ِل ز دور بد م
گرو د خور و مه از ُبرد که راند ديف  

ق ندر مت  ا روش گو آمسان
جو دو به  پرو خوشه ی جوی به مه ِخر

سوخت خوا  د ِخر ر و ز آتش
برو و نداز   نه خرقه ی  ا 



 جخاِل ه داِر آ آاب ای
 ِل مره گرداِن اه  ِک

سود چه وىل سمت  دیده رساِی ِن
 خیاِل خیِل خوِر در ست  گوشه  

ن آاِب ای مىت و ز اوِج در
 زواِل امت به  اد رب

ز ست  رت  ِش ز بوع تر
  اِل ک ابروِی رایِس

چگونه ای  ک دِل ای زش ِ چ در
 ِل رشِح صبا ِد گفت ه

درآی آشىت دِر ز  ِی برست
 فرخنده ِل رِخ ما هباِر ای

شود ما قه به گوشاِن ز آمسان 
 ھالِل مهن ابروِی ز وه ای کو



هتت ان روم ز ت  ِش  
 وصاِل ِد دِم ز ده ای کو

ر مداِر آمد که اه  نه ی  ا
 ِل ز نش   ه ی  در عکىس ست

ک ا   کدام عرِض خوا ِل بر
 مالِل  خود ازدِی  رشِح

بىس ست رسکشان ِرس کد  در 
 اِل اشد  که م کج سوداِی



 راِه ِک  چ فه ی خون هباِی ای
 کالِه طرِف سایه پروِر د خور

خرام برون  از ىم بَرد کرمشه نرگس
 اِه  ِم وه ی  اِی ن ای

جخال  چن  َم ھیچ که ور  خو
 گناِه د  که ایدش  دل از

ىي ب  را ان  ق خواِب و آرام
 تکیه ِه دل و دیده اِر شد زان

شمب ھر است ر و رس اره ای ھر 
 ماِه مه رِخ فروِغ حرسِت از

شدند ا  از مهه  مهنش راِن
 دو اِه آانه ی و مایمي

ت که  ا ز  ُ م طمع 
 آِه دوِد غم ِخر به زند آتش



 الِی بر راست دشاىه اِی ای
 واالِی گوھِر از  نگ و ج ت ز

ىم د طىع دم ھر را ح آاِب
 امِی  مه راِر خرسوی کالِه از

است  چراِغ و م ف ِد خور گرچه
 ِی ِک اوست ِم ِش  اىيرو

ک ھر گردد اال طایِر وه ِه
 گردون ساِی ِچ مهاِی اندازد سایه

االف ھزاران  حکمت و رشع رسوِم در
 داِی دِل از ت د ھرگز نکته ای

ىم چکد بالغت قاِر ز وانش آب
 شّکرِی ِک ىن  خوش هلجه طوِىط

روزر ندادش و کرد طلب اسکندر آه
 ن افزاِی ِم زالِل از د جرعه ای

ست  تاج  ِحر در جت عرِض
 راِی فروِغ  مناَند ىف کس راِز

ىم د جواىن  رانه رس  خرسوا
 شاِی  ان  ِش  ن ِف اِد بر



 اِی طّره ی ىم د فشه  ِب
 دلگشاِی خنده ی ىم درد غنچه پرده ی

وز را خویش بِل  خوش ِمي ِ ای
 دِی شب مهه شب ىم د صدق ِرس کز

فرگان ِس از گشت مل که 
 براِی از ىم کشم ل اِل و ل

 اند خوِر در نه چه گر ىم ِم و ز خرقه ی
 رضاِی ِت  از ىم ز ش مهه  ا

ار و ر ِرس از چون که  ب ق ِدو
 گداِی ىم شکند سنت ِج گوشه ی

ست خیاِل تکیه گِه  ِم ِ  شاه
 ِی اد  ىب  شاِه دست ِی

رس ز رود سم آن  ِق رشاِب شوِر
 رساِی دِر ِک شود ُپرس ِرس  

ن هباِر در که صه رضت خوش ىن ست
 سخن رساِی ِغ شد خوش کالم ِ



ابرو کامن آن دسِت ز خون اان  ست ا
ابرو آن از و م آن از دید خوا نه بس ان 

ىت خوِش خواِب در که تر آن ِم غالِم
ابرو ان  سا  ک و است روی گلشنش  نگار

ابرویش راِی  که غم  ز ت شد ھالىل
ابرو آمسان طاِق ز امید  که مه شد که

دم ھر  جب و م آن از را ما و فل ربان
ابرو ان در جب و است غام  گونه ھزاران

گلزاری ست طرفه جبش را ان گوشه گ رواِن
ابرو ان ھ گردد مسن زارش طرِف بر که

ىن  چن  نگوید کس را پری و حور دگر
ابرو آنان را آن و است م  چن ا را  ا که

ىم ترسم و زلف اِب دی  منی فردل 
ابرو دتان آن َخِم بگرداند را که

اداری در  د زیرک ِغ چه اگر
ابرو کامن آن ِم کرد صیدش زه ِر  به



ازو ماه بگرفت که ر اِر ِّ
ازو راه ست  بدر ک قه ای ست خوش

است دو راِب گوشه ی دوست ابروِی
ازو واه  جت و ره مبال ا آ

دار ک نه  جم لِس جرعه ِش ای
ازو آه که  ان ب  ِم نه ای ست  

پرست ىم کرد ه ام اھِل کرداِر
ازو اه  شد  مه ی که  ب دوده  ا

بکن بگو اند چه آن ھر غم اِن ش
ازو اه ده فروشان به برده ام 

دار آاب رِه به ىم چراِغ سايف
ازو صبحگاه ع ی برفروز گو

ان ما َااِل روزمه ی به آىب
ازو گناه حروِف سد مگر وان 

کرد راست ّاق لِس ساِز که 
ازو بزمگاه  ا عرصه ی اد ىل

ر گداِی دارد که خیال  در آ
ازو دشاه د د که َد روزی



کو گذار ساِيف ىم دمد ش ِ گل
کو خوشگوار ده ی ىم وزد هبار ِد

وىل د ھ د گلرىخ ز  ِ ھر
کو اعتبار دیده ی ک سخن و گوِش

ست  اد ه ی را ش بزِم لِس
کو ر زلِف فه ی خوش س صبِح دِم ای

صبا ای ّمل ست  گ ن فروِىش
کو نگار ا هبِر دل خوِن به زدم دست

زد  رِض ز الف گی خ ز س مشِع
کو آبدار ِخن شد زن دراز م

آرزو نداری سه  ِل ز مگر گفت
کو ایار و رت وىل س  از ُدم

است حکمت گنِج زِن سخن در چه اگر 
کو سخن گزار طبِع دون روزِر غِم از



بگو ما ِر ِ خ راان ِک  ای
بگو دان رسا بِل به  احواِل

وان  تشم آن مه ی    ا بر
بگو دشا آن ِ ح گدا  ا 

ور غم ُامي وِت رماِن ما
بگو آا سخِن آا ِر 

ىم اند ک بر چو زلف داِم ز دل ھا
بگو صبا ای گذشت چه ما ِ غر آن بر

است  دوست دِر ِک گفت که کس ھر
بگو ما ِم در ه ا سخن  ا گو

ىم د خرات ز ما ِع که کس آن
بگو ماجرا  ا  ِر  وِر در گو

َد گذر دو دِر آن بر دیگرت گر
بگو د عرِض و مت اداِی از د 

 مگ بدان را ما  بد ما چند ھر
بگو گدا گناِه ماجراِی شاھانه

رفت ارِب ّه ی است ن پرور
بگو ا   ی رس  برو ری

ىم دھند راه او لِس به گرت 
بگو ا هبِر ز زرق ترِک و ش ىم



دخلواه مشامه ی  ن ِمي خنک
پگاه مداِد برست  اِی در که

ته ا خ طایِر ای شو راه دِل
دره آن ِک شوِق از شد آب دیده که

است دل خوِن غرِق که نزارم ِش ِد به
نگاه ید ق اِر ز را ھالل

خجلت زىه ىم کشم س  ىب که م
گناه ِر چیست نه ور کىن ع  مگر

ر ِت طر در آموخت  دواِن ز
اه  اِر زد ک ا که یده دم

بروم ان  از که روزی  روِی ِق به
گیاه ِی به  رسخ بدمد تربمت ز

زود  از مال زک طِر به مده
اهللاّٰ م  گفت ه  ا خود  ِ که



دخلواه ِل از است مدام شم
هللاّٰ احلمُد است م به رم

کش بر به گش رسکش ِت  ای
دخلواه ِم گه زرکش ِم گه

کردند اانه رندی به را ما
گمراه ِن  ھل راِن 

به کرد زا دسِت از
اهللاّٰ ُِغََا بد ِل وز

فراقت رشِح گو چه 
آه صد و ّىن  صد و ّ

دیده ست که غم  ا اد فر
ماه رضت از رسو م از

 ِد از برد ت شوِق
سه ورِد انه  درِس



ماه آن کوِی در رد غ  گر
هللاّٰ احلُمك هناد گردن

دانمي ز  ما تٰی ِ آی
گمراه ِت   ره چه کن

اسمي کم وا و خ  ما
کوه ّه  ده ِم 

ٍن اُْمُر َو ٌُّ ُ ْ ََْا
َاْاه اَم َّ ِْری َت َْ 

فکند  ما بر عکىس  ِر
آه د از آه نه رو  آ

خواىه وصل گر ىل چه 
ىب ه و ه در خورد یدت خون



به ودان ِر ز او وصاِل
به آن که ده آن ا اوندا

نگفمت کس  و زد م مشش به
به هنان دمشن از دوست راِز که

ش او کوِی گداِی دا دال
به ودان دو که آن حِمك به

رمای زا ای دت دم به
به ان زان زنخ ِس  ا که

در  ا بر دن دگی  داِغ به
به ان  ِم از که او ِن به

گشت ما رسِو مياِل ن گىل
به اران خوِن ز کش َد

د ر   ِطب از را ا
به ان  ا شود ىك آخر که



ران  ِد از اب رس جوا
به جوان ِت   ر  راِی که

است ات آِب زنده رود چه اگر
به اصان از ما اِز ش وىل

ندیده ست کس ِم ىم گفت شىب
به ان  در گوشم واریِد ز

شّکر دوست دھاِن اندر سخن
به آن از  گفه ی وکن



چه ىن  برانداه ای پرده ان
چه ىن  ه ای برون نه از ت

رق فرماِن به گوش صبا دسِت در زلف
چه ىن  درساه ای مهه   چن  ا

شده ای گدان موِر و خوىن شاِه
چه ىن  ناه ای ه   ا ِر

دادی دسمت به  اّول خود زلف ِرس نه
چه ىن  درانداه ای ی از زم

ان رسِّ کمر و گفت دھان ِر سخنت
چه ىن  آه ای ما به غ  ان وز

غول ىش به  ِر ُره ی از کس ھر
چه ىن  ه ای کج مهه  ت

ر آمد فرود چو گت دِل در ا
چه ىن  رداه ای  غ از نه



زده آب و د ُره ان رساِی دِر
زده شاب و خ  به صالىي و ر  سته

کمر ته  دگْیش  در مهه وکشان 
زده سب بر چ َ

ُ
ک ترِک ز وىل

ده  ماه ِر ح و م اِع
زده آاب راِه بچگان اِر

ز ھزاران  حج آن در ت  عروِس
زده گالب  برِگ و کس شته

 ر  ش شااِن عربده ی و شور ز
زده رب ته ر مسن شته شکر

گفت خندان روِی به   و کردم سالم
رشاب زده لِس مخارکِش ای که

رای و ّمهت ِف به کردی  که د  ا که
زده خراب بر خی شده نه گنج ز



ندھند ترمست دار   ِدو وصاِل
خواب زده ِت  آِش در  ه ای که

ک عرضه  بر که  کده به ا  
تب زده دھاِی ز صف ھزار

است  ّا ة شاه یبه کِش ف
زده رب در دست مَلکش     ا  

رشف کسِب هبِر است غ مِم که خرد
زده اب بر سه صدش عرش ِم ز



خواب آده کده دِر به رفمت دوش
رشاب آده سّده و دا تر خرقه

ده فروش بچه ی اوس ان آمد
خواب آده رھرِو ای شو دار   گفت

خرام خرات به آنگه و کن شوىي و شست
آده خراب دیِر  ا  ز نگردد 

کىن چند  دھنان  ش ِ اِی در
آده مذاب ِت به روح جوھِر

مکن و رّی  ِل م گذران ارت به
آده اب  یِف چو ش خِت

آی بدر طبیعت ِه از و شو صاىف و ک
تراب آده آِب ند اىي که

ست  ىب  ِدف ان  و ن ای گفمت
آده ب ِىم از هبار ِل شود که

یق ِر   در ق رِه آاِن
آده آب به نگشتند و گشتند غرقه

روش ران به نکته و ز  گفت
آده عتاب ااِع به ِف  از آه



کشیده زر َرشِب در شد ھ دا کشان
دریده َب َِج رشکش ز ماھرو صد

خوی رضش گرِد بر ىم آتِش ِب از
چکیده  برِگ بر   ره ھاِی چون

زاده ف آِب از ن فزایش ِت
پروریده ز در خوش خرا مششاِد

 بِد ی   ش یِح لی
کشیده خوِش  دلکش یِف روىي

دل آشوب خنده ی وان  ب دلش ِل آن
آرده ِم وان  ب خوشش ِرف آن

شد برون ما داِم از ه م  آِی آن
رده دِل  ا  سازم ره چه ران

ازار ر اھِل اىن  زهنار
دیده دو ھر ِر ای ندارد و ا د

ت  دل فر ِم از ع کشم ىك 
برگزیده ِر ای کن کرمشه ای روزی

 ز شد یده ر ت رش طِر گر
یده و گفه از کرد به که زآ



مه دوست ِنزد شمت دل خوِن از
اَمه ْا ک ِْھ ِْ َدْھرًا َُْرأ ِاّىن

عالمت صد دیده در فرا از  دارم
اَْالَمه َا ا ىن َُْ ُدُموع َسْت َْ

سودم ود  وی از زمودم چند ھر
اّداَمه ِبِه ََّْت ْب ََّ ُ ْ

ا َب َجرَّ َْ
گفا دوست احواِل طبیىب از دم پر

اّالَمه ُقْرِهبا ىف َاٌب ِْدھا ُ ىف
گردم دوست گرِد گر آید مالمت گفمت

َمالَمه ِبال ُحّبًا َرأْا ما ِ اهللاّٰ َو
  ش ِن به ىم آمد طا چو 

اْلکراَمه َِ کأسًا ُه ِْ َیُذوَق حّىتٰ



پروانه گشت مشع را  روی چراِغ
نه پروا خویش ِل   ِل ز ا

ىم فرمود ق ِ ان ِد که خرد
پروانه گشت  زلِف قه ی ِی به

ىس در مشع داد صبا به ن ده به
پروانه د ر چون َاش روِی مشِع ز

شد چه رفت د به ن گر  زلِف ِی به
نه اِی گراىم ِن ھزار

ند ای   او اِی  ز رِخ آتِش بر
به دانه دید که اھش  ِل ِ غ به

دوش ادم  ز ت غ ز رده ِ
گانه   دسِت به دیدم چو خویش نگاِر

نداشت سود و برانگیختمي که ش ھا چه
اانه است گشته او بِر ما وِن

امىن  ھست دوست ِ دوِر به ا
امنه  ِ  جز رم  زن بر که

ز که مگوی ه و مدرسه ِ 
نه اِی  ِرس در اد



انه  موِر که سھان
انه و چنگ  ده گرفمت

ىم از ره شه را ل هنادم
روانه کردم ھسىت َاش ِر ز

داد وه ای ىم فروشم نگاِر
زمانه مکِر از گشمت امين که

یدم کامن ابرو سايفِّ ز
انه را مالمت ِر  ای که

کمروار طرىف ان زان ندی 
انه در یىن   را خود اگر

ِنه دگر ىغ بر دام  ا برو
انه آ است بد را قا که

اوست مهه سايف و رب و ند
هبانه ره در ِ و آب خیاِل

شاىه ِن از وصل طرِف دد  که
ودانه زد ق خود  که

برآیمي خوش  ىم کشىتِّ بده
کرانه دا  درِی  از

 ّامىي ست ما وجوِد
انه و است ون قش ق که



آمده ای دراز زلِف سلس ی  که ای
آمده ای دانه از که د فرصتت

دت بگردان و رمای ز ساعىت
آمده ای از  ارِب دِن پر به چون

گ به چه و صلح به چه م م  الِی ِش 
آمده ای ز برازنده ی ل ھر به که

ل ِ از آخته ای  به آتش و آب
آمده ای بده ز بس که دور بد ِم

اب هبِر از که  نرِم دِل بر  آفر
آمده ای مناز به را خود زه ی کشته ی

د امِی  به که  چه    ِز
آمده ای راز وتگِه به آه و ت

رشاب آده ست خرقه دگرت  گفت
آمده ای ز ه طا  ا ِمذ از مگر



دیده ای ِر َام که و ا  از
رده ای قلِب مونِس و ن آراِم

ان ندارند دست  ِدا از
دریده ای ان ا صبورِی راھِن 

آ از گزند ادت خویش م زخِم از
ده ای ر خوىب ِ  به ی دل در

زمان ِىت ای وی ِق ز کىن َعم
ندیده ای را او  که دارمت ذور

ا دوست را  کرد که رسزنش آن
کشیده ای  مگر خویش گلِمي از ش  



ىم وىش اگر ری و بل ِت به
اْلَىكّ اواء آخُر مت ىك عالج

هبار ِل ِی و رنگ از ه  ه ای ذخ
دی و هبمن رھزِن پی ز ىم رد که

  زد غ و برافکند اب  چو
ىه ىه ىم کىن چه ا  دست ز ه

است ک اث خوارن م ه دارِی خز
ىن و دف وِی به سايف و رب ِل به

 مم نه دست به ا آِب ھست چو
َىح َشٍئ ُُّ اِء

ْ
ا َِ َو ْت َمتُ فَٰال

تاَند ز که د  ھیچ زمانه
َىش ال ُئُه  که ّوت  ز و

اأوٰی ّة ااِن بر ه اند
وی به وای خرید ا د وه ی که ھر که

کست رشاب ک ىط سخن مناْند س
ىط ِ رواِن و روح شادِی به بده

داشت اىت  ىك حمك و سنت شِه
ىك افِرس و است مانده سخىن جم ِت ز

 ا   نود ا ِی یل َ 
ََ امُن َّا َو ورز کرم و  گ ا 



ىم ز ُپر ال ِح شد که ا   سايف
ىك به  خرات و چند به  طامات

روزر دیده ست که ز و  ک ز بگذر
ىك کالِه طرِف و  ق اِی ِ چ

ھان گشت ت ن ِغ که شو ھشیار
ىه است پی در م خواِب که شو دار  

هبار  شاِخ ای ىم چ زنه خوش
دی د آشوِب از ادت گی

ست  اعتامد او وه ی  و چرخ ِر بر
وی مکِر ز امين شد که کىس بر وای ای

ماست براِی از حور و کوثر رشاِب فردا
ىم ِم و مه روی ساِيف ز  اوز و

ىم د د ِصٰىب ِد ز صبا ِد
ُصَىبّ ای درده رد َ   غم که ن داروىي



د  که  سنِت و   مت
پی زیِر به ور ھر د فّراِش

مىن  ِم ىط ِ ِد به درده
ىط مي یالن  اِه  مه ی 

اران به افت و ن داد که ىم زان
خوی به ر از اج ِف فکند رون  

دن  چو مت به که بر غ به ند
ىن است ته  کمر و رسو است ااده

د ر خوشت ِ فرس ِ  
ری و روم اطراِف به و  چ و  ِّ 



ىم درىم کشم و ىم سم ش
پی برده ام زندىن آِب به

کس  گفت ا ىم رازش نه
وی  دید ا ىم را کس نه

مگذار مور را ت مش چو
ىم بده سايف ای لش ِد به

د مکن جم از و ىم ِم بده
ىك ىك و د ىك جم که ىم داند که

رب ماِه ای چنگ پرده در بزن
وی از ْروشم   ْراش  رگش

اىي  آن از ن وید 
پی و رگ در  خوِن شد که

ند آورد غ به وت از 
ىط کن غنچه مهن ز اِط 

م ىم خورد خون و ىم سد ش
خوی ىم د  و ند   ىم ر

زماىن  ای درکش ز
ىن از نو  ىب زن ِ 



رشاىب بده سايف قم ِم موِر
آىب ندارد لس ىم ىب که ح کن پر

ید راست پرده در ماھش چو رِخ وصِف
رشاىب بده سايف اىي بزن رب

ر  از د    مِت قه شد
ىب ھیچ به را ما نراند دگر در  ز

ادواری و ما  رو اظاِر در
خواىب و خیال و ما وصا وه ی در

ىم کست آ مم دو آن موِر
جواىب از  آخر  دو آن امِر  

خون خیاِل در  دل ىم هنی چه 
رساىب عه ی از گردد  س نه ىك



انداخىت اب  ک ِ از ماه بر که ای
انداخىت آاب بر سایه ای کردی ف

رضت رنِگ و آب ما  کرد خوا چه 
انداخىت آب بر خوش ىش رنِگ  ا

ش شاد َُّخ خوِن از بردی خوىب گوِی
انداخىت اب فرا طلب خرسو ِم

ما ویراِن دِل در هنادی خود ق گنِج
انداخىت خراب ُِج  بر دو سایه ی

خت ق وج به رارت مشِع  کىس ھر
انداخىت اراب در را پروانه ان زان

مکن رد خرا ىت از چه گر  طاعِت
انداخىت اب اِّد به   ندر

خیال ِش از وانگه سىت   داران   خواِب
انداخىت خواب خیِل واِن ش بر هتمىت



وه ه در ر  برفکندی رخ از پرده
انداخىت حب در را پری و حور ا وز

ىم پرست ِل و مور نرگِس ِ فر از
انداخىت رشاب در را   وت ِ

زلف ِ  ز گرد در دل صیِد براِی وز
انداخىت مالک رب خرسِو کِد چون

آاب ِج آنکه ای شه دارا داوِر
انداخىت اب ِک بر تمي ِرس از

را م ِم آنکه ٰىي  شاه  ّا ة
انداخىت آب در آتش چون ِ مشش دِم از

آن از را ان ش که ت مشش آِب از زیار
انداخىت آب در را ردان

ُ
گ و شّىت

ُ
ک  نه

جم اورنِگ بر که  ب  ِم از ش ده
انداخىت اب رخ از را مود ِشا



ىت و ق ز ىل یکدم اش دل ای
ھسىت و سّىت  از َرسىت که برو وانگه

شو او ِر غوِل یىن   بىت خود گر
خودپرسىت ز هب ىن   که  ای ھر

ش خوش مي مهن اىن و ف 
درسىت ز خوش ره  اندر امری  

است ک اِن ىم ت طر ِمذ در
ىت و است الىك دو طریِق آری

یىن ىب رفت ىن   ل و ل 
َرسىت و   را خود بگو نکته ات 

ندیش آمسان از ن آاِن در
ىت ِک به افىت رسبدی اوِج کز

وا  آن ِر  ب ن چه ار ر
ىت ذوِق ِب در ىم ِتل است ل

 قرابه پرھ  ام  ا  ىف
دسىت دراز ىك  کوته آان ای



ىت و ق ارساِر د  مگو مّدىع 
خودپرسىت درِد در د مب  ىب خ 

رسآید ان  ِر روزی نه ار شو شق
ھسىت رِه از مود ِش خوانده

ا لِس در گفت خوش چه ص آن دوش
منی پرسىت   گر رت چه فران 

را ما شت زت را ا  ساِن
درازدسىت  چند اىه  د ىك 

د ان چون تور سالمت گوشه ی در
ىت رموِز گوید ما   نرگِس 

برست که نه ھا  ا دم دیده روز آن
منی سىت ما  زماىن رسکىش کز

 سد خوا طون دسِت به قت
ىت َ که داشىت کشاکش  از برق چون



شىت مه ما سوِی گر  ه آن
دروشىت ما ھسِىت ورِق گردون

برآرد وصل مثِر ھان که چند ھر
نىت م  ا که ش ان  داِن

 ا در که را کىس است د آزِش
هبشىت چو رساىي و حورّی چو ری ست

کرده کده  دل به ی م نه تا
شىت و ھست ه ای ىم ھر در

کرد وان ّعم ق به ی در
ىت به از  ست  زر ِ چون

شّداد وِت و ارم ِغ به روش
کشىت ِ و لّىب ش و ىم شه  

دا دِل  ا دىن اِی د غِم ىك 
زشىت شِق شود که خوىب ز است ف

است ان  خراىبِّ خرقه آدگِی
ک رسشىت دىل اھِل راھروی کو

  زلِف ِرس ِھشت چرا دست از
هنشىت که کردی چه د  چن دیر



حیىت  کو ز هبشت ّه ی ای
روایىت  رو ز حور جخاِل رشِح

ه ای لت ِ از ىس َااِس
ایىت دھا ِش ز َ آِب

ّه ای ّه از و  دِل از ره ھر
آیىت رمحت وز  اِل از ری ھر

شدی ان رو لِس رساِی ىك
ریىت کردی  ِی نه اگر را 

سومي ر دِر ِک آرزوِی در
محایىت نکردی که صبا ای آور د

رفت دست ز رت و دانش ھرزه به دل ای
کفایىت نکردی و داشىت مایه صد

گرفت را آق  کباِب دِل ِی
رسایىت  بکند درون آتِش  ا

ىم د دست ر خیاِل ار آتش در
شیىت دوزخ ز ست  که ا   سايف

چیست ّه و درد  از  اِد داىن
ایىت خرسو ز و کرمشه اّی  از



ُادی ُدَغْا ِ  َٰسْل ْت ََ
ُادی ىل ٍم َُّ ُروىح َو

ای   دل    بر را ا
اَالدی َرْغِم َٰ ْواِص َو

َٰسْل ِِق َعن َاْنَکْرَتىن ََْا
ِادی هن روِی آن اّول تز

َره ِای َو دل َ و ِ  ُمت مهن که
اِداِد ْر َ  ىف اِشِق غریُق

ر خورد ا دل  ا غِم
ادی آت وابىن نه وغر

قت سوداِی غِم در نگارا
اِْباِد َربِّ َٰ ْا

ّ
ک ََ

مين  غرامت مان ب
امادی از روشىت وی  غرت

زت ِ چ اندر شد  دِل
ھادی ُ اهللاّٰ َو ٍُْ ٍل َِْب



برآمدی ماىه که دوش خواب به دیدم
رسآمدی ھان شِب او روِی عکِس کز

ىم رسد کرده ر ِر رفت  ب
درآمدی در از زودتر چه ھر ج ای

 فرخنده ِل ساِيف  خ به ذکرش
آمدی ساغر و ح  مدام در کز

خویش دِر بدیدی خواب به ار دی خوش
آمدی  رھ ما سوِی بتش ِد 

دست به آمدی ار زر و زور به ازل ِ ف
آمدی اسکندر یبه ی  آِب

ا در و م از که د د د آن
آمدی  دل ِ و ر اِم  دم ھر

ظ اِل  چند  ِرق فىت ىك
آمدی داور دِر به شىب ار ىم

ق ذوِق داد چه نره ره مان
رسآمدی ی دل وی   دردىل

رھنمون گشت گدىل به را  کو آن
برآمدی گی به ش که شىك ای

رقم زدی  وه ی  به دیگری گر
آمدی ھپرور شاِه طبِع وِل 



آرزودی ِ  ىم گفمت د  س
اوندی َااِف به شد واثق که آمد اب

است مود گنج کِد شب آِه و صبح دِی
وندی  دار  که ىم رو روش و راه  بد

ز گوید ق رسِّ که َود ْ  زن آن را ق
آرزودی رشِح است ریر ِّ وراِی

رور سنت کردت که ی سِف ای اال
فرزندی ِر شد ک آخر پرس ز را پدر

ست  جبّلت در ترّحم را را ِر  اِن 
دی  ىم چه ّمهت او در ىم پرىس چه او ِر ز

ىك  اان حرِص ىل ر  چون مهاىي
افکندی اھل بر که ّمهت سایه ی آن دریغ

است خرد درویِش  سودی ست اگر زار  در
خردی و درویّىش به گردان عمم ا

ىم زند و ىم رند از ش ِ ِر به
مسردی ترِن و ّی کشم ه امِن 



دی ن به دسس گَرم که او ِن به
دی آن دنش  شکِش  کنه

او طّره ی ِد  ی دی د اگر
دی ره کدان   در قرار ىك ام

است آق ِ  ىب ف ِر چو رخ به
دی رن ذّره  که دریغ دل به

را یش ِک چیست هبا که بگف
دی ودان گرامنایه اِت اگر

ر عه ی چو شىك درم ز درآمدی
دی روان او حِمك ما دیده ی دو بر که

گشىت ف رسو ش دگیِّ  به
دی زن ده آزاده سوسِن چو گرش

اادی ىك برون   ی پرده ز
دی صبح خوان ِن مهدِم نه اگر



دی رن ماه آن دِل ار دی چه
دی چنان ار دی  چن نه ما ِل که

عزیز و داشّىت رسافراز زمانه گَرم
دی آان ِک آن عّز رسیِر

وصال ِی چه نمش   منی ز  خواب به
دی آن ری ندید و ود   ا چو

دوست طّره ی ِمي ارزد چه که بگف
دی ن ھزار موىي ِرس ھر به گَرم

رب شدی  چه ما خوش دِىل براِت
دی زمان بِد از امان اِن گرش

اشک ره ی چو آمدی برون ش پرده ز
دی روان او حِمك ما دیده ی دو بر که

ىت بر راه ق دایره ی نه اگر
دی ان در نه ىب دل ِ نه چو



گلزاری به دىم راىم  اگر رسو چو
ری گىل ھر  روِی ِت غ ز خوَرد

آشوىب و قه اّی ھر  زلِف ِک ز
امری   و گوشه اّی ھر  ِم ِس ز

خواب به ر ِت ِم ای  ِت  چو و
داری   آِه  سو ھر ز است پی در که

چند ھر  ِن ِد ر ِک اِر
داری  بِر را روان ِد ست  که

دندان زلِف راِی ن مهیشه دال
ری گشایدت ىك شوی ره رای  چو

ر  ا نرفت برس زماىن و برفت رسم
گراری غِم ودت  و گرفت د

آی دایره اِن اندر گفمش نه چو
پرری ِی چه  که گفت خنده به



نگاری طرف ھر وز ان ظر پر ری ست
ری ىم ید گر است ق صالِی ران

جواىن طرفه تر  ز د  ف ِم
نگاری خوب تر  ز فد  کس دسِت در

آفریده روح از شد دیده که  
غباری داش بر ادا ان  ز

راىن چه خود ِش  از را شته ای  چون
اری  ىس ست ّقع ِ  ِ

درب است خوش وقىت تاب  است  ىب ىم
هباری اِّد دارد که دگر ساِل

 و ال ماد ان حر ان در
ری روِی ِد بر ىم گره  ھر

منا چون راز  و گشا گره  ا چون
ری ب و رّی دردی سخت و دردّی

شوىخ زلِف دسِت در  موِی ِر ھر
دری  چن ا در س ان کل



داری ان  در است اد چه ھر که را 
داری ان اِن ِل ز غم چه

تان  روان و ده  از دل و ن واه 
داری روان آزادن ِرس بر حمك که

ساعت ھر که ب  دارم و نداری ان
ان داری کىن خون مِع اِن

آ از درخور ش ست  را  روِی اِض  
داری اران بر  ک ِ از سوادی

مدام یف و ک روىح  که ىم وش 
داری گران رس که دم آن در اوص 

ما دِل بر جور و ش    ا از عتاب مکن
داری آن ِی که اىن آه ھر بکن

است  ِر  صدھزار اگر ایارت به
داری کامن در ته ِ ِن ِد به

ش خوش دل و مدام ربان اِی  بکش
داری رن ِر اگر شد ل که

 دم ىم د دست گرت دوست وصاِل
داری ان  در است اد چه ھر که برو

 ىم بری غ  از بدا  چو
داری غبان فرِد و  ز غم چه



داری  ک زلِف آن نِت  صبا
داری او ِی که مباىن در به

اوست در ق و ن ارساِر گوھِر که د
داری ن گرش دادن  دسِت به ان

گفت وان ھیچ بوع ِمشا آن در
داری دخو رباِن که َر  ا جز

اد ند ک  ای بلت اِی
داری ھرزه گو ِن به ش گوِش که

د شت گشت ت رسم  جرعه ی به
داری و  در که  ا است ُخم کدام از خود

از ار  جو رسِو ای خود رسکىشِّ به
داری فرو رس رشم از رىس بدو گر که

زدن آاب چو خوىب ممالِک از دم
داری ماھرو غالماِن که رسد را 

بس و برازد را  ن فروىش اِی
داری  و رنگ ِ آی مهه  مه که

ق گوھِر وی  ه ُِج ز
داری جو و ت  ِل اگر نه برون م



داری نه  ا مورز ما  ا  
داری ه دیر ِ حقِّ که

به بىس ُدر   کن گوش یحت
داری گنجه در که گوھر آن از

رس لسان مخاِر فرِد به
داری نه دو ِىم گر را ا

رندان به رخ مناىي ىك وکن
داری نه  آ مه و د خور کز 

دار ھش و خ  ای مگو رندان بِد
داری نه اىي حِمك  که

یآ آِه ز منی ترىس
داری نه خرقه ی داىن 

  ِر از خوش تر ندیدم
داری نه  اندر که قرآىن به



داری اىم خرات کوِی در که ای
داری ىم به دست ار خودی وقِت جِم

روز و شب گذاری ر رِخ و زلف  که ای
داری شاىم و صب خوش که د فرصتت

رند ره ِرس بر سوگان صبا ای
داری اىم  رکرده ِر آن از گر

ىم وم ح خنداِن ِ از ن ِی
داری اىم زانکه اگر خوا ای نو 

شود چه غریىب  از ىم طد ار ىم
داری ىم که ر  در اوز ىي

وىل ىش ست دانه ی خوش  ِ رسس ِل
داری داىم چه که وه نش اِر بر

ود  ت ْ ا  ھیچ و ھنگاِم به چون
داری دواىم جور بر که شکر ىم ک

د خوا ن مونِس ست دِی بس
داری غالىم  خ  ِ چون که 



ىم داری روا ّاق رِی که ای
ىم داری ا خویش بِر ز را دن 

درب زالىل به را دیه نه ی
ىم داری ا به ره  در که ادی به

کن ن ای کردمت ل  و ردّی   دل
ىم داری ا که نگاھش دار  از به

ىم د دگر اِن حر که ما ساغِر
ىم داری روا  ار نکنمي ّمل ما

ست جوالنگِه نه رغ م  ِت مگس ای
ىم داری ما زمحِت و ىم بری خود ِعرِض

روم در  از اادی خود ِ ت به 
ىم داری چرا فرد و ىم ىل که از

طند مت به یه دان از 
ىم داری ا اِّد چه برده سىع



ىم داری نگران را ما که روزری ست
ىم داری دگران وضِع به نه را ان

د ز َم به رضاىي ِم گوشه ی
ىم داری صاحب ران عّزِت  چن  ا

غ در بل نه و َرست ت دسِت از  نه
ىم داری مه دران ره زن را مهه

نگار هبِر از چو  وىش  که به آن سا
ىم داری ھان پر دِل خوِن در دست

ور ذوِق طلىب مّع دلِق در که ای
ىم داری ان ىب خ از ب  ّرسی ِم

چراغ و م ای ر ِغ نرگِس ىي چون
ىم داری گران دلته ِ بر چرا رس

است دگر اىن  ِن از جم ِم گوھِر
ىم داری کوزه گران ِِ ز متّنا 



روی چه ز آخر ىي دل ای ربه  پدِر
ىم داری پرسان  ز و و ر طمِع

پرداخت اید   ک زرت و سمي سه ی
ىم داری ان م  از  که طمع ھا  ز

وىل ماست گنِه خراىب و رندّی چه گر
ىم داری آن بر ده   که گفت شىق

 مالمت به سالمت روِز مگذران
ىم داری گذران اِن  ز ّقع چه



داوری روِز فلکت وری کرد خوش
آوری شکرانه چه و کّىن چون شکر 

منی خرند شاىه شوکِت ق کوِی در
کری ااِر و کن دگی  اقراِر

دست گرفت ایش و اواد که آنکس
خوری اادن غِم  د  بر گو

درآی درم از ش دِىن به سايف
بری بدر ا د غِم د از  دم 

بىس ست ر بزرگی و ه شاھراِه در
بگذری کبار  گره  کز به آن

گنج و ج سوداِی و کر فکِر و سان
قدری ُِج و طر ِا و درویش

است ازت بگو انه حرِف 
داوری و گ از به صلح دیده ِر ای

است ّمهت و فکر ََِب بر اد ِل َ
وری ق ز و  خ نذِر شاه از

وی رخ ز اعت و ر غباِر 
اگری ِل از هب ک  



پری و آدّىم قد ھسِىت ِل 
ری   ادىت  ام  ارادىت

وی وصال سىت  ر تعدِّ چو
ی  ىب وقِت سود نکند جم ِم که

اش  ىب ق از و خوا بش
ىب ھی ِع به کس رد را ده  که

چند  صبم شکرخواِب و صبوح ِىم
سی گریه ی و کوش نمي شىب ِر به

ن مایه ی به ر  ما از سنت و ا  
خوری ف که و فل ام  وز

بگرداند بال گوشه ان دِی
منی نگری ما به  گوشه ی به چرا

 ر  ش سواِر ای بىت چه خود 
ری از   و ّ برابِر در که

ت غ  ز وخت  ّدس ِن ھزار
دگری لىس مشِع ا و صباح ھر که



داشت ت ح به دری یدم که  خ ھر چو
ی ىب خ وضِع و ّىت و  س  از

غام  ىم برد که آصف ِت به  ز
دری ِم به  ز ع دو  گ د که

دیدم  که چنان را ان  وضِع که ا  
وری غم و خورّی ىم بکىن ان گر

است رک ب  طریىق ق طریِق
ری  مدی به ره اگر ّهللا وذ

ن ِرس بر اد کج  رسور کالِه
رسی ِج و ت سزاواِر و ت  ِ ز که

د ىم آ و ىم روند رخت و زلف ِی به
وه گری به  و ه ساّىي به صبا

ز که ھست اد  ّمهِت ميِن به
اََمِر ََ َْ الَی َْ َُِاسا َارٰی



روری خویش به دا که ای
ذوری ست  ق را  گر

مگرد ق دانگاِن گرِد
ری   ِل به که

 ِرس در ست  ق ِىت
انگوری آِب ِت  که رو

دردآد آِه و است زرد روِی
وری ر دواِی را ان

 خود ِگ و م از بگذر
موری که طلب ىم ساغر



روزی ِد ِمي ىم آید ر کوِی ز
برافروزی دل چراِغ خواىه مدد ار د  از

کن عرشت رصِف را ا داری خرده ای گر  چو
اندوزی زر سوداِی داد غ ھا را رون که

است ل ِىم ِت چنان بل دگر  ِم ز
وزی ف ِت ِر  وزه ف چرِخ بر زد که

آی رون   غنچه از  چو ىم گو پرده در سخن
روزی ِ م حِمك ست  روزی ج از ش   که

ست  وزه اان ف  در دل ای ود امِن چو
هبروزی و وزّی ف به دان فرصت ش اِل

کردن خود ِم ترِک چیست ىش  م طریِق
بردوزی َترک  ا کز است آن رسوری کالِه

بش ىم د ىف و صاّىف ن چو دارم مىي
روزی بد ِت  ادا را قل ھیچ ا



چیست اران  جو طرِف به ری  ی ندا
انروزی  دارد غ  مهن ز  او مگر

مشع ای   تا ون ت  ش ِر شد ا
سوزی وگر سازی اگر است  ا آمسان حِمك که

د ی گ ق رموِز بل از که شو تان  به
اموزی   گف غزل  کز آی لس به

ش جالىل روِز به آصف لِس اندر ىم
روزی ساِز را ان   جرعه ی شد  که

رااه خوا دِی تا ىم د  نه
روزی و دّی ان  خوا آصىف مدِح ز

دیده و دل راِب راست رسان ابش
وزی ف و ح روِز راست ان صبح خ جبش



بلىس و ىب صىل به بگذشت ر
برىس ری  به که ده ىم ام ِم پرس ای

شده اند نع که ر  در ِشکرھاست چه
مگىس اِم به ت طر شاھبازاِن

ىم رفمت درش غالماِن خیِل در دوش
کىس چه ری  ره   شِق ای گفت

د ید خوشش فه چون شده خون دِل 
 ىس ک به گشت ان  ِر که ھر

 گ ن دا ىس مر چو 
خوش ىس پِی ز آتش بر هناد ن

زن طوىب ِش از ر  و بگشا ل
ىس ِ اس که ىغ  چو شد ف

ش  در ان   و خواب در  و رفت روان
جَرىس  چند غِل از  ىب خ بس که وه

ِبِه آَُْت َو وِر ُّا َِ ُق َ اْل َع َ َ


ِس ََ اٍب آٍت َلَک ّىل َََف
 سو ھر ز  اِی به ید چند

َمىس َُْم  َِ ًا َطر ُ اهللاّٰ ََّ



ىش خوش دل که کوش آن در است هبار
ىش ِ در  و ز بدمد ُ بىس که

وش  چه و   که  ون که نگو 
ىش قل و زیرک اگر داىن خود  که

وىل د ىم دت  مه پرده در چنگ
ىش  که سود د آنگاه وت

است دگر ىل ِدف وريف ھر ن در
ىش فل مهه ِر ز که شد ف

دوست بِر  ما ز بمي از پر راىه ست چه گر
ىش ل م واقِف ار َد آسان رف

گزاف به ا د ّه ی َرد   رت ِد
ىش کل ّه ی  در روز و شب گر

شد بدت ِت  از مدد گر ا
ىش بوع مشا ِشا آن صیِد



ىش  ِر که بکردم د  ھزار
ىش  ىب قراِر دِل ِش اد

گردی  شب زنده داِر دیده ی چراِغ
ىش  اّدواِر طِر ِس ا

او وه ی ز د  خون که ق  آن از
ىش  گساِر گ ای ک اگر

زند دن  به مالحت خرسواِن چو
ىش  اوندِر انه در 

ند گ ان دسِت ان  که ن آن در
ىش  نگاِر برآید دست ز گرت

آىي ان َاحزاِن که ی به شىب
ىش  سوگواِر دِل ِس ا دىم

 الغِر صیِد د خور غزا ی شود
ىش  شِر  دم  چو آی گر

 وظه ی کرده ای ت دو کز سه سه
ىش  قرض داِر نکىن ادا اگر

نمي شىب که خود به ی   اد  ا 
ىش  اِر در روان اشِک ِی به

منی ارزم جوی رم ِ چه ار 
ىش  ِر خویش کرِم از  مگر



ىش گلگون ِىم از خراب که دم آن دل ای
ىش رون مِت صد به گنج و ىب زر

شند  ان  به صدارت که اىم در
ىش افزون مهه از ه به که دارم م

آن در رھاست که ىل ِل م رِه در
ىش نون که است آن اّول م رشِط

مکن س ھان  به منودم ق نه ی
ىش برون دایره از گری  چون نه ور

ش  در ان   و خواب در  و رفت روان
ىش چون کىن چه پرىس که ز ره روی ىك

امی  ذاىت گوھِر طلىب شاىه ِج
ىش فریدون و جخشید  ی از خود ور

ان افالک بر جرعه و کن ش ساغری
ىش جگرخون اّم غِم از چند و چند

است  ا ر گر که  مکن ر از 
ىش زون  که سندد خوش دل ھیچ



ىم کىش رار ِ بر که رقم خوش  ز
ىم کىش گلزار و  ه ی بر 

ا هنان نه ی ِ  حرم اشِک
ىم کىش زار به ت پرده سوِی زان

زلف ِی به را صبا ِد چو روی ھل
ىم کىش ر در سلس ِد به دم ھر

ت ِم و گون ِ آن ِد به دم ھر
ىم کىش ّمخار نه ی به و از

شود ما فاِک ته ی   ِرس گفىت
ىم کىش ر  ا زمحِت  اگر است ل

ک دل ِر  تد چه  ابروِی و م 
ىم کىش امر   ِ بر که کامن  ز وه

ىم د دفع رخت ز بد ِم که آ ز
ىم کىش ر  از دا که  زه ای

دھر ِمي از ىم طلىب چه دگر 
ىم کىش دار طّره ی و ىم خورّی ىم



ِراِق ََّْت ُذ ُْ َُٰس
ُااليف ما اھا ِ ُااليف

دوست ِل م سارِن ای اال
ایايف طاَل ُرکباِنُمك ِاٰىل

ش ىم و انداز زنده رود در خرد
عرايف جواِن گانِگ به

گرا رطِل بده سايف ا  
ِدھاِق کأٍس ِْ ُ اهللاّٰ َاِک

دم به ىم آرد ز جواىن
سايف دست ااِن و چنگ مساِع

خوش دل و ت  بده يف ِىم
يف ِر ابر ران به

دوست دیدِن از شد خون درو
اْراِق ِالِّم َْسًا َاال



َِْوھا ال
ُ

َدْ َ ُدُموىع
َسوايف َْ یٍق ٍْر َ  فََمكْ

ش ّفق ک خواھان   دىم
اّايف اموِر دان غمت ُ

ِمحا َىعٰ ىف اُمِر ُع  ر
اّاليف ََْد  اهللاّٰ اَک َمحَ

رز ِدخ ای خوىش بس عروىس
طاليف سزاواِر گه گه وىل

برازد را ّرد یِی
 ويف سازد د خور  که

ست  ما روزیِّ دوان وصاِل
فرايف غزل ھاِی  وان 



ىك َمْدَمىع و َشْويف َِّة ُ َْ
َ

ک
ناىك ز آمدم ن به  ىب که ا  

خویش دیده ی دو  شوق از گفه ام که ا 
اِک ََْس َ ْ 

َ
فَأ َٰسْل َازَل َا

دثه ای ست  غر و واه اّی  
شاىك ِتىل َو َیًال ُْت َ َا َا

کت ِدا ِع د که رسد را که
ىك چکد  برِگ بر که ره مه که

 و ال آب روِی داد  ِی ِک ز
ىك و آىب به زد رقم صنع ِک چو

 برخ ساا گشت ان  صبا
زاىك ٍَُّ رٍم

َ
ک َسَة َمشْ َھاِت َو

ٌل ََ َجرٰی ْد ََ ََْْ اُّسَل َدِع
الىك و است ىت رھروان زاِد که

آری مشایلت ىب  ز مناْند اثر
اِک ُیَّ ِْ َیاَی َْ َمآِثَر َارٰی

زند ق چگونه   ِن وصِف ز
ادراىك وراِی اهلی اِت چون که



کامىل  ِق چون نت ِر بگرفت
زواىل را دو ھر  ا َود ْ  که زان ش خوش

ل ّوِر ندر ىم نگن و در
اىل ر خو  ز ىن ھیچ به آید

را ما   که زان گر صل ر ِّ شد
وصاىل شود روزی روزی ر به ھرگز

روزی ھست سال  شم   که دم آن
ساىل ھست ه  شم  ىب که دم وان

   خواب به   رو خیاِل چون 
خیاىل ز   مم د  ىم خواب کز

 خو روِی ِر کز  دِل بر آر رحم
ھالىل چون ر ا ِش شد

خواىه دوست وصِل گر  ش مکن 
اامىل ھت بر اید   ش    ز



اّاىل ّرا
َ

ک ما اهللاّٰ َسالُم
اََثاىل َو اََثاىن ََِوَ َو

ْا ََ َْ َو اَالراِک واِدی َٰ
ماِل ِّا َق َْ َِّوٰی داٍر َو

ا  اِن  غر دگوی
واىل َّا َو واُتر َِّ َُاْد َو

زش ِ  ز در که دل ای ال
آه ىل است جخعّیت مهه

ِری َت َْ  َصباَبًة َاُموُت
اْصاِل عِن ُ ش َْا َََق َمٰىت

ا آرد رو که ل م ھر به
الیزاىل ِف به دارش نگه

ٍ ح ُِّ ىف راَحىت ک ُبُّ
َ


ِل ُِّ ىف مونىس ُرک

ْ
ِذک و



افزود دیگر جخاِل صد ّت ز
جالىل ساِل صد د رت که

امت   دِل سویداِی
ىل  سوداِی و شوق از اد

د  آفر رت ّاِش آن بر
ھالىل ِّ کشد مه گرِد که

شاىه  چون وصاِل  ک
الُاىل رنِد بدِم ِ

است ل ورنه ىش که ىم ید 
ماىل و ّىه مایه ی زِن

چیست غرض را  که داند ا
سؤاىل ِْ َْىب ّهللاِ ُم ِْ َو



الآلىل َِ ًُدْر اىك ُ  ِسًام َْ 
ھالىل ِ ِگردت آمد خور در چه رب

فریمب ىم د خوش وصلت خیاِل ىل
خیاىل رِت  ا زد ش چه خود 

شد برون ن و ت  شد خون دیده و رفت دل
َواِىل  َ َیأِت ُِْجباٌت اشِق ىف

 اِه  مه گشمت چه گر که ده ىم
الیزاىل ِف از د ان ىك د

کش برون و وز ىم ار   سايف
الُاىل و قّالش بگردم بدر در 

زیرک و قىل گر مگذر  چ ر از
ىل ِی و شوق  ىب رشاِب و ا

  ل ھیچ در دوران ِش ست  چون
ىل خور ىم   ش مکن 

د آصِف دوِر در طر ِم صاىف ست
االِل َِ َاْصٰىف َرقًا َِْىن ُقم

ه َِّ َو ه َِّ ِْ اٰىه َ َ ُُا
اىل  ا و ر  ا د ودان که رب

شوکت و شه ِن دو ندفروِز
اعاىل ِ مّلت و م برھاِن



گىل چ  صبح دىم غ به رفمت
بىل آواِز م گوش به آمد

تال گشته گىل ِق به  چو  ک
غىل فرد ز فکنده ن وندر

بدم دم غ و ن آن اندر ىم گشمت
تأّمىل بل و  آن اندر ىم کردم

ق ِ قر بل و گشته ن ِر 
ّدىل  را آن و نه تّىل را  ا

دل آواِز اثر د در کرد چون
ّمىل مناندم ھیچ که چنان گشمت

وىل را غ  ا ىم شود شکفه  بس
گىل ازو یده ست ر ىب بالِی کس

چرخ مداِر از فرح اِد مدار 
تّىل ندارد و ع ھزار دارد



اوٰىل رشاب رھِن در دارم  که خرقه  ا
اوٰىل ب ِىم غرِق ىب ىن ِدف  و

کردم نگه که چندان کردم ه  ر چون
اوٰىل خراب ااده خراىت ُِج در

درویىش ز است دور لحت اندیىش چون
اوىل آب ُپر دیده  به آتش ُپر نه  

گفت وا ق  را زا ِ 
اوٰىل رب و چنگ  گو اگر ّه  ا

دست  ز ف اوضاِع شد  و رس ىب 
اوٰىل رشاب دست در سايف ِس رس در

آری برنَک دل داری  مه از
اوٰىل اب  زلِف زان ری کشم ب چون

شو رون   کده از  شدی ر  چون
اوٰىل اب  ِد در اىك و رندّی



َغراىم زاَد َو ٰاِحل َرْنِد َرواِئُح ََْا
گراىم ِن د دوست دِر ِک اِی

سالمت و است ادت یدن دوست اِم 
َسالىم ُاَد ِاٰىل َعّىن غ اَُبلِّ َِ

 ب  دیده ی آِب و ان  غر شاِم به ا  
شاىم آبگه ی در صاىف ده ی اِن 

ٍ َخ طاِئُر اَالراِک ِذی َعن َد ََرَّ اذا
َمحاىم ُ َان َرْوِا َعْن ََّرَد فَال

آید برس ما فراِق روِز که مناند بىس
خیاِم ِاَب ٰاِحل َََباِت ِ ُْ

َ
َرأ

سالمت به گوميت و درآّىي که دىم خوشا
َاِم َ َخ ََْنَز وٍم ُُ َ َخ ْمَت َِ

َِالٍل ًا ذا ُت ِرصْ َْ َو َک ِْ ِْدُت َ
متاىم به ندیده ام ما چو روی چه اگر

ٍَْد َِ ُت ِرصْ و ٍُ ِ  ُْ ُدِع ان َو
اىم ََ اساَب َما َو َِْىس َ َََّ َا

ی   ک  ِت  به زودت که ھست اد
غالىم به  و فرماندّىه به گشته شاد 

  ِز ِر است خوشاب ُدّر ِس چو
اىم ِم ز ىم بَرد ق ََ ف ِه که



ىم ھر شود ته کزو ق ِىم زان
ىم اور   است ران ماِه چه گر

نگرفت  ک ِ دسِت که رفت روزھا
سمي انداىم ِسا مششادی زلِف

دل ای است عزیز امِن که چند ھر روزه
ِااىم شدن و دان موھبىت بتش

رد اون ه دِر به زیرک ِغ
داىم وی لِس ھر به هناده ست که

است  ا رسم نک بدخو ِزا از گ
شاىم اد پی اش در بدمد صب چو که

ن متاشاِی به رامد  چون  ِر
غاىم  صبا ِک  ای  ز برسانش

کشد صاف ِىم روز و شب که حریىف آن
ُدردآشاىم ز د د که آ َد

د آصِف د داِد ند گر ا
خودىم از آوری دست به دشوار م



اىم  گدا ِ ز شاھان نزِد به بَرد که
ىم به جم دوھزار ىم فروشان کوِی به که

ته حریف آن اگر است م رشاب  ا اگر
ىم ته ھزار ز هب ر ھزار به

بیح دانه ھاِی به خ  ای فکن ر ز
داىم ھیچ به د اد زیرک غ چو که

ادوارم ھنوز و بدم و خراب شده ام
ک ىم  به برسم عزیزان ّمهِت به که

کن ما قلب به ری فروىش ا که 
داىم فکنده ا و ندار اعىت  که

 ح  ا گو که به  ش برم ک به
دواىم نداشىت و د ما اِت ت که

رمود ایىت که ن وِی از ب 
سالىم مه ای به نه اىم  مه ای به نه

روش ف به رم  دارم  مِت ِرس
غالىم ارىك به اد کم ده  چو که

 خوِن بریز و ن ِر  بگشای
اقاىم کس نکند را شنده ای

ُ
ک  چن که



قل ازِش رساَند که م دل ز
کرىم د ھ گر صبا ِک  کست

ق رِه در ل ِر  تد و کردم اس
ری ىم کشد ر  بر که ن ست  چو

کده ھاست رھِن چه گر  خرقه ی که ا  
درىم  ِم به یىن  وقف ماِل ز

کس آن منی خرند دش ِىن  به چرا
قل ِىن از شکرااىن صد کرد که

گلمي زیِر طبِل و ساس ز گره د
 برکشم نه دِر بر که آن خوش

رود  کون دو وقت اسان که ا  
صن ِ و صاف ِىم ا   به

است ق وه ی  نه ّعم و ش دواِم
غ ِش  وش  ماىي اِرش اگر



ناسد ق درِد   راه ِطب
یح دىم ده دل ای کن بدست برو

دوست رمحِت ابِر ک گ ای منی ک
منی نداد جگرنگان کشاِر به

دل ای د رس درِد چرا و چون ِ 
دىم خویش ِر ز اسا   و  گ ا 

چیست  دسِت به شاھا  ِر سزاِی
صبىم دِی و نمي شّىب اِز 



ھ ا در ای است درد ماالماِل نه 
مهدىم را ا آمد ن به تاىي ز دل

زرو  سِر از دارد که آسایش ِم
دىم اسا    ده  به ىم ساا

دھمي مسردی ترِک بدان طر   خ
ھ آید موان جوِی ِی یمش کز

گفت و خندید  ب احوال  ا گفمت را زیرىك
ل ان پر ری ُبََجب روزی ب

چگل مشِع آن هبِر از  ص ِه در سوخمت
ر کو ما ِل از است رغ ترن شاِه

بالست آسایش و ا ق زی طریِق در
ھ خوا  درِد  که دل آن د ریش

ست  راه رندی کوِی در را ز و م اھِل
ىب غ ىم نه ان سوزی  ید رھروی

دست به منی آید ىك ِ در آدىم
آدىم  وز ساخت اید   دیگر ل

ق اغناِی ِش   چه  گریه ی
ن  ت در مناید طون  ندر



اِن ُّا َِِدَْ َٰ َ اهللاّٰ ُد َاْمحَ
ایلىن ِن اویِس خ  امحِد

نشاه نژاد نشاِه و ن  ِ ِن
خواىن انش  ِن اگر د  ىم ز که آن

آورد اميان  ااِل به دیده دیده
ارزاىن ا ِف  چن به ای حبا

بزد مش  دو به برآید  ىب اگر ماه
ىن  جزه ی و امحدی ِدو

گدا و شاه از ىم بَرد دل  ِت  وه ی
ىن  و ىن  که دور بد ِم

ست طالِع در که ترنه ِ برشکن
چنگزىن و آىن کوشش و شش 

 ىم گ ح  ِد به دور چه گر
روىن ِر در َود  ل م ِد ُ

کفت ىش غنچه ی رىس ام ِ از
اىن ر ِىم و داد  ده ی ذا َحبَّ

َد شوق دِر ِک نه که شق ِرس
رسگرداىن نِت از َد خالصش ىك

ار   ر دِر ِک سی ِمي ای
راىن دل دیده ی ازو  د که



ىن سِف ىي که خالیق گفند
آىن از به قت  به بدیدم ک  چون

گو که شکرخنده به آىن از  تر  ش
زماىن ِ  ش  که خون خرسِو ای

غنچه به کرد وان دھا بیِه
گ دھاىن  بد غنچه َود  ھرگز

م دھنت زان د که بگفىت ر صد
زىن جخ چرا آزاده سوسِن چون

تا   و مت بد گفىت
تاىن   و مم ندىه ترسم

گذراند ن ِس از نگ  ِم
کامىن سخت  بد دیده ست که امر  

دم دیده ی از اندازی اش   اشک چون
براىن خویش ِر از دىم که را آن

ی رس ز کرد ق چو   راِه در
واىن ف از د  چرا مه چون



ْواىن  که َر آن دان غمت را وقت
داىن  است دم  ا ن ای ات از صل

دارد ض در ر گردون ِىش  م
تاىن  ش داِد دو از که کن د 

آی ز طرب دِر وز نو  ان ِد
ىن ِ ِل منی ارزد مهه  

گفت ْوان که ن دم رندی از زا ِش 
پاىن درِد ِل رم ِطب 

د حرامت بگذرم  ز  چو غبان
شاىن  دوست ِ غ رسوی  اِی   گر

 ت شکردھان ای ان خ  دِی 
سامىن ِ است اسم  اِه در

رح برادران ای رفت عزیزم سِف
عاىن ِر  ِل    ب  ش کز



را ىف که َر  ا منی داند تسب
ُرّماىن ِل مه شد نگی ِس

ىم ریزد ق خوِن  و ىم روّی
ماىن فرو ترمست  ىم روی ز 

کن داشمت گوش مت وک ز دل
شاىن  به ىم بَرد کامندارت ابروِی

کشت خوا ده ذوِق را یامن ِزا
یامىن َوَرد ری مکن قال

را ان پر ِ ااىن به کن جخع
اىن پر مِع  گیسو شکنِج ای

 دل گ نگاِر ای ما از رىغ  گر
ىن آصِف ِش  گفت وا  خود ِل



ىم داىن که ىم دا و  َام اخواِه
ىم خواىن وه  و ّىن   ىم دیده  که

شوق و شق اِن دربد چه مالمت گو
پاىن ارساِر وص نا   ِم د 

آور ر و زی به را ىف و زلف فشان  
فشاىن     ھزاران دش ره ی ھر از که

است دند ابروِی آن در تان ِر گشاِد
شاىن  ز بگشا گره  ش  س  را ا

کرد ت ّ    ِس زم آدم سه ی در ََم
ااىن ِّ از ش   دید ىف  ِن در که

است ن زلِف ِمي ما ِم چراغ افروِز
اىن پر ِد از غم رب را جخع  ا اد

بگذشت س خواِب در که ی گ  ِش ا در
درماىن که وقىت مگر دل ای وقت ِر نداىن

ست  رداىن طریِق دن مهرھان از مل
آساىن ِد ِد به ل م دشوارِی بکش

 ىم د ت  فر زش ِ چن خیاِل
اىن  ممکن ااِل قه ی  نگر



داىن  که ان بدان ادت صبِح ِمي
داىن  که زمان آن در کن فالن کوِی به گذر

را ِرس بر دیده و رازّی وِت ِک  
داىن  که بران چنان فرمان به نه دىم به

را ا رفت دست ز م ِن که بگو
داىن  که آن    روح فزایش ِل ز

ندات  غ که چنان شمت حروف  ا 
داىن  که وان  چنان کرامت روِی ز  

است آب و نه ِ  ما   ِغ  خیاِل
داىن  که چنان بُکش گرفىت خویش ِ اس

ندم   چگونه زرکشت کمِر در اد
داىن  که ان آن در نگارا دقه ای ست

 ام  در زی و ترىك یىك ست
داىن  که زن بدان کن ان   ق ِ 



هبمىن ابِر از ىم چکد ژا و است صبح
مىن  ِم بده و ساز صبوح برِگ

ار   ااده ام مىن و ماىي ِر  در
مىن و ماىي از شدم  خالص  ىم

او خوِن است حالل که خور ا  خوِن
کردىن ری ست که ش ر ِر در

ماست ِ کم در غم که ش بدست سايف
ىم زىن که ره  مه نگاه دار رب

گفت و چنگ آورد  گوِش به رس که ده ىم
 ِر   از نو  و بگذران خوش

بده ىم که رندان ازِی  ىب به سايف
اىن َُ ّىن ِت ز نوی  



مىن  رشاِب ِم کن ش
ىن

َ
برک دل از غم ِخ   بدان 

رشاب ِم چون دار گشاده دل
َدىن ُخمِّ چون چند گره رس

کىش رطىل ىب خودی ِم ز چون
مىن الِف  خو از زىن 

ابر مه نه م در شو گ سان
دامىن تر و ی رنگ آم جخ

دانه وار  گرد رندان گرِد
کىن  تٰی و ساس گردِن

مگر   چو کن دی  و  خ
افکىن شوق ِی در  خو



نکىن مدارا ھیچ ما ِکش در که ای
نکىن ا و وزّی  رسمایه و سود

دارند ھالھل زھِر بال دردداِن
نکىن  ھان شد ا م  ا ِد

م گوشه ی  به برد ان که را ما رنِج
نکىن مداوا که اشد  ااف رشِط

چرا درست  اِّد به چو ما دیده ی
نکىن در ِ بر گذری ّرج به

کردند کرميت ُِق از که جور ھر ِل
نکىن آن ھا  است صاحب غرضان ِل

زا ای ما ِشا د وه گر  بر
نکىن متّنا شوق و ىم جز ا از

بر رابش چو ابروِی به سه ا
نکىن ا آ جز صدق ِرس ز دىي که



کىن آزاده غم ز را خود که نکته  ا نو 
کىن ناده روزِی طلِب گر خوری خون

شد خواىه کوزه گران ِِ اال آخر
کىن ده از پر که کن و  فکِر ا

است س هبشتت که آداىن آن از گر
کىن پری زاده چند آدمىي  ش

گزاف به زد وان بزرن ِی بر تکیه
کىن آماده مهه بزرگی اِب ا مگر

 دھنان  ش خرسِو ای شدت اجرھا
کىن دل ااده فرھاِد سوِی نگاىه گر

ھات پذیرد  ف رقِم ىك طرت
کىن ساده ورق پراده ِش از مگر

 زگذاری کرم به گر خود ِر
کىن اداده ِت   که ش ا  ای

کن  ّجالل ا خوا دگِی  صبا ای
کىن آزاده سوسِن و مسن ُپر ان  که



منی کىن گذاری ق کوِی به دل ای
منی کىن ری و داری جخع اب ا

منی زىن گوىي و کف در حمك چوِن
منی کىن شری و دست به ر ِز

ک به ىم افکىن و دلکش و یف ساغر
منی کىن مخاری بالِی از ه اند و

است ُمْدَرج فه صد  ِن ِ آ در
منی کىن ری ُطّره ی اِی را وان

را  جگر اندر ىم زند موج که خون  ا
منی کىن نگاری ی و رنگ ِر در

صبا چون که ُقت دِم د آن از  ک
منی کىن گذاری دوست کوِی ِک بر

 ِ آ ری  ن  کز ترسم
منی کىن ری ّمِل گلشنش کز

دوست رِه دگِی  که برو 
منی کىن ری  ىم ند جخ گر



مىن دو ن ده ی از و زیرک ِر دو
ىن گوشه ی و اّىب و فراغّىت

ند آخرت و ا د به ام  ا 
مىن ا دم ھر اند پی ام در چه اگر

داد ا د گنِج به اعت ُِج که آن ھر
مثىن  کم به ی سِف فروخت

ود  رنه  ا رونِق که ا  
مىن مه ِق به  ىي مه ِز به

غ دِی  ش م ه ی آ در    
زمىن ب   چن ندارد د به کس که

دیدن منی ان حوادث دِد ز
مسىن  است ده گىل که ن  در

بگذشت ان طرِف بر که مسوم  از
ىن رنِگ و ھست گىل ِی که ب 

نکند رھا حق که دل ای  کوش  ص به
اھرمىن دسِت به نگیىن عزیز  چن

 بال  در شد ه  دھر اِج
برمهىن راِی و ّحکی فکِر کست



شیىن س به آىب ِ بر مگر 
ىن   خود از مهه ىن   که نه ھر نه ور

او بگزیده ی ده ی  ىي که اىي به
نگزیىن کىس ه دیر کِر  ا بر که

کرد رون خرسو را  رشْم و ادب
چندیىن صد ته ی شا که  بر  آفر

برست گلستان ز  ا به صب ِد
نرسیىن از زه تر و  ز خوش تر  که

نک گر ک چه ر جوِر بر  ص
کیىن ز   ره َود  را ان

ر  سىت که  ای  ِف از ب 
ىن   ىم  در وقت لحِت ظاھرًا

نو   ده ی  از ىب غرض سخىن
ىن   قت  بزرِن موِر که ای



ک هناد و ه دل ک  چو ىن ز
شیىن بد دِم  که است آن هب

ست  ىك رم   سالمت به اما گر
ىب دیىن َود  گر َد ل ىب دىل

راست و چپ از نگری رسشمك شه زیِّ 
شیىن  ىس نش   مِر  ا بر گر

برد  دِل ِ ص روان اشِک  ا ِل 
ىن   ىن َْ ََُْ  اّاَقُة َبَلَغ

چگل مشع ای رسکىش و زىك  بد 
جالل اّیىن خوا دگِی  الیِق



رسزىن در رھروی سگه
قریىن  ّام  ا گفت ھ

صاف شود آنگه رشاب ىف ای که
یىن ار برآرد شه  در که

اشد  سامىن انگشِت گر
نگیىن ِش د صّیت چه

ر صد است زار   خرقه زان ا
آیىن در شدش   صد که

است ىب ان ىم چه گر ّوت
ىن ز بر کن عرضه ازی 

دخوىي ست خون رسِم چه اگر
یىن  ازد  گر شد چه

خر داراِی ای شد  ا
خوشه چیىن بر د رح اگر



غ از که شد شد ره  درون ھا
وت یىن ُد بر چراىغ

کس در ش اِط    ىم نه
دیىن درِد نه دىل درماِن نه

وت درِس وِر را  نه
ىن قا ُم را داد نه

رسم   ام  نه رِه
ىن   ش  از را خویش مآِل



ی گانِگ به رسو شاِخ ز بل
نوی اماِت درِس دوش ىم خواند

 منود موٰىس آتِش که ا   ىن 
نوی  د نکته ی درخت از 

بذ گوی و ه جند غ ِن
ی غزل ھاِی به خورد ىم خوا 

ا خواِب و گداّىي و ر وقِت خوش
خرسوی اورنِگ روزِی ست  ش  

رد ُ  ان  از م ِ ح جز جخشید
وی د اِب ا در ند دل زهنار

واژگون ِت  از و ب  ّه ی  ا
سوی ااِس به ر بت را ما

کرد خراب دم نه ی زه به مت
ىم روی ت خوش که اد موری ات

پرس  گفت خوش چه ساخلورده داِن
ندروی کشته از ز    ِم ِر ی

داد زده  وظه ی مگر سايف
موی داِر طّره ی گشت ه



جوی ِ و هبار و است ابر سایه ی ساا
بگوی  خود دىل اھِل ار کن چه نگو 

 خ منی آید ش  از  رنگی ِی
وی  ب ِىم به ىف آده ی دلِق

مکن تکیه کر بر ان  است  طبع
وی  از م اِت  ان دیده  ای

ىم گوید ان به بل که بگشای گوش
وی   ق ِ رما  ت خوا

ساز  را ه آ طلىب ن روی
روی و آھن ز ندمد  نرس و  ھرگز نه ور

ر   گنج صد و نو  مت یحت دو
وی ع رِه به و درآی ش دِر از

ىم آید ر ِی ما ِ از گفىت
ی بردی خوش که د ست بر  آفر



شوی  صاحب خ که بش  ىب خ ای
شوی  راھ ىك اىش  راھرو 

ق ِ اد ِش  ایق مکتِب در
شوی پدر روزی که بش پرس ای ھان

وی  ره داِن چو وجود ِ از دست
شوی زر و اّىب   ق اِی 

کرد دور خویش ه ی  ز خورت و خواب
شوی خور و ىب خواب که خویش به رىس آنگه

اود  و دل به حق ِق ِر گر
شوی خوب تر ف آاِب کز ّهللا

 م گامن شو ا ِر  غریِق  دم
شوی تر موی  به ر  ت آِب کز

شود ا ر مهه رست  ی از
شوی رس و  ىب چو ذواجلالل راِه در

ر مِر شودت اگر ا ِو
شوی صاحب ر که مناْند شىك پس  ز

شود زبر و زیر چو  ھسِىت یاِد 
شوی زبر و زیر که ھیچ مدار دل در

ا است وصال اِی رست در گر
شوی ھ اھِل درگِه ِک که ید



دشاىه ااِر دا   رِخ در ای
اهلی حکمِت صد پان  فکرِت در

گشاده  د و م بر اّهللا َرک  ِک
اىه  ره ای از وان آِب  صد

ام اسِم ااِر ابد اھر بر
خواىه چه ھر فرمای  و ست آِن م

مناید شک که کس ھر سامن حکمِت در
ماىه و غ خندند او دانِش و ل بر

کالىه هند رس بر ىه ه چه ار ز
دشاىه ِ آی داد ف ِن

آب د خود ِ ف از آمسانش که ىغ 
اىه ِّىب م د بگ ان  تا

اار و ر شأِن در د  خوش  ِک
رىه اوِن ن فزاىي ویِذ



عّزت اِی از ق  ِع ای
اىه  وصمِت از امين  ِدو وی

اد دن و ن بر غت  ز پری گر
ىه رنِگ شند  را رسخ رو ِت

مم هتی ست ىم کز دشاھا ری ست
گواىه تسب وز دی ده  ز ک ا

شب ان ِز  بر د   د دا
صبحگاىه ِد از رىس  ما ِل گر

خرات  ی از آىب ار   سايف
اىه ِب 

ُ
 از ویمي  خرقه ھا 

زد صىف آدِم بر یان برِق که ىي
ىب گناىه دیِّ د  ز چگونه را ما

م ىم برد ه گه دشا چو 
رخواىه به زآ ام ت  ز ش ِر



دو خواىه به نه ھاتِف سم
درىه  ا ه ی دیر که زآی گفت

ان  دو ِرسّ ز که کش ما جرعه ی جم مه
آىه دت  ان ب  ِم ِپر

د قدر رنداِن کده دِر بر
شاھنشاىه افِرس دھند و اد که

ی ت اخ رِک بر و رس زیِر ت
صاحب ىه مِب و نگر رت دسِت

 طرِف که نه دِر و ما رس
کوىه  بد دار و شد بر ف به

مکن  ىب مهرِىه ه  ا ع
گمراىه ِر از رس  است ظات

دل ای ند   ر سنِت اگرت
ماىه  َد ماه از  ِم  کم

مده دست از زدن نداىن ر دِم 
رااىه مِب و خواجگی نِد

بدار ّه  از رشىم م طمع ِ
ىم خواىه  بر فردوِس که چیست لت



تاىي غِم از داد خون دشِه ای
زآىي که است وقت آمد ن به  ىب دل

منی ماند شاداب تان   ا ِ دا
اىي وقِت در را ان درب

کردم ھ د  زش گ ی ب د
سوداىي فکرِت  ز بگذر ىط گفا

ىم رند سلس    ا صبا ِد صد
یامىي د  دل ای حریف است  ا

کرد چنا  از دور ری و تايف
شکیباىي ِب شد وا  دست کز

 در که نکته  ا گفت شاید که به رب
ھرىي ِشا آن مود کس به راره

ست  رنگی  ىب روِی را  ِن سايف
اراىي   غ  کن خرامان مششاد



ىم   در درمان َام درِد ای
تاىي گوشه ی در مونس َام ِد وی

ممي نه ی ما مت دایره ی در
فرماىي  آن چه حمك اندیىش  آن چه ف

ست  رندی ِ در خود راِی و خود فکِر
خودراىي و ىن  خود مذ  در است ک

ده ىم جگرم  خون نا دایره ی  ز
ناىي ساغِر در کل  ا ک  

آمد وصل خوِش ِی شد ھان شِب 
داىي  شِق ای د ارک ْشاد



امىي  ماه ابروِی کرده ام م به
ىي ته ام  ش خىط س خیاِل

درویش ِ داده ام کىس به دل زماِم
پرواىي ت و ج از کس به ستش  که

وخت  اظار از م د  دست ز رسم
لس آراىي ِم و رس آرزوِی در

 ق زِی شوِر که ھست اد
راىي به رسد ابرو کامه ی آن از

زد خوا خرقه به آتش دل است مکّدر
متاشاىي ىم د را که که     ا  

ید رسو ز ما ِت واه روِز به
الىي بد داِغ به ىم رو که

زد غ  زه ز خون که ام آن در
ىي در اواده رسی مدار ب 

طلب دوست رضاِی شد چه وصل و فراق
متّناىي او ِ غ ازو شد ف که

است ستان  در ماه او رِخ از که ا
پرواىي اره فروِغ به َد ک

ار به ماھیان برآرند شوق ز ُدَرر
درىي به رسد  نه ی  اگر



داىي   چو ست  ان دیِر مهه در
ىي دف و ده گرِو ىي خرقه

دارد غباری شاىه ست نه ی  آ که دل
روشن راىي ِ ىم طلمب ا از

ده فروش صن دسِت به به کرده ام
بزم آراىي ىب رِخ ورم ىم دگر که

مگر که دامان به دیده از ته ام  جوی ھا
س الىي شاد  ارم در

دوست ىب رِخ ا که اور   ده کشِىت
درىي دل غِم از م گوشه ی ھر گشت

زن به برآرد مشع مگر ّه  ا رشِح
پرواىي سخن به ندارد پروانه نه ور

نج  ِم وه ی  از زد الف از نرگس
ناىي   پِی از ر اھِل نروند

شوقه پرست ِ  مگو  غ سخِن
پرواىي کس به ست  ىم ام ِم و وی کز

ىم گفت سگه که آمد خوش چه یمن  ا
ترساىي ىن و دف  کده ای دِر بر

دارد  که است  از اىن گر
فرداىي َد اوز پِی از اگر وای



آاىي خوِش ِی چو سالىم
رواىي دیده ی دِم بدان

رسان دِل ِر چو درودی
رساىي وتگِه مشِع بدان

ی بر ھیچ مهدمان از    منی
کىي سايف ّه از شد خون د

 آن که مگردان رخ ان کوِی ز
کل گشاىي اِح فرود

ىم فرود ک افکن ىف ِىم
رىي ِز دسِت از  در که

شتند  ِد چنان رقان
آاىي خود وده ست  گوىي که

است ن ِّ در چه گر ان  عروِس
ىب وىي وه ی  ىم بَرد  ز



ھست ّمهىت گرش  ته ی دِل
مواىي  دالن گ ز وا

طا ِس ای بگذاری  گر ا
گداىي در ک دشاىه بىس

ادت اِی اموزمت  
اىي اىي بد ِ  ز

 ش دوران جوِر از  مکن
اىي ِر ده  ای  داىن چه



بدرآىي زنان ِه آن از گر دل ای
بدرآىي یامن زود روی که  ھر

گوش کىن س وسوسه ی گر که دار ھش
بدرآىي ران روضه ی از ت آدم

د نگ دست فلکت آىب به که شاید
بدرآىي وان  ی از  نه گر

صبح چون  دیداِر حرسِت از ىم د ن
بدرآىي دران ِد خور چو که شد

ّمهت دِم گامرم  بر صبا چو چندان
بدرآىي خندان و خّرم  چو غنچه کز

آمد  به   ِھ شِب ره  در
بدرآىي ن مِه مهن که است وقت

جوی صد دو دیده از ته ام  رھگذرت بر
بدرآىي خرامان رسِو چون  که  

مه روی سِف آن که ه اند مکن 
بدرآىي احزان که ی از و زآید



ىم جوىي چه دھر از کن  اان و خواه ىم
ىم گوىي چه  بل  سگه گفت  ا

را سايف و شا  بر گلستان به ند
ىي  و ىش ىم ىس رخ و ی گ 

کن گلستان آھنِگ و کن خرامان مششاد
دل جوىي  ِّ از اموزد   رسو 

داد خوا که به دو خندا غنچه ی 
ىم روىي که هبِر از را ِ شاِخ ای

است د رھگذِر در نروىي مشِع چون
نروىي مشِع از د بر ھی طرِف

است خریدار جوِش پر زارت که اوز
ىي  مایه ی از گن ه  و درب

ارزد  چ فه ی صد دش  ھر که طّره آن
خوش خوىي ز ش ْ   دی اگر دی خوش

آمد شاه گلشِن در داىن به غ ھر
غزل گوىي به  اسازی به بل





د گ ان ِی صبا که یده دم
د گ ان بر نکته ا ِف ز ن

دد  ُُق ن در  نِت ز ا
د گ گْلستان رنِگ ق عکِس ز افق

صبوح صالِی زند بدان سان چنگ اِی
د گ ان دِر راِه ه ِر  که

ک اِىه  در ْح د که شب ِل ز
د گ سان چراِغ رشاِر او در

روی در کشد س  زّر چو سر شِه
د گ ان  افق وِد و صبح ِغ  به

 ل زّر شاھباِز ه  زاِغ رغِم به
د گ ان آ زنگاری رنِس  در

متاشاىي ست خوش که رو ن بزمگاِه به
د گ اران و  نرس سه ی ال چو

شاز رنِد چو دمادم که نگر صبا
د گ ضیمران زلِف گه و  ِ گ



صبوح ِم به گرد  ف سواِر چو
د گ وران ر شعه ی به چون که

خوشاب درِّ خویش سوِی کشد مشس ِ 
د گ زران ِ مشش ه ی ق به  که

َر االِف و ھیوال اّاِد ز
د گ ان صد ش ھر و  ھر ز خرد

ارک دم  ا ست دِم که آن اندر 
د گ ره کدان   در صبح وقِت که

رخ مناید س در  که است  چه
د گ صبح خوان ِغ در که است آتش چه

د صبح چراِغ ِر که است پر چه
د گ آمسان مشِع در که است  چه

شکل دایره سِر حرست و غم صد به چرا
د گ ان در پرر نه ی چو ا



به آن ا کس به نگشا دل ِ ضم
د گ ان و است ور روزر که

غول شد راز ااِی به که ھر مشع چو
د گ زن در راض چو زمانه ش

ر ِرس از که  مه روِی ساِيف کست
د گ گران ساغِر خودش ِت ِم چو

ىم پی اش در و ر از آَورد اىم 
د گ رن ماِه آن رِخ شادِی به

غ ِ رسوِش قت  به فره ای
د گ ان بر نکته کر روضه ی که

 چون او ِحر ِمي که سکندری
د گ ودان ِر درش ِک ِ ف ز

اسق ا خ  اسالم ره ی جخاِل
د گ ان ِ ز  در م که

د عروج رسوری ِف بر که گ
د گ فران فرِق خود ست یه ی



را دمشن آنکه مود دیده ی چراِغ
د گ دودمان به آتش وی ِغ  برِق ز

کشد غ  چو خون موِج رسد ماه اوِج به
د گ کامن چون مح برد چرخ ِر  به

او اِر راِی رشِم از وری عروِس
د گ وان ق راِه ار َد خود ِی به

رب برکشد چو را او لِس اِی
د گ اصان ىه زند عراق گ

چنگ زد م به د  گ ِی چو
د گ ن ان ِغ  َد ر وقِت چو

ست ده ی  که ھر که مي وری ا
د گ أمان ِد کمر ْر رفِع ز

هتتت ھزار ارد چرِخ ز رسد
د گ فن کن ِا ِت فکر چو

وت و ود بر است ن پِی در مدام
د گ ان شب و روز آن از رامح مساِک



را  مسنِد گرد  وه ان چو ف
د گ ان اوِج یش کنه

دت ادىت کشیدی که ماللىت
د گ آن از خود ِر ِق ی که

است آن غرض را اّم  اِن از
د گ ان د رضت اِی از که

است بدتر آن از عّزت یه ی وگرنه
د گ ان حرِف او بر روزر که

امين شود غم ِّتل ز ْنش مذاِق
د گ دھان در  شکر شّکِر که کىس

ری مهه در که کس آن برخوَرد ر ز
د گ آن طریِق آنگه گرد  ست

اب اد رِخ سخىت به غ ِف ز
د گ اان اندر ام ز ِز که

فت رضت از پس حالوت کامِل شکر
د گ من آن از گ شکِن در ست



راست و چپ از حوادث ِل  که ام آن در
د گ کران ان از امان که رسد چنان

را   کوِه مهه ل به َد غم چه
د گ گران قلزِم چنان موج ھای که

ىل رود ىم گستاخ  ِم اگرچه
د گ ان گستاىخ اش که ش شاد 

کرد دو نداِن  ا حِق در آه از
د گ مان و ن و فرزند و زن در جزاش

دو   د ده   ِر زماِن
د گ ن و انس ِر در که ّیه ای ست

 ِرس در ست  اگر شاىه خیاِل
د گ ان   عرصه ی زن ِغ  به چرا



برابرم محا هناد س جوزا
ىم خورم سوگند و شا غالِم ىن 

رساز ِت  مدِد از که ا   سايف
ّرسم م شد ا ز خواسمت که ىم

شاه روِی شادیِّ به ز که بده ىم
رسم در جواىن ست اِی رانه رس 

 که َ زالِل وصِف به ن را
کوثرم حوِض جرعه کِش شاه ِم از

ل رسیِر رسا عرش به ار  شاھا
درم  ا ِ ک و ا  ا ممِک

سال ھزار دم  بزِم جرعه ِش 
خوگرم طبِع د ورد آ ترِک ىك

   ا ده  از منی د ورت ور
اورم   دىل کامل گفه ی از

ر  از بردارم و  از دل 
َ

ک بر گر
برم ک دل آن افک که بر ر آن

 حرِز زی ست ِّ   موِر
ّم اا بر ته م خ  ا وز



د شاه ِق  مهه  اِت ِد
بگذرم د  بد ر شاھراِه وز

شاه ِم به ّثر ِم کرد چو گردون
کمم که از نک چرا ُدر ِم 

شاه دسِت ز یدم  چو  ت شاھ
کبوترم صیِد به افات شد ىك

شود ار گردد  چه  گ ش شاِه ای
ّم فراغت ِم  سایه ی در

گشاد دل ِم صد  مدِح ميِن به رم
سخنورم زِن ست ِغ  که گوىي

صبح ِد چو بگذشمت اگر گلشىن بر
صنوبرم شوِق نه و د رسو ِق نه

 روِی ِد بر و ىم یدم  ِی
ساغرم دو  طرب سااِن دادند

ست  ده  وضِع ع دو  آِب به ىت
خرات پرورم ِر  ساخلورده 

بىس ست داوری فلمك و اخ ِ س 
ورم ّه  در د شاه ااِف



ره اوِج  در ز که ا شکِر
م صیِت ىم ود عرش طاووِس

د و ّاق رنه ی ز مم
دیگرم ِل َد  َِّ جز گر

 و کرد مح د صیِد به االسد ل 
رم شِر نه گر و الغرم گر

ش تر   ذّره از  روِی اِن ای
کمم ذّره کز  وصِل به رسم ىك 

ست  رِخ ِن کِر که  به ام 
برآورم ت غ گزلِک به دیده اش 

سنت ِد خور سایه ی اد  بر
ورم ِد خور ز است فراغت اون و

ست  ز  زاِر ام  از مود
ىم خرم وه نه و ىم فروشم وه نه



جوان ارم اِط  چو  زم عرصه ی شد
ان ان  شاِه ادِت ِپر از

اوست غرِب و رشق در که غرب و رشق ِن
ایگان و شاه و خرسو و صاحب قران

دادگر ساِن و م پرور ِد خور
ان ىك کرساِی و دادگس داراِی

سنت اقلِمي عرصه ی سان اِن
المن ااِن نِد ِ ال

رتش آنکه  د و دو ام جالِل
ران زیِر اّم سِن مهیشه دارد

م آاِب شع شاه دھر داراِی
جوان نشاِه و مگار ِن

 زم افروه طتش به شد که ماىه
زمان افراه ّمهتش به شد که شاىه

عروج ِّت َود  را و رِغ م 
ان آ سازد او ّمهِت ِز که ا آ



او ِغ  عکِس د چرخ خیاِل در گر
أمان اجزاِی شود ا یکدگر از

ر  و بّر اطراِف بر د چو روان حکمش
ن و انس ااِی در روح چو هنان ِرش

م جخاِل و جخال ِم  رِت ای
ن اِن  و ان  ِن  طِت وی

اد ق و جخشید نِد رشِک  ِت
اردوان و دارا افِرس ِ غ  ِج

ىم روی که  ھر و ملىك آاِب 
دوان َد دو  اِی از سایه چون

قرن ھیچ به گوھر  چو رورد ارن
قران صد به اخ  چو اورد  گردون

د به نگراید ن  ىب طِت
اان در ندد  ز  ىب مِت

امده ست  دف دِل در که دانىش ھر
زن ِرس بر  مه ی آب چو دارد



کرد یه  رد که ابر به را  دسِت
آن ره ره و د  ا َبدره َبدره چون

ميال افالک  جالِل یه ی 
داان دھر در  جوِد ِر  دسِت وز

ج ر فرِق بر و ماىه م چرِخ بر
ن م ِم  در و ری ل ِم در

یع ر اِب رع خرسِو ای
مي شان  اِل داوِر وی

فروغ   از ل و کرامت   از م
امان در  از  د و  محا در  از رشع

ّمهتت ِب در که م آاِب ای
شایگان گنِج َد ر  ذّره ی چون

است کم ره از  جوِد ِر  ِب در
رایگان به خىش   که شایگان گنِج صد

مي رساپرده ات به رخ هنفه مت
ُدالن زیِر ا  رخِت گشاده دو



فَْلکه ات د خور خی ی براِی گردون
سایه ن و دیر ساه ابر و کوه از

زرنگار ُنه ِی ّقِش اطلِس  ا
دان خویش خرِه ِرس بر بد چی

کس نداشت سامن ِم به ان از د 
گران کِر  ا و ه خز  ا و ساز  ا

 ُپردالِن از و گلشن دروِن دی
ان ُبد زنگ در و غل د ھند در

کوس ِغر و زدّی خی روم دشِت در
ستان  اِن   و رفت د دشِت 

اواد زه و خىت زرد ِ 
ن نه ھاِی در و  ق ھاِی در

مهرسی   د م به کو ست آن
وان ق به   چ ز و روم به   از

رس ِج روم از ت ق ز دگر ساِل
ن خراِج درگه به آورند چت وز



شاکرند  از ق و لق ز شاکری 
شادمان  از م و دو به شادمان 

روی ھ تان  و گلشن طرِف به ک ا
ران زیِر به ادت مسنِد دن  

س اِن  کّرو صِف در که م ای
زمان زمان کت ِر به رسد ىض ف

کردر چه ھر د ِش  آشر ای
هنان اندرون غ پرده ی به ھ دارد

 دسِت به ارادت اِن ف داده
بران خودم اِد به کمب که ىن 

ر  به داده ام پر اد کوششْیت گر
ن به داده ام زر ید ششْیت  ور

فکن خودش ِی کِف در کست مت
ان ش ِم ِرس بر ست  ِر

م گشته  مِت به  ِم 
ودان مانده  مدحِت به  م 



آساىن به زد الف وان ی دل ز
داىن  ھست ر  در نکته ھزار

را خوىب مایه ھاست شکردھىن ز  
سامىن دِم زد وان متی به

نرسد بدان ی دل سنِت ھزار
بگنىن را خویش ھ به دىل در که

 ھسِىت ز برانگیخىت که گردھا چه
ىم راىن ز  که مسندت ته اد

آور فرود رسی رندان مهنشیِىن به
ساماىن و ىب رسّی  در گنج ھاست که

راست ِ ح  که  رنگ ده ی ار  
اىن در رخنه نک و بگو

ت ِ  که صبوىح کشان ک ِی به
درىن به نه ام دِر بر اده

نگذشمت ظاھرپرست ِزا ھیچ به
پاىن داشت زّر نه خرقه زیِر که



کن ی خ خویش دنِد طّره ی ِم به
اىن پر از دارد نگه اش  که

ز  ِل ز  ا ِم  مگ
ىن آصِف به بگو ل وگرنه

زمان و  زم خوا ی شاه ان وزیِر
ىن و انىس ِل بدو است خّرم که

 ِ  ّمد ا د و دو اِم
یزداىن فرِّ ره از ىم دردش که

اب فکِر ِه که محیده اىل زىه
اىن ا  دِی کىن که رسد را 

د  ز ھ را  يف ِدو طراِز
ىن ِ ِم رد  ّمهتت که

شود  گد  اِی گنِج نه اگر
ویراىن به هند رو  زم ِ   مهه

ھیوالىي ست را  ِم  رِت که ىي
ااىن اِس در مَلىك جوھِر چو



کرد شاید ب تمي یه ی کدام
آىن برتر نه فکرت الِک در که

س ِ اِن  کّرو وِت دروِن
روىن مساِع شد  ِک رصیِر

جود گِه خواجگی شکرآویِز رسد را 
ااىن  کرمياِن به  آ که

د رشح چگونه را ست اعِق
طوىن نه ھای آن از ّهللا وذ

ک چگونه ان   را کرمت سوابِق
رّىن رساِز آن از اّهللا ارک 

ن وه ه به را  ِشا که ون
ىن مهدِم ست  صبا ِمي ز  

ز ارد  ساِن پِی از ایق
امىن کّ ھاِی صبا دِن به

هبار ِد ِمي سِىع ز د ر بدان
واىن روِح ِف از ىم زند الف که



گانگ بىل که آمد خوش چه سم
سخاىن در ىم گفت و ىم زد غنچه به

آی رون   پرده ز یىن چه گدل که
رّماىن ِل چو رشاىب است خم در که

ماه   جخاِل بر وری ىم که مکن
یامىن ىم خوری دگر ماِه ز که

برست ان کز ر تکف مِت شکِر به
تاىن  ش داِد مل و  کز بش

شا َد  پروری د وه ی  نه ا 
یزداىن رشِع است ف و کرامت مهه

فل آن داند چه ااحلق ّرس رموِز
ىن  جذبه ھاِی از د جذب که

مگذار ساا است وزیر طرب رساِی
گران ىن د ا آ ىم ِم ِ غ که

ىم سازد که  ب غنچه  پرده ی دروِن
ىن  ِل  ِم دیده ی هبِر ز



ر ِرس کز اد صبِح دِم آن دی 
ظاىن اِن  رسآمد و برآمدّی

ه گه ىم کىن د ز  که یده ام
منی خواىن خودم ِص لِس به وىل

است  ا ا  سخن  از منی کىن طلب
سخنداىن در است ث  چه   وگرنه

نکرد جخع ده  چو کس ان  اِن ز
قرآىن نِت  حک ایِف

 مدایِح شدت  ا  سال ھزار
ارزاىن  چون به اىع س   چن

ھست ادم وىل کشیدم دراز سخن
وشاىن  ماجرا  بد ع ِذ که

غ حه ی به ا هباران به  مهیشه
اىن ر ِّ ز نگارد ش ھزار

دراز ِر به امل شاِخ ز م ِغ به
آساىن به دوت ِ د شکفه





کىي وحىش آِی ای اال
آاىي  چند ست  ا

ىب کس رسگرداِن دو تارو دو
پس از و ش  از  کم اندر راه دو

بدانمي یکدیگر ِل  ا  
انمي ار ویمي    اِد

ّوش دشِت  ا که    ىم که
خوش و امين ندارد چراىه

حبیبان ای د  بگو شد خوا که
ان  غر ِر ىب کسان رِق

درآید ارک پی ِ مگر
گشاید ری ّمهتش ُميِن ز

آمد پروردن و وقِت مگر
آمد فَْردًا َتَذْرىن ال  که

رواىن شد روان رسِو آن چو
دیده ىن ىم کن رسو شاِخ چو



دست از ىم ِم و  ِی مده
بدت دھِر از اش فل وىل

جوىي طرِف و رس اّی ِ
گوىي و گفت خود  و اشّىك ِ

دوداران و رگان ِد به
هباران ابِر  گرد موافق

ش  روان آِب آیدت الن چو
خویش دیده ی آِب ز شش  مدد

مدارا  دیر مهدِم آن نکرد
را ا ان ان

اىي زخِم زد ىب رحِم چنان
آاىي وده ست  خود گوىي که

کرد  حز اشم خو طبِع و برفت
کرد  چن ىك برادر  برادر

اند ارک پی ِ مگر
رساند تا بدان تا  ا که



د بدا یکدیگر ِر رقان
د وا  بر از رشح است م چو

است  مه یحت گو االِت
است  کم در ھان حمك انداِز که

دا ِر  از د ھست چ
مها ھرگز د فراموشم

رسزىن در رھروی روزی که
ره یىن رندی گفت فش به

داری انه ا در چه سالک ای که
داری دانه گر ه  داىم ا  

دارم دام گفا داد جوابش
شرم ىم ید رغ م  وىل

انش آری دست به چون بگفا
انش آ است ىب ان ما از که

بگذر خرره از و  ب گوھر 
بگذر ره نگردد ن طرزی ز



ریر به آرم ک ماىهِّ  چو
 س ىم پرس ا َو ن از 

رسشمت  در خرد  را روان
کشمت د صل که  آن وز

داست  ترک  در ىش  فرح
اجزاست ِن ِز ر ِز که

اّد ِط  ا نِت وز ا  
وید ساز مّر ن اِم

است حور َِج ِ چ ز فه  ا که
است نر دم از که آ آن نه



نو  ل  نِگ به وادی  در
جو  به مان خوِن  صد که

وزند   ا را  ج پِر
فروزند آتش کودن  بدان

 ا راست را که گف سخن
 ا اغناست چه اّهللا اىل

دم ن رض  ا در  برو
ام اّهللا و کن کوه سخن



روزر دگر دارد نه ِرس
ر ِم نه ی و ىت و 

 خر عرصه ی خون ان  در
بریز ساغر به رصاىح خوِن 

شگفت گردون دوِر از    ھ
گرفت خوا ک را که ندا

ر روِز زدن داند غ  یىك
روزر د ق زن را یىك

ىم زند آتىش ُمغ رنِد دگر
ىم ُد بر که چراِغ ندا

است روشن ّه ی ان  ِ فر
است  آ شب زاید چه     



آورد ل که ىم آن سايف ا  
آورد کامل فزاید کرامت

ااده ام ىب دل بس که ده  به
ااده ام ىب صل دو ھر  وز

م ز عش که ىم آن سايف ا  
ام  فرد جم و خرسو به

ىن آواِز به بگو  بده
ىك ووِس و د ىك جخشید که

وح اِی آن سايف ا  
ح ِر د رون گنِج  که

ز د گشا  رو به  بده
دراز ِر و اّىن دِر

جم ِم کزو ىم آن سايف ا  
م اندر ناىي   الِف زند

م ِد  تأ به گردم که ده  به
متام  رسِّ از آگه جم چو



زن ه دیر دیِر  ا ِ س از دم
زن شه  شاھاِن به صالىي

دور اِن    ا ه ست مهان
ر و س گِر درو شد گم که

خراب اِن   ا است ل م مهان
اب افرا ااِن دیده ست که

کرکشش راِن  راِی ک
خنکشش ُترِک آن ده  ک

گنج و ج جخشیِد گفت خوش چه
نج رساِی ارزد  جو  که

د به ش و اان شد تا نه
د به ندارد  دمخه اش کس که

اک  آتِش آن سايف ا  
ک زیِر ىم جویدش زردشت که

ت رنداِن ِش در که ده  به
اپرست د چه و آتش پرست چه



ت توِر بکِر آن سايف ا  
ست دارد خرات اندر که

شدن خوا بدم که ده  به
شدن خوا م و ىم خراِب

ه سوز اند آب آن سايف ا  
شه سوز   شود شد  ش گر که

 گ ش ف بر روم  بده
ر  گرِگ  ا داِم برز هبم

هبشت حوِر که ىم آن سايف ا  
ىم رسشت درآن مال ِ 

ک آتش در وری   بده
ک خوش ابد  خرد اِم

د شاىه که ىم آن سايف ا  
د گواىه دل او ىكِّ به

ک ع از گردم مگر ده  به
اک  ز رسی عرشت به برآرم



ک ان رو ِغ شد چو
ت ِد  ته چرا  ا در

    دو روِی و ده رشا
    حکمت گنِج و کن خرا

دست به م گ م چون که آ 
ھست چه ھر ه آ آن در ی  

ز رساىي دِر ىت به
ز گداىي در خرسوی دِم

ُت ارسار ُدرِّ ان ىت به
هنفت وان راز ىب خودی در که

رسود سازد تانه چو  که
درود زھره روِد د چر ز



رود گانِگ به کىي ّىن
رسود خرسواىن آن آور د به

کن شاد خود ز بزرن رواِن
کن د ربد از و پرویز ز

فرست رسودی یِد تان به
فرست درودی ره راِن به

کن ساز طرب اِی ّىن
کن آز ّه غزل و ل به

ی دوخت  زم بر م ِر که
ی ز برآور ا رضِب به

ک رسازی را و  که
ک خرقه زی و آ ر به

ده ساز را چنگ و دف ّىن
ده آواز  خوش ران به

رود  به ىف که زن رىه
رود حوا وصلش ىتِّ به

داوری  ا آھنِگ برکش چنان
آوری ر به چنگی ھیِد که



رسود  آی آن از  ّىن
رود آواِز به ان حر  بگو

است فرصت ت و بر ا
است ت ده ی آمسان از که

ت و دمي داراِی ااِل به
خرسواىن درخت  وه ی هب

زمان دشاِه  زم ِ
ان شِه دو برِج مِه

ازوست شاىه اورنِگ ِ متک که
ازوست ماىه و غ  آساِىن

الن ُ دیده ی و دل فروِغ
صاحبدالن ِن وىل مِت

مهان ر مهاِی ای اال
 ارک خ ته رسوِش خ

ست   چون صدف در ر را ف
ست   چون خ را جم و فریدون

سال ھا مبان سکندر ِی به
ل ھا کن کشف دادىل به





مالل فرِط از س  شاعره ی ِّت
ىم رفت گریزان ده  از شده ّر

ت  ىم جین ِ خیاِل و خوارزم ِش
ىم رفت سامن ِم از گ ھزاران 

ناخت کس سخن ِن او چو که کس آن ىم شد
ىم رفت ن دم از و دیدم ھ 

 ه ی دیر مونِس ای گفمش ھ چون
ىم رفت گرن و دل آزرده و ىم گفت سخت

  بگوید که خوش سخِن اون گفمت
ىم رفت خوش احلان خوش خواِن شکرهلجه ی ن

نداشت سود و که منودم یار  البه
ىم رفت سان رمحِت ِر از ر که زان

خوان زش کرم و ف ِرس ز دشاھا
ىم رفت حرمان ِ  از سوه د چه



د  چوِن َخِم در ف گوِی خرسوا
د  داِن عرصه ی من و کون ساحِت

ست پرچِم فه ی  ر ِن زلِف
د  جوالِن شِق ابد ِح دیده ی

ست شوکِت ِت ارد ااِی که ای
د  داِن راکِش کِر  ِل

شد  رسِو چون ِ طوٰىب وه ی ه ی ط
د  تاِن  ساحِت  بر ِد ِت غ

جخاد و ات  و وات ََ تا به نه
د  فرماِن به است ا ِ در چه ھر



د ا  جرعه کِش ف ترا دادگرا
د ال چو خون به غرقه  اِه  دل دمشِن

است  چراِغ و م اه پرت  زلِف
د کال شکِن در دوش ِمي ِن

اراع فرِط ز راست تت ر ِخ ذروه ی
د ھزارسا راِه را و راھرواِن

ل چراِغ و م م برِج مِه ای
د ا  و ح در داميت صاف ده ی

ترانه ساز شود زھره مدت اِی به چون
د  و آه مهدِم آن مساِع از سدت

ھست که خور و ماه قرصه ی آن و سر طبِق ُنه
د ا  ل تر ت خواِن ِ بر

شد  مدحِت رِم  بکِر فکِر ِدخ
د حوا کَفت به  را عروس چنان َِر



وقت اس ِند ای رسان خوا مسِع به
شد صبا اىب آن در که وىت به

ندانش  خوش و آر ان به ه ای
شد رضا بدان را د که نکته ای به

رس  ف به َ ر ا کرم ز آنش پس
شد روا ک اضا وظه گر که



ماست ِ شورانگ ِق دااِن از ّمشه ای
کرده اند   ش و فرھاد از که  ھا ح  ا

نکرد دو وه ی و دراز ِن ھیچ
کرده اند  ک ِل و اه  زلِف آن آه

ست  ر  تد ازل حِمك  که ده ىم ساا
کرده اند  ی آه ود ْ   ی ِ

گرید خواری به رندان سه ی  ال در
کرده اند  ان ب  ِم مِت ان حر  ک

ان دل کوِی ِک دارد ش  ن نِت
کرده اند  ک ل اِم ا آ رن

کشد بر در ک  چون دانه ای ساا
کرده اند  ب ل ِد که را رز ِدخ

الکرام کأس جرعه ی از ىب هبره اند ان
کرده اند  ک ّاِق  که  ب اول  ا

ست  د و صید اِی  ز زغن و زاغ ِ
کرده اند  شاھ و باز مهرِه کرامت  ا



او اِب ا و دنىي بر ه دل
ندید وداری کس وی از زانکه

ورد دّن  از ش  ىب ل کس
ید تان   از ىب ر رطب کس

برفروخت چراىغ اّىم به ھر
دردد دش افروخت متام چون

هناد وی بر دل که ھر ّىب تک
ىم پرورید خود ِم بدیدی چون

گیىت ان خرسِو زی شاِه
ىم چکید خون اون ِ مشش از آنکه

ىم شت اىه مح  به گه
ىم درید قلب ىه ىي به گه

 ش ىم افکند جه هنیبش از
ىم ید چون او ِم ان   در

حبس ىم کرد ب  ىب را رسوران
ىم برید رس ىب سخن را گردن

عراق و ریز  و از ش ت
د ر در وش کرد ّ چون

بدو نش   ان  ُبد روشن آنکه
کشید نش   ان  ِم در ل



ىم زد ادی ازان  زاِر ِرس بر
نوید  رندی کوِی سااِن ای نوید 

شده ست گم ما از که شد روزی چند رز ِدخ
شوید رض ھان و ھان خود ِرس د گ  رفت

حباب از نمي ىج و ل ز دارد مه ای
نوید وی از امين  شد و برد دانش و ل

د نش واهبا د تلخم آن که ھر
روید در دوزخ به پان و ده  َد ور

ت و است گلرنگ تلِخ ِد گرِد  دخی
برید  نه ی سوِی به دش  ا   گر



لست صاحب که زان ن
ُ

ک ُپر امنه  ساا
نگاه ىم دارد ارسار و شد  ىم آرزو

کن زه عرشت و ش  ا است د ِّت
گناه د و ده  بر ا ّت در زانکه

ادب  ان حر و دوست د دوست داران
ک خواه  صف ان و ک م  ش ران 

ر ِی لس ِن عرشت آھنِگ چنگ ساِز
راه دام سايف زلِف دل دانه ی ن ِل

 گز عرشت ساا اشد  هب  از دور
واه  ساغر ا اشد  خوش تر  ا از ل



ار   است ات ِ اکس که ده ساا
گرداىن ا  ِ ع  ِىك ِ 

دست کِف بر ن و دارم ح دوِر بر م
تاىن ندىه آن  که خوا ِرس به

دا فشان ز از ن بر  مه
ااىن ن ِرس دارم  ِی در که زان

رب ای واز  ا و اّىن بر
ىن ندارد ن در که ماه آن وصِف



اوز دوسىت فراد سالم  به
ناىي   سواِد کلکت یجه ی ای که

زآورد نه به تت  که سال دو از پس
منی آىي بدر خوا نه ی ز چرا

ذورم بدار گفمت و دادم جواب
خودراىي و است خودىم نه ه طر  ا که

کرده ست  کم گذر اندر  ام وِل
داىي  ماِر چو دی ا ی کف به

م خوا آاِن از هنم برون گر که
رسواىي به برد زندان سوِی دم بگ

 ا گر است  اِر خوا اِب
اضاىي حّجِت از زند س کىس

وزیر دِن  زوِی ِّت ِن به
سوداىي دماِغ فم  ىل اش  به

صدق ِرس وز م به انش  د مهیشه
ناىي چرِخ ته  دگی اش  به کمر





آاب مهن ِم کو ىم دمد دو صبِح
رشاب ِم بده شد ک به  ز فرصىت

نکته گوی رب و ر سايف و ىب ویش نه
اب  ِد و ساغر دوِر و است ش موسِم

طرب ِن زِر و طبع ریح پِی ای
مذاب ِل   م زّر ِترک َد خوش

طبع الِک ّاطه ی ىم ِف خیاِل از
گالب پان ىم د خوش  برِگ ِ ضم در

ی کوب تان و دست اان به رب و شا
خواب برده ىم پران ِم ز سايف زه ی

د به را  ُدرھاِی ی مه آن شد 
رب گانِگ زھره گوِش به دم ھر ىم رسد



برست دل ھا و آمد د و شد  سو روزه
خواست ىم ید و آمد جوش به مخنه ز ىم

بگذشت گران ن زفروشاِن به ی
برست رندان کردِن طرب و شادّی وقِت

خوَرد ده  چن که را آن َد مالمت چه
است چه  و ىب خردی  بد است ع چه  ا

َود  رىي و روی او در که ده ىش
رست و روی او در که زفروىش از هب

اق اِن حر و ریمي داِن نه ما
گواست ل  بر است ّرس ِ او آنکه

نکنمي بد کس به و بگذار ایزد فرِض
رواست نگویمي ست  روا د گو آه و

خور ده ح چند  و  گر شود چه
مشاست خوِن از نه است رزان خوِن از ده

د خوا ل ع آن کز است ع چه  ا
است ک ع ىب دِم شد چه ز  َد ور



مت م رسا ندر ىم روی خوش  ِ م
مت م ال ِش  ىم خراىم خوش  ترِک

چیست جیل  ِش  ی مب ىك دی گفه
مت م اضا ِش  ىم کىن اضا خوش

کست سايف ِ  رم و مور و شق
مت م را ِّ ش  که شو خرامان گو

او سوداِی از امرم    که شد ری آنکه
مت م ال ِم ِش  که کن نگاىه گو

دوا  شد  درد  لمب ِل گفه ای
مت م مداوا ِش  گه و درد ِش  ه

دور  روِی از بد ِم ىم روی خرامان خوش
مت م  در که آن خیاِل رس اندر دارم

ست   وصِل وِت اندر  ِی چه گر
مت م  مهه ِش  خوش  ِی مهه ای



ج چون کشوری خوِن ِرس بر که ىي
ج اىن ان دل مهه ز اگر سزد

حبش و ا زده  بر  شوِخ ِم دو
خراج داده ھند و  ماچ  زلِف ِ چ به

روز رِخ رِض چو روشن  روِی اِض  
داج ظِت ھست  اِه  زلِف سواِد

ا   آِب به داده  ِگ دھاِن
رواج  اِت  از برد  ِد چو ِ

فت وا ا قت  به ض  از
عالج به منی رسد ن ای دل درِد  از که

گدىل ز  ِن شکىن ھ چرا
زج چو زىك به شد که یف دِل

است وان آِب  دھاِن و   ِ
ج ھیئِت به بر و موی ان و رسو  ِ

ش  چون اِی  دِل در اد
ج دی  دِر ِک ذره ی کنه



اح است شق خوِن  ِمذ به اگر
صالح راست  ن است آن مهه ما صالِح

َات ُّا ِ موده   موِی سواِد
اَالصباح لِق بگشود  روِی اِض  

ات  افت  کىس کدت زلِف چنِگ ز
اح  م ِر  و ابرو دو کامِن آن از نه

روان ار در   شده دیده ام ز
مّالح آن اِن در نکند آا که

روح ِّت ھست  اِت آِب چو ِ
راح ِّت اوست از را ما ته ی وجوِد

زاری صد به سه ای ت ِل بداد
احلاح صدھزار به زو د م گرفت

تان زِن ورِد  ِن دِی
صباح و ا مّل َد که  مهیشه

 و ما ز تا و به و صالح
صالح افت  کىس نون و شق و رند ز



ُبرد را سوِی به هبارم ِد ِس
برد ما از قرار و اورد    ِی د

راھش از ُبرد  ِم دىل د ک ھر
برد تا ا امِر   ته ی دِل نه

سمي چو اشِک رخم آِب رد   گرم و آمد
برد ال  ا و مد کىس داد زر به زر

راه به آورد  اشِک را  ِ گ دِل
برد در ِ به اند ل  را گ

ت   شوِق سلس ی طر دسِت دوش
برد  از غم کِر خردم خیِل ِی

زد کامن ابرو ترِک آن زه ی ما راِه
برد س ال رسِو آن ھندوِی ما رخِت

زد ىش  روان ز دم ت ِش  ىم ِم
برد روان افزار ِش  ن ِ آن وی آِب

خوش سخىن از مکن  بِر بل ِث 
برد ھزارآوا ِم وان طوىط ِش 



منی رسد سامان به چرخ دوِر ز رم
منی رسد درمان به و درد ز د شد خون

برابرم ّمذ روِی ز ره ِک 
منی رسد ن و رود ھ رخم آِب

اان ھیچ از منی ک پی ره ای
منی رسد دندان به زخم صدھزار 

وىل راان ِرس به خود ِن ز م س
منی رسد فرمان چو ره چه را ىب ره

د غم گران ِر گشته آرزوست از
منی رسد ارزان  آرزوِی که آوخ

گشت ید حرست ز دیده دو را ب 
منی رسد عان به  ز آوازه ای و

ده اند ر وان به ل  اھل مت از
منی رسد وان به ل اھِل آِه جز

را ل اھِل زمان جوِر دست برِد از
منی رسد ن سوِی دست که بس ّه  ا

شىق راِه در که ش صبور 
منی رسد ن به نداد ن که کس ھر



اشد  طلب اندر برق جز که ا ھر در
اشد  ب  چندان وزد  خرمىن گر

صل ایش شد دل غِم  که ىغ
اشد  طرب برِگ رش شااِر بر

است گزیر ک از ق رنه ی در
اشد  هلب گر وزد  را که آتش

رندی ست به رشف و ل ن فروشان ِش در
اشد  ََب ا آ نگن ََب  ا

ذره ست مشاِر اندر د خور که فىل در
اشد  ادب رشِط دیدن بزرگ را خود

فت ان ان  در گر رسمد ر که خور ىم
اشد  ب  ھی هبشىت ده ی جز

گدسىت  چون  ن وصال 
اشد  شب وند  آن  که شود روزی



بد رسِو آن ِدا و  دست  از د 
برد خم   و  ُ  از ان الِی به که

بگشا برقع  ست  ىم و رب جِت
ند چو  رو آتِش آوردم ر به که

ت  حج ی ه ی آ ود روىي ھیچ
مسند سمِّ آن بر ماد که روی آن مگر

ىم ش گو شود چه ھر ت ارساِر گفمت
چند و ىك  ک چه ندارم ش    از  ص

صّیاد ای ا  ک آِی آن مکش
کد به ندش و دار ه  ِم آن از رشم

برست وا در  از که ىك ِ
بد ِ آن ِ بر ز سه ک از

  ک گیسوِی آن از دل تان ز
د  اندر َد که به مهان دانه زانکه



آخر رشم دار دیده ز خون بریزی چندم دال
آخر برآر دل اِد کن خواىب دیده ای ز  

ىم چی سه سا ز را ن که رب م
آخر ر به آمد چون که دیدی صبم دِی

ش  روزی شید   به ىب و دنىي اِد
آخر ر زلِف دسمت به اّول چنگ ِل گوشم به

چند  خوشه ای ردن دون ِخر از د چو
آخر بر  خود و بردار شه ای ّمهت ز

ک  رسا شد وا دا  چ نگاراِن
آخر ىم نگار ىش  رنگ آم ِک ِک به

نگریزی اندوه از گر ی خ  ِم در دال
آخر در زان ارد   ارت ھا  صبحت دِم

آورد ش  ل چون مىي زد زا ماه چون بىت
آخر دار رشم سايف ز  ئمب گوىي 



ز درآید ان ته دِل در که درآ
ز درآید روان ده ِ در که ا  

ت در چنان  ِم  فرقِت که ا  
ز گشاید مگر وصا ِب ِح که

بگرفت دل ِم زنگ ِه چون که غ
ز زداید ُرخت روِم شادِی خیِل ز

ىم دارم آه ھر دل ه ی آ ِش  به
ز منی مناید جخا خیاِل ز  

 از دور است  آ شب که ل ََ بدان
ز زاید چه شب که  ىم مشرم اره

 طِر بوِع بِل که ا  
ز ىم رساید  وصِل ِ گل ِی به



غ در شدم دىم گلستان ِی به س
دماغ عالِج ک دل   بِل چو  که

ىم کردم نگاه سوری ِ ره ی به
چراغ چو روشىن به ری شِب در د که

رور  خو جواىنِّ و ن به چنان
فراغ ھزارگونه بل دِل از داشت که

م از آب ت غ ز را نرگِس گشاده
داغ صد دل و ن به محرا ال ی هناده

سوسن رسزنش به ىغ  چو کشیده زن
اغ ا دِم چو ایق گشاده دھان

دست اندر رصاىح ده پران چو یىك
اغ گره کف به تان ساِيف چو یىك

دان غمت  چو جواىن روِز اِط
بالغ ِ غ رسول بر َود  ا که



سلسبیل لت و د چون ُرخت ای
یل  دل و ن کرده سلسبیلت

 گرِد بر ت شاِن س
سلسبیل گرِد موراد مه

گوشه ای ھر در  ِم وِک
یل صد دارد ااده  مه

است  ِن در که آتش  ا رب
یل بر کردی که سان زان کن رسد

دوان ای ال  منی 
جخیل بس جخاىل او دارد گرچه

دراز بس ل م و است گ ما ِی
یل بر خرما و کوه ما دسِت

نگار ِق رسجه ی از 
ل  ِی در شد ااده مور مه

ز و عّز و ا  را  شاِه
یل  ز شد که ی چ ھر و د



دل شد بس ق را رھروان
یل  کردم رھش اندر م آِب

اب در آرد ىك ما اشِک موِج
یل خوِن بر راْند کشىت آنکه

وان فردوسم به رب و ىم ىب
السبیل ىف ال اّاِح ىف راَحىت

 بدىمِّ ست  ایاری
ابیل َِدی َْ اشِق ىف ِ

ََّض
ن خود در ان  روِی آتِش

یل چون کن گذر آتش در ورنه
کىن گم مد که خود بر ه  

ىب دل ره  اندر ی ه 
 دگ ل ن  رسوِم 

ل  ِد  ھندوان مده 
شىق ِل  ره بر مکش 

ل  به تٰی مه ی فروبر 
ار   داری نىي گر ا

ل و ل از  غ ست  دی نه ور



رم  تد آن در اوز  و است روِز
م گ ساغر و ىس روزه صِل د که

م و سايف رِخ ز دورم که است روزی چند
م ت  از آمد روی به که خ بس

ل ََ به ور  از پس شی وت به 
م  ز هند ی بر ه ِزا

کن رم ِوا د رانه  ِد
ْذیرم  کىس ِد دگر که آ نه 

کست داد ن کده دِر ِک بر آنکه
م م شش  و رس او ِم در هنم 

دوش بر تٰی سّده ی و کش زیِر به ىم
تزویرم  از آگه شوند ق اگر آه

وش  ر  سخِن  که د گو ق
رم  صد از به اوز مىي ساخلورده



به شکن و گشت  طرب انگ  و هبار
برکن دل ز غم ِخ    رِخ شادِی به

اداری در غنچه صبا ِد د ر
راھن  درید خود بر و شد برون خود ز

دل صاىف آِب از اموز   صدق طریِق
ن رسِو ز آزادگی طلب راسىت به

نگر ال
ُ

ک  گرِد صبا ِد د ز
مسن روِی به     بل گیسوی شکنِج

د طالِع به حرم از د ر غنچه عروِس
ََن ِو به ىم َبرد  د و دل ِه 

ھزار ِر  و شوریده بِل ِر 
حَزن ِت   ز برون آمد  وصِل براِی

بگو ده ِم و خون ِ ِ 
صاحب فن ِر  واِی و  ِل به





راه شه ی فش که را دوست ِت ایش و اس
و هنمي  در رس  د اام مان ِر ورش، ِمي و

رسانمي. ام ا به اثر  ا خویش،  ِد به
سش ِف به جز که اد ا ان ِ وِل  که دا

ود.  رس م   ا
به ز  ق ِر افراِن و ذوق رساِت اھاِىل که اد
در ن ِمي ھنوز زمان ھا مهه ی پِس از که غ  ا ّرِق

ند. ما به  گوشه ی دشان و د در وزد ىم آن
و ف و خوا روح افزای اار اثر،  ا منایه ی    به
هبانه ای نات،  تز و اىف طراىح، بس. و است ان ا ر
ِف سایه ی در ،ىم بر گامن که اعت   در است
شد. دوست داران شان احوال بر ید هبره ای اارشان،



ور د اثر  ا مورد در خىط چند اار، ت 
ىم گردد.

درن و د ر ام ا به ا س  ران  اار  
 شد. گذاری اعراب و حیح زخواىن، اار، که ی
 ا در اباىه که ده  ا بر ان و تالش متاىم که  ا
،س به ىي در که است ممکن ز شد، نداده رخ ا
موجب و ھستمي رخواه ش شا  که شود دیده ىط
یىك طریق از را موع ب،  ا در که د خوا انان

بگذارید. ان در ما  اىط، ار ل ھای از
گروه ول  «نىب» ق  هنا در شادی،  ق ھای  ب از
چند و دن ایراد  خواىي، اب،  ا در گرفت. قرار

گرفت. قرار ر مد دیگر مورد
وىل است شده ام ا ر ل  چوىب، د روی حک و برش
اسب سازی و زدن مسباده شامل دسازی ا سایر

است. شده ام ا دست  آن



د رس  مهراه یک ع از و دوز دست ازه، ش دوخِت
 و شده ده ده اب، برگه ھای وه   ا در است.
وىن طوِر به ه ای،  ز کوک ھای  ب، بدون و نخ
افاده م دوخت،  ا رز ویژگی ىم شوند. دوه  به
دن ر آس بدون اب مل شدن ز امن و ب از

است. اىف به
در شده د کرافت غذ اب،  ا برای شده اب غذ
ویژگی ھای عالوه، به است. ایراىن و رس غذ ات ر
احم به که بد ااف داش وص به ـ غذ خود

است. ده ر مد ز  ـ ىم د کمک غذ



ھر که دید آن به تر دان، برای ر مورد ع به  
در ع ھر  مهچن شود. آورده زا حه ای در غزل
داند ت   ده از ش تر   که غزل ھاىي شود. پ  
حه چند  دو در کوچک تر، ش ھای  در اسب به
قرار اىن، حه ھر  ی در رت  ا در شدند. آورده
دی  حه ی در غزل آن که دربد خواده  شده داده
شامل دان ش ھای  سایر در اته موع  ا دارد. ادامه

است. صادق ز  عه ھا و نوی ھا و یده ھا
مهران  ز  دان  ا حه آراىي و دی  حه

پذیرفت. ام ا ا س موعه ی
 ا دن ر مثر به در از  مورد نرم افزاری رھای که ی
اوو مل سمت  ت و ز م نرم افزارھای  دان،

د. ر ام ا به



در  اته ) خودن سقه ی و ر ب د ا ىم مشا
خودن شىص ِ داِن (  ھا ودم برىخ گرف ر

د.  داه را
غزل  مشا عزیزان از یىك است ممکن ال وان به
شد ه مشا برای ىت ا به را غزىل از ت   چند 
روبروی ان، ا  دست که د  داه دوست مشا و
دوست که  ا  شود؛ درج مشا ِ دان در غزل مهان
دارید، عالقه آن به خیىل که ویژه ِت   دو   د  داه
پ غزل، آن روبروی حه ی در و شود خوش یىس

گردد.
برای ص طور به ، دان از خه  دیگر، ان   به

شد. خوا آماده و دی  حه حه آراىي، مشا
در دست، ِر ِتذھ از که دارد وجود امن  ا  مهچن

شود. افاده دان ت ت
 ا دن ر یجه به و ق در که عزیزاىن متام از ن در

.اس گزار صامنه ده اند، ا س موعه ی مهراه اثر




