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  دیباچه حکیم
  

  اللّٰه الرحمن الرحیم بسم
     

د و مدح مخرتعی را ابداع کرد و حمسپاس و ستایش مبدعی راست که به سخن پاک سخندان و سخنگوی       
راست که به پرتو نور این دو شریف صورت و مایه را اخرتاع کرد نگارگر وجود را و آن طبیعت کلی به واسطۀ 

گر کرد و از  صورت و مایه بجنبانید، نگارپذیر وجود را و آن جسم اعظم بود در سه بعد طول و عرض و عمق جلوه
هفت پدر علوی و چهار مادر سفلی  آن زمان. پس از سخندان کل علت دهر ساخت و از سخنگویان پاک علت

چون صدهزار عالم  تقویت کرد، پس به وسائط این هفت و چهار سه نوع فرزند در زیر این گنبدخانه تربیت کرد
اخص موالید را از خدر غیب و حجر امر به صحرا آورد و آن جوهر انسان بود پس از برای تقویت و تنقیت پیش 

الحق پس از  العمل بودند صدهزاران پرده درآویخت میان ایشان و میان کلمة الُفکرِ آخرُ  شیمۀ اولُ نازنینان که در م
اَطواراً بر ایشان خواند تا میان جمال وَنَفخَتُ فیهِ مِن روحی و کمال روحاً مِن اَمرنا  دفرت الیباىل، وَقَد خَلَقَکُمْ

نفس را در چهار درکۀ طبایع بازداشت. اول نفس حاجزی از حدوث و حایلی از حروف بساخت و چهار مرتبۀ 
روینده و آن شهوانی است دوم نفس جوینده و آن حیوانی است سیوم گوینده و آن انسانی و چهارم نفس شوینده 

کَیفَ فَضَّلنا بَعضَهُم  و آن ربانی است و میان این روندگان الهی مدارج و معارج نامتناهی است مؤکد این که اُنظُر
عض تابعض سالکان از نقش نفس درگذشتند و حمال جمال کلمه شدند و بعضی استادان اسباب ساختند عَلی بَ

و پرداختند چون الفـ که هیچ ندارد از آن خط خطابشان برنیامد تا آنهایی که زیر پردۀ صورت مانده بودند حادث 
روف را گمان بردند و آن سخن پاک خود و محدث گفتند و آنها که مثقلۀ ظاهر بر قدم داشتند قِدَم داشتند قِدَم ح

الوالعزم من انبیاء بودند با نور کلمه متحد شدند و  محیط بر ازل و مُدرِک بر ابد آنها که وراء حجاب بودند و آن
تر آمد و آن اهل تحقیق و اولیا و اصفیاء بودند که از نور  شان رقیق بودند پردهآنها که در نظارۀ جمال آن مخدرات 

کردند آن شعرا بودند  کردند و آنها که از پس پرده رنگ به رنگ بودند در نقش پرده نظاره می باس میکلمه اقت
السالم جمال از عالم کلمه عني او آمد و اولیا را مجال در میدان نطق صفت او و حکما و  را علیهمپس انبیاء 

سه به حکم واسطه ازین شرابخانۀ قِدَم شعرا را رنگ و بوی از آشیانۀ کلمۀ قول او، صورت آن همه یکی و لیکن 
صَفوِ خم نصیب ملک و انبیا کرد و میانه قسم نصیب اصفیا و اولیا داد و به آخر قسم حکماء و شعرا که ایشان از 

  ها در زمني و چون سنت کریم بود که آن خُلقان راستني بودند و از آن آسمان
  ولِالَرض مِن کاسِ الکِرام نَصیبُ

بخش نکردند تا این حکماء و شعرا به تجرع جرعۀ ایشان عمرثانی و ذکر باقی به  از آن جرعه بی ایشان را      
اند به آخر هم به سخن پاک بازگردند تا مِنهُ بَدء والیهِ یعودُ  دست آوردند چنان که اول از سخن پاک پیدا آمده

و شعرا را حاجت بود که اطفال بودند و  درست آید پس به ترتیب انبیاء و رسل و تقویت اولیا و اصفیا این حکما
مونسان را همسایگان تا به مراعات و مدد ایشان تمام گردند تا به عالم کمال ناقص  ناتمامان را دایگان بایند و بی

نروند و طعنۀ کما خلقناکُم اولَ مَرةٍ نشوند با آنک خود مدرک بینش و محرک آفرینش خرب داده است اِذا 
عِلمُ یَنتَفَع بِهِ الناسُ و وَلدُ صالحُ یُدَعوا لَهُ بَعَدَ مَوَتهِ معنی قَطعُ عَمَلهُ اُالعنِ ثَالثِ صَدَقهُ جارِیةُ و ابنُ آدم یَن ماتَ 

زاد را از لباس آب و خاک مجرد کنند و پنج جاسوس نفسانیش را در زندان  خرب چنان باشد که چون جوهر آدمی
ه چهار معدن باز فرستند خاکش را به خاک رسانند اما پاکش محبوس کنند و چهار میخ جسمانیش را بعدم 



۱۰ 

آویزها کوتاه کرده  هنوز به پاک نرسیده باشد که بوک موقوف زادی و مرکبی مانده باشد که دستش از همه دست
وری آراسته که مدد قوت و قوت اخوان باشد و عِلم یَنتَفَعُ بِه یا ن باشند مگر از سه چیز صَدَقةُ جارِیة یا خوانی

ناکاسته که در ظلمات حدوث او را و دیگران را چشم و چراغ جان باشد وَ وَلَدُ صالِحُ یَدعوا لَهُ بَعدَ مَوتهِ یا وکیل 
  شناس خطۀ امان و ایمان باشد. دری که روی

ام در مجد و سناء این کلمات نگاه کردم خود را نه از آن مجد جسمی  روزی من که مجدودبن آدم سنایی      
ای دیدم و نه جسم را از  م و نه از آن سنا قسمی و در این خزانه مطالعت کردم نه جان را از این خزینه هزینهدید

این خرمن کاه برگی یافتم کاهدان جانم در جوش آمد و جسم در خروش گفتم ای دریغا که براقی که سخن پاک 
الطیب والعَمَلُ الصالِحُ یَرفَعُه و آفتابی که  صعَدَ الکلِمُرا به عالم پاک رساند جانم از آن پیاده است گو این که الیهِ یَ

مِن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکرٍ اوانثی و جواهر غیب را به بصر روح و جسمم نماید جان از آن نابینا است مؤکد این که 
ورد تا چنان شدم که از این هُوَ مَومِنُ فَلنحیینَهُ حَیوةٍ طَیَبةً از بس این فکرت زحمت کرد و این مالیخولیا استیال آ

ام سپید کاری بر دست گرفت و بیاض چشمم سیاه کاری پیشه کرد چون این همم به غایت رسید و  سودا سوادِ دیده
این غمم به نهایت همی نابیوسان مفرج همی و مفرح غمی از دولت خانۀ جان من درآمد از این بخشندۀ 

جانهای پژمرده اسمش هم صفت ذاتش احمد، بختش هم نام  بخشاینده چشمۀ حیوان دلهای مرده و روضۀ انس
پدرش مسعود او صفی و عرضش مصفا او مستوفی و مکرمتش مستوفا آن معتقد من داعی از راه صدق و آن 

اللّٰه روحَهُ وطابَ صَبوحَهُ در آن دم چون مرا شکسته بسته و خسته دید  متعهد من دوست از سر صدق حرس
آنچه دانست که دل شمیدۀ رمیدۀ طپیده به مروارید در توان یافت از شاهراه گوش  صدف مروارید بشکافت از

های شیطانی را روی سیه  دهان جانم پر مروارید کرد پس گفت به درنگ و دلتنگ همی بینم تو آنی که همه نقش
و را از حرمان کرده این بدرنگی از چیست و همه مزاحمان حیوانی را چهار میخ کرده این دلتنگی از کیست من ا

آویز که وکیل آفرینش  از معنی این خرب کردم و گفتم جای به درنگی و دلتنگی هست که از این سه دستدقیقۀ خود 
ام و با این همه  ارشاد کرده است پس از وفات دستم از این سرمایه کوتاه است تا الجرم محروم هردو سرای شده

ترسم که نباید که آن زمان که گشت زمان بر چهار ارکانم چهار  راه میراه دراز مخوف در پیش و ستانندۀ سرمایه بر 
تکبري کند و قامت عمرم بر در دروازۀ قیامت برآید چون مرا از این سه وکیل در یکی نباشد در حضرت یکی 

پريایه و سرمایه بمانم آن غمخوار من چون شراب نه جگرخوار من چون سراب این ماجرا چون از من بشنید  بی
رای تفرج و تسلیت مرا در شرابخانۀ روح بگشاد و جام جام راح روح در داد پس مرا گفت که اول یک اثر از ب

سلطان شریعت و آثار ولینعمت مخلوقات و سید کاینات و خواجۀ موجودات بگویم گفتم بیار گفت بدانک روزی 
ای را  گذاشته بود بنگریست طایفهبرهان حقیقت و قهرمان طریقت از کمال فتوت در چهار بالش نبوت پشت فرا

دید از مخدرات اشراف مهاجر و کدبانوان سادات انصار درآمدند و شرط تحیت به جای آوردند پس روی سوی 
  کدبانوی قیامت فاطمۀ زهرا کردند و گفتند کای جگرگوشۀ مصطفی و ای گوشۀ دل مرتضی

 بکَ تحقیقُ مَجازهمجلِس اُنسِ  نَحنُ فی
  

 ضَل بطَرازهنسَ ثَوباً فَتَفْقَد نَسجنا االُ 
  

اللّٰه دعوتیست، روی پوشیدگان رؤساء و سادات جمعند این چشم و چراغ را دستور  مهرت را گفتند یارسول      
باش تا مجلس افروزی کند و این گوهر پاک را بفرست تا واسطۀ قالدۀ آن محفل باشد و آن نویدگران جامۀ 

کشان ولیکن چه سود که در آن جامهاشان دو بخیه نبود چون آن  ر بر زمني تنعمفضفاض پوشیده بودند و دامن فخ
فاطمه و آن دو بخیه از آن فاطمه آنچ بود از گرسنگی و برهنگی موجود بود چون خواجه دستورش داد آن رسیدۀ 

آن چادری  زنان و کدبانوی جنان فاطمه در پدر نگریست و گفت ای بابا چندین گاهست من شالکی دارم بر سر و
ام و به دست شمعون یهودی گروست من چگونه به جایی روم.  که به چند جای از برگ درخت خرما درو در داده
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مهرت کونني و خواجۀ ثقلني گفت ای چشم و چراغ البد بباید رفنت که حضرت ما حضرت نومید کردن نیست 
و صدهزار عرق تشویر بر اساریر جبني  کدبانوی جهان بر حکم فرمان خواجۀ زمني و آسمان برفت در آن مجمع

چون آن نوبت دعوت به آخر رسید و سیدۀ نسوان به حجره  بارید مبارک او نشسته بود و مشک مشک اشک می
الجاهلیه  باز آمد گفت ای مهرت این نیکو باشد که جگرگوشۀ خویش را به خرمنگاهی فرستی که هنز خوشۀ حَیمةُ

زنند مهرت عالم  میرا به انجمنی دوانی که هنوز الف حتی زَرتُم المقابر  چینند و این چشم و چراغ خویش می
مادری چنني باشد و نه پیغامربی بچگان را  سرش در کنار گرفت و بر پیشانیش بوسه داد و گفت ای جان پدر نه بی

ر جای اثر وحی بدین بوتها پاالیند مهرت عالم هنوز در این حدیث بود که خفیف قوادم و خوافی جربئیل آمد و ب
ی این دلتنگی چراست باری از آن سرپوشیدگان برپس تا چه نگریست گفت هشعله زد در فاطمه  بر دایرۀ جمالش

دانم گفت آن زنان را بخوان و  ای گفت من خود را محل این سخن نمی جامه داشتند و تو چه جامه پوشیده داشته
ن بود که چون آن زمان که این خاتون آفرینش آن مجمع را برپس چون زنان را بخواند و برپسید زنان گفتند چنا

جمال داد همه نظارگیان درو متحري شدند و همه پوشیدگان در پیش او برهنه نمودند این زن با آن دیگری 
گفت که این طراز از کدام طراز خانه بريون  اند آن این را می گفت چگویی این قصب را در کدام والیت بافته می

گری که چنني علم داند کرد و اینت چاالک  اینت چابک دست استادی و اینت چابک انگشت علم اند آورده
حرکت مطرزی که چنني طراز برکشد که اِنّما یُریدُاللّٰهُ لِیذهَب عَنکُم الرِجس اَهَل البیت گفت ای بابا چرا به من 

دیدی  ه در تو پوشیده بود و تو نمیننمودی تا من نیز شاد شدمی گفت ای عزیز پدر زیبایی خود در آن بود ک
این چنني در پرده لعمری این سخت تن درست کاری است و نیک عزیز و نیک روشن روزگاری است که 

پرورانند یکی را ولیکن این فطام مر فاطمه را مسلم بود که او را به دست اقتدا بريون نیاورده بودند اما کسی که 
و را این مسلم نیست بل که چنان باید که این خلعت که در وی پوشیده بود مقتدا باشد در هرنی و یا در علمی ا

شناختی از  اما بر وی پوشیده نباشد تا آن خلعت متعدی باشد نه الزم. ای که تا اکنون خویشنت را از آن عریان می
ذا اَرادَاللّٰهُ بِعبدٍ ای که اِ جامه خانۀ ازل این خلعت در تو پوشیده است ولیکن از تو پوشیده است آن خرب نشنوده

های نامتناهی. اما آن خرب  گر خلعت الهی باشد و شاکر بر نعمت خَرياً اَحبَّ اَن یَری اَثرهُ عَلیه باید که پیوسته جلوه
ثالثٍ مقصود اشیاء موجودات  نهفتی اِذا ماتَ اِبنُ آدمَ یَنقَطعُ عَمَلَهُ اِال عَن گفتی و معنیش بر خود می که می
ه چون سالسل چهار عنصر یک انسان را بگشایند و پنج درِ جانش را در بندند همه تاج و دواج و حل گوید ک می

داری آن اشارت چرا فراموش  ای حکیم یاد می و عقدش بر باد دهند مگر سه چیز اول صدقۀ جاریه این نکته
ن تلقی اَخاکَ بِوَجهٍ طَلِقٍ وان تَفرِغَ مِن المعروفِ اَ  کردی که هم ناقدِ کائنات گفته است کُلِّ معروفٍ صَدَقَةُ وَ مِنَ

ای  سرمایه ای به دست بی دَلوِکَ فیِ اناءِ اَخیکَ گفت نه صدقه همه آن باشد که نانی پیش لت انبانی نهی یا نفایه
داری و بوستات روی  تر میزبانی آن است که در تماشا جای آزادگان را خرمِ زیان ای و بی تر صدقه دهی که به صدق

ای ره رفته را ببینی او را  گفت جگر تفته اَخیکَ تر داری و اَّن تَفرغَ من دَلوِک فی اِناءِ پیش دوستان کوی تازه
جانی باشد نه میزبانی،  ساقی کنی و آن خویش در باقی و آنچ غذای کمی بعد از آن از وی تولد کند آن گران

ل این نصّ تنزیل قولُ معروفُ و مَغفِرة خريِ مِن صَدَقةٍ میزبانی راست آن باشد که ازو منیت زاید نه منت و تاوی
یَتَبعها اَذی. پس اگر صورت صدقه ایشان دارند صدق و معنی صدقه تو داری اگر ایشان خوان نان پیش اشباح 

وار این دعوت برای دعوت مشتی گرسنه در زبان  ای و هر ساعت مسیح اند تو خوان جان پیش ارواح نهاده نهاده
السماءِ پس خوان مایۀ روحانی در مهمانخانۀ جسمانی تو سخت کَردی و  سته که اَنزل عَلینا مائِدَةً مِنجانت ر

خوانی و مقاومت به توفیق دیانی بر نفس شهوانی و با خصائل  ملعون مَن اَکلَ وَحدَهُ بر نفس حیوانی تو می
ه احسان ربانی و انعام سبحانی به حق کنی و خاص و عام انسانی را از مهمانخانۀ مسلمانی ب شیطانی تو می
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گویی که از صدقۀ جاریه محرومم و اما آن قسم دیگر از آن خرب که گفت عِلمُ  کنی و آنگاه می میزبانی عام تو می
آب نه چون آیینه که از برای عیب شسنت باشد نه از برای چون ای باشد  یَنتَفَعُّ یه علمی که از او نفع گريند مشاطه

درستی رساند نه از پرهیزگاری و پاکی به  لم نافع آن باشد که از کاهلی و سستی به نشاط و تنعیب جسنت ع
باکی و ناپاکی و در جمله چون آب و آینه باشد آن ایشان  باکی و از در نیستی و پستی رسد نه از بی معصیت و بی

را سیاه کند و هم رنگ روی سطح آب  بدیشان نماید و خود را در میان نه و اگر خود در میان باشد آن بود او هم
زنگ تباه کند علمی که گویند حجاب گردد این باشد که هستی و پنداشت ایشان پردۀ نور علم ایشان گشته  هآینه ب

باشد از این جا بود که طبیب عالم ملکوت و حبیب ذوالعزة والجربوت از چنني علت جسمانی احتما فرمود و از 
که نعوذباللّٰه من علم الینفع و سرهنگِ درِ او این پرده برداشت که رُبَ عالِم قَتَلهُ جهلهُ  این عقاقري شیطانی احرتاز

و علمهُ مَعَهُ الیَنفَعَهُ، پس چون علم نافع آن باشد که نفع آن عام باشد نه خاص و اثر آن متعدی بود نه الزم نگاه 
ا وصل بود خود فضول است و با سیاست اقبال کردم به علم اصول آن علم اصول نیست که علم اصول آنگاه که ب

بند کام و نام و دام  دانی که علم کالم چیست پای و ما قدرواللّٰه حق قدره نامقبول و دیگر علم کالم است
المیالدِ ضعیف  فرماید در کالم علمُ حدیثُ ای که آن بزرگ می شبهتهای عام با تهمت مَن تَکلم تَزِندَقَ و با نکته

حجابست که است اما که آن بريون از حاجت شرع یثی خام و بدعت تمام والسالم دیگر علم حساب االسنادِ حد
شاغل حقایق است و پردۀ دقایق و دیگر علم نجوم است که آن به اضافت با اینها علم تخمینی است و او با این 

ناگنج  دا بود که در صحرای سینۀ مشتیپیدینی است، پس  دبدبه که مَن صَدَق کاهِناً او مُنَجِماً فَقَد کَفَرَ تخم بی
گنج علم را چه گنج بود همه از بوالعجبی نقش آدم را به استعارت نقاب نقش شیطانی ساخته و صفت شیطانی 
را به وقاحت اسم انسانی نهاده هرگز آوازی از مرکز حقیقت در شاهراه گوششان فرو ناشده و هرگز گردی از جادۀ 

ناشسته به استقراق سمعی که از پاکان آسمانی کنند لقب خویش سروش کرده و از سایۀ جود بر لعبت دیدۀ ایشان 
پس و پیش آفتاب دیدۀ قد کوتاه خویش را فراموش کرده روز کوران ربع مسکون را به اشراق جمال  خویش که

ویهات و خورشید چه کار و پاشنه شکافتگان روستای جهل را با صدف شکافان دریای علم چه شغل، آن همه تم
ت متهویالت و موهومات و مظنونات ایشان هم بر قصور ایشان مقصور است. پس معلوم شد که آن علم از حک

شرع پروردۀ خاطر عاطر تو است که به همه اطراف و اکناف عالم مشهور است اینک عِلمُ یَنَتَفَعُ بِه از بساط ثری 
ست که از انشاد آن با منفعت نیند آن که جمهور فرق و ملل تا مناط ثریا از اول مرتبۀ مرجان تا آخر معالم جان کی
کنند و کافۀ صادقان و عاشقان از رمز و اشارت او جان را  از ظاهر مقالت تو حسب حال خویش کسب می

سازند و رمه رمه رعایای  کنند و گله گله ارباب قیاس و ظن از رنگ و عبارت آن پريایه و سرمایه می میزبانی می
زدگان عالم جان را از آن تسلیت و  کنند شريزدگان آدم را از آن تربیت و ماتم ز راه این هدیه کدیه میعباس دبس ا

زادگان عهد را از آن تعزیت و بیماردالن هوا را از آن تهنیت  درد زدگان عالم شوق را از آن تقویت و حرام
ای از معالم نفس خرياً کثرياً به بشارت الهی  ایهتر پري مایه ای از گنج خانۀ عقل و گران تر سرمایه دارند و نفیس می

الشعرِ  الحکمَةً فَقَد اوتی خَرياً کثرياً از جواهر روحانی به اشارت نبوی پريایۀ تو و اِّن مِن سرمایۀ تو وَمَن یؤتِ
کنی و آخر ای عزیز من تو خود  نوش کنی آنگاه شکر حق او را فراموش میلحِکمةٍ پس این چنني شربتها 

افزای آدمی و زادگان اختیارند و این سه خط که  ای که از آن سه موالید که نتایج این هفت و چهاراند روح تهدانس
گوی و نیز  معادن و نبات و حیوانست غرض و مقصود انسانست بهر آنک او را جان شرف جویست و نفس سخن

در عالم بقا و فناشان بر عالم حیوانات امري گردانید  ایشان را قبای بقا پوشانید طرازش این که وَ لَقَد کَرّمنا بنی آدَمَ
ای را از اسامی به خطۀ عالم  االرض جمیعاً، از این برگزیدگان طایفه هُوَ الذّی خَلَقَ لَکُم ما فی و نشانش این کرد

و  معانی رسانیده و زه آب حکمتهای موزون از درون ایشان بگشاد تا ایشان چنانک خواستند در ملک کلمه بجّد
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ای از دیوان وهم و خیال بافته بودند که چون متصرفان عالم  کردند و گشاد نامه هزل بر قضیت سجیت تصرف می
کون و فساد آن امارت تصرف کلمات در ایشان بدیدند مري مريانشان لقب دادند بدین تشریف که االشُعراءُ اَمراءُ 

لباب سخن امري انسانید آنگاه در بوتۀ ادراک زر حق الکالم گفت اگر انسان از قشر سخن امري حیوانند شما از 
الشاعِر مِن بِرّالوالِدین و بد را رسوا کرد و  در باطل آمیخته را از یکدیگر دور کرد نیک جلوه کرد و گفت اِعطاءُ

و دانۀ  الغاوُن از مغز گفت الشّعُر مزامري ابلیس پس خرمن تخییل و تحقیق مطالعت کرد و کلمه والشعراء یَتبَعُهُمُ 
سر نهاد که الصالحات جدا کرد و پروردگان گلشن تقدیس را در میدان تحقیق تاج تصدیق بر  االلذینَ آمَنُوا و عمل

ُه وَ اِنَ الشِعرِ لَحِکمَةً و ملوّنان گلخن تلبیس را بدو کارد و تازیانۀ لِانَ یَمَتَلی جَوفَ اَحَدِ کُم قَیحاً حتی یَریه خَريُ لَ
شعراً بزد و اهل باطل و ایشان را خاکسار دو جهان گردانید بدین اشارت که فرمود که احثوا فی مِن اَن یمتَلی 

الکالمی نکند که این تشریف مسلم شاعر  وجوه المداحني التُرّاب تِاهر ژاژخایی و هر هرزه درایی دعوی امراء
ا که تو در این دُرج دولت درج مسلم راست نه فاجر و ظالم را و آن شاعر مسلم تویی از برای آن که این دره

ای شکرگران ابد  ای صدف گشایان ازىل دانند و این شکرها که در این قمطرهای حکمت تو تعبیه کرده کرده
شناسد و دیگر قسم سوم از آن خرب که گفتی وَ وَلَدُ صالحُ یَدعوا لَهُ بَعدَ مَوتِه این خود بدین خلعت مخصوص تویی 

تر از  رّ زندگانی باشند آن فرزندان تواند و کدام فرزند زادان ارحام توالد و تناسل خلفبرای آن که فرزندانی که ف
و کدام دلبندِ روی نمود از مشیمۀ کون و فساد شریفرت از دلبندان تو از روزگار معلم و عالم تا عهد تو فرزندان تو 
سیار رخت و سزای تخت همه بر ای چون فرزندان خویش نیک بخت و ب ای کدام فرزند را دیده زاده که معلم

ذروۀ فلک اعظم ساکن همه از صروف روزگار ایمن چه ازیراکه آفتابی را که شرف او از شرف عرض باشد 
فکان آمده باشد صدمت استحالت ترکیب او را از  زحمت کسوف روی او را سیاه نتواند کرد و گوهری از کان کن

ند باشد که از جوهر بسیط تریبت باشد نه از اجسام مرکب ترکیب هم فرو نتواند آورد و ولد صالح این چنني فرز
  پذیرفته فرزند شاعران سخن شاعران باشد و در این معنی استاد باستان این داستان زده است و این گوهر سفته

 ندارد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز
 وای دریغا که خردمند را
 ورچه ادب دارد و دانش پدر

  

 دو نربّد نسل فرزانه این هربربّد نسل  
 باشد فرزند و خردمند نی
 حاصل مرياث به فرزند نی

  

حاصل باشد پس فرزند صورتی بیشرت سبب آالیش دودمان باشد که اِنّما  پدر را چه گناه چون فرزند بی      
اللّٰه تعاىل کنزا  نمان باشد که او اموالِکُم و اوالدِکُم فتنة. اما فرزند فطرتی و فطنتی و فکرتی آرایش خان

العرش مفاتیحهُ السِنَةُ الشعَرا اما چه فائده از این مائده اگرچه که زادگان تو هریک لؤلؤ شاهوارند اما از  تحت
اللّٰه فرزندانی که مدد از قوای شهوانی دارند عاقالن از  عفاکحفظ و کالءث چون تو از صدف نابرخوردارندی. 

زادگانی که مادت از جنبش روحانی دارند غافالن از تربیت ایشان سرپ چرا  دارند پس تقویت ایشان تیغ برمی
کاری بود و نگاریدگانی که اندام از عقل  اند ایشان را فرو گذاشنت خام اللّه بیفگنند دارندگانی که پختگان دم روح

باشند آسان آسان از  اندامی بود جانفزایانی که سبب دستیاری حیات تو اند اجزای ایشان فروگشادن بی کل یافته
ایشان پای بريون نتوان نهاد و دل ربایانی که مدد پایداری اسم تو باشند خري خري از ایشان دست باز نتوان داشت 
دل خواهی را که مربّی چون تو کریمی باشد دُّر یتیم او را چه باید که یتیم ماند و سپاهی را که مقوی چون تو 

فروش  یار بود آن چندان دُّر یتیم را در دست مشتی خرزی بیچه واجب کند که حکیمی باشد یا سپهساالری او را 
شان زند  حب غرضی طپانچهاغریب شماران آواره کرده تاگاه ص یتیم کرد و آن چندان غریب خوش روی را از راه

اند  دهو گاه صاحب علتی جعدشان کند عروسانی که حجلۀ ارباب الهی را شایند که در حجرۀ اصحاب مالهی مان
گوهرهایی که ملک ملکان را زیبند در سلک اصحاب الجراب والمجراب کشیده تا که برنچینی و او نیز به دروغ 
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کند و صاحب قوتی نه که دستهای آن  آن کلمات زرین را از روی قالبی در صورت مس سرخ بر نابینایان رایج می
برد و حاذقی نه که از راه شفقت تریاقی  را میقالبان به حسب بربد و سمایی از سم جهل نیکویی روی ایشان 
ای نه که آن گوهر پاک را ازین پیکار  زند و آزاده آمیزد و از راه سردانی از روی شریری مر ایشان را شریانی می

برهاند و گاه شعریی آن خوش رویان شعری تابش را چون شعر خویش مینهد و جوانمردی نه که او را از این لوث 
کند و غیوری نه که او را به سبب سفر  دهد و گاه حالجی سپیدکار روی این روشنان را سیاه می اتو ناخوشی نج

آب توشه سیاه نان سفید در انبان نهد این چنني سالوسی مشتی ناکس دنس تهی نفس پر هوس اخرس خس 
ت همه دل دیان صیانت بی خوی سنت شوی ناموسی سالوسی افسوسی پر خیانت بی جوی سست گوی بدعت هرزه

اسرائیل را اسري  ذل و همه سرشر و جسد حسد و عقد حقد این چنني کریم و کریمه را چون قبطیان فرعون مر بنی
مهری بر لب زده و گوش هوش کر کرده این از تو افاضل  کرده و تو عصای کلیمی در گوشۀ خانه نهاده و مهر بی
مردی توانا سادات عصر و کافۀ اشراف و جمهور افاضل  نپسندند و سستی را هرگز به جایی ننهند چنني توانی از
غافلی حمل کنند نه بر عاقلی و کاملی و نیک گفته است  برگردان جانی نهند نه بر تن آسانی و این کاهلی بر

  استاد متبنّی.
  وَلَم اَرَفی عیوبِ النّاسِ شَیئاً کَنَقصِ القادرین علی التّمامِ.      
که اَلکَسَلُ اَحلی مِنَ  لی این مثال در پیش چشم جسم میارراین جمله است از دفرت کاهپس چون اکنون حال ب      

العَسَل و دیگر گفت اَلکَسَلُ بابُ مِن الزّندقةِ، پس از لوح محفوظ عقل این نکته در گوش هوش خوان که مَن 
س آن یتیمان روی شخوده را از آب تَفَکَرَ بالعواقب لَم یشجَع که از قفص عافیت بريون جه و عاقبت از بند برنه پ

زندگانی روی بشوی و آن عروسان زلف پژولیده را به شانۀ روحانی جعد بنشان بعضی را با ارسالن خاص 
الرحمن والجورُ مِکیال الشیطانِ بعضی را در گلشن  خوان بعضی را با آبتني عام ابلیس که اَلعَدلُ میزان ادریس می

گلخن نسیان رسوا و آن فرمانی که از صدر نبوت صادر گشته است آنرا کمر کن و قومی را در  حفظ جلوه می
العطیةٍ گفت زادگان شما دادگان حقند همه را چون جرم پروین پشت در پشت  امتثال بربند که سَوّوا اوالدِکُم فی

نۀ شانه دارید و چون جوهر دو پیکر روی در روی چون چنني فرموده است پس تو آن آینۀ جانها را چون دندا
دار و آن سوهان دلها را چون دندانۀ اره یک تیغ کن آن زخمهای بریده را بپیوند تا مادت طول عمر تو  یکسان

حسن عهد بر آن مهجوران حفظ تازه کن تا سبب هم طویلگی ایمان تو گردد َکی العُمر و  الرَحمِ تزیدُ فی گردد صِلةُ 
پراکنده را در یک عقد عقد کن و آن دینارهای قراضه شده را در یک  االیمانِ آن گوهرهای العَهدِ مِنَ اِّن حُسنَ 

زادگان نسل مشروع است فرزندان عقل هم ناممنوع است. چون عروس جان من از گفت  بوته نقد کن که اگر نقل
و جای  و گوی او این پريایه بربست من از راه ناز نیاز را سالح او ساختم بهانه خانه و دانه آوردم عذر تعذر جامه

  چهاردیواری این چنني کاری میسر نشود.یساری و  گفتم که بی
 این فصل چو بشنید ز من دست برب زد

 

 از اللّٰه برآن دست و برآن بر  صد رحمت
 

ده بر آسمان انصافی زمستان را آفتاب ک دفع بیهمی دست قبول و اقبال بر سینۀ مبارک زد در حال از بهر       
بانی بر آفتاب گرم بربستند وز بهر غذا بر  تند وز بهر تیغ تابستان را فرمان داد تا سایههمت بفرمود تا بساخ

میکائیل که مکیال ارزاق به دست اوست یک ساله خطی رایج بنبشت و از برای لباس از جامه خانۀ عفت و 
نتوانست کرد که او خلعت زمستانی و تابستانی در من پوشانیده و خرج را که چرخ آن تکلف عافیت بستان و از 

تکلف کرد در جمله هر تزاحمی که خاطر را از آن نبوتی خواست بود همه رخنها بربست سوی جان و هر 
دلگشای که جان را از آن تسلیتی توانست بود همه را از راه بگشاد سوی دل و آنش گویم که آن مصطنع ربانی 

ه موسی تَکلیماً در مناجات خود گفت الهی طَفتُ البالد اللّٰ گفت واصطنَعتُکَ لنفسی و آن مکلم رحمانی که وکلم
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الکلِّ و این بدان گفتم که از کافۀ خلق من او را چون نام او احمد یافتم و او مرا  وَجَرّبتَ العِباد وَ انتَ خريُ من
 چون نام خواجۀ خویش مسعود بخت کرد در جمله آن صدر باقی باد در جان بازی و دل نمودگی هیچ در باقی

  گفت در حق ممدوح خوداش گویم جز چنانکه استاد حکیم فرخی  نکرد چه
  شعر

 هرچه نگرم قصۀ من با کرم او
 

 چون قصۀ آن اشرت مست است و عرابی
 

المثل و آن چون نام پدر خود مسعود بخت چون جان آزاد مرا به خلق خود بنده  آن چون همنام خود عدیم      
خرسند کرد من نیز جان خود را چون از کرم او شاد کردم و دل از قید تعلقات آزاد در کرد و مرا به قبول اقبال خود 

  حسب حال خویش این قطعه را انشاء و انشاد کردم و نام او در آخر قطعه یاد کردم
  قطعه

 گرچه چو تیشه از قبل توشه و تراش
 ورچه ز زخم تیشۀ من بهر یک خالل
 ورچند بیش از این سر من زیر تیشه بود
 ام لیکن کنون ز بس کرمش زیر تیشه

 

 ام نه طمع را نه پیشه را هرگز نبوده
 هرگز نبود رنج درختان بیشه را
 آن کو همی ز شوشۀ زر ساخت تیشه را
 خواجه رئیس احمد مسعود تیشه را

 

تند آنرا اکنون از باس آن زیر تیشگی پاس اشارت او بداشتم آن نوروز رویان را که نزهت جان پاک را بایس      
در یک شبستان فرستادم و آن چاالکان که خدمت دل خوش او را شایستند بر یک عتبه جمع کردم و تشبیبی برین 
نسق تحریر کردم و ترتیبی برین نهاد بنهادم و برپداختم این دیوان را برین تشبیب و ترتیب بر قضیت اشارت آن 

کمت قبلۀ اقبال او کعبۀ آمال خواجۀ هشیار و مهرت صواب سلب ثواب طلب آن قابل دولت و قایل این دیوان ح
شناس آن  هوش حق نیوش و آن نیکدان آن حکمت  بیدار عافیت بان و عافیت بني آن حقایق خوان و دقایق

سخنگزار معانی طراز که باری عز اسمه او را از حیات او و ما را از بقای او متمتع داراد و همچنانک این مائدۀ 
د او آراسته گشت هر لحظه فائدۀ فضل ربانی به جان و جاه او پیوسته باد تا جهد و توفیق هم آسمانی بوجود جو

طویلۀ اویند همچنني موفقش دار بر جمع کردن علم و حکمت و بر جلوه کردن اصحاب حق و حقیقت و بر 
صلوة علی خري خلقه العالمني والحمداللّٰه علی منّه وافضاله وال تفخیم و تعظیم ارباب ذوق و طریقت آمني رب

  محمد و آله اجمعني.
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  قصاید
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  اللّٰه الرحمن الرحیم بسم
  

  این توحید به حضرت غزنني گفته شد
 ای در دل مشتاقان از عشق تو بستانها

 ت لطیف تو حريان شده فکرتهاادر ذ
 در بحر کمال تو ناقص شده کاملها

 عنی بفروخته آتشهادر سینۀ هر م
 بر ساحت آب از کف پرداخته مفرشها
 از نور در آن ایوان بفروخته انجمها
 مشتاق تو از شوقت در کوی تو سرگردان
 از سوز جگر چشمی چون حقۀ گوهرها
 در راه رضای تو قربان شده جان، وآنگه
 از رشتۀ جانبازی بردوخته دامنها
 در کوی تو چون آید آنکس که همی بیند

 وقتی کزسوز دل از شوقت وش بود آنچه خ
 ای پایگه امرت سرمایۀ درویشان
 صد تري بال پران بر ما ز هر اطرافی

 بیمی بر کافر وبر مؤمن رشوت و بی بی
 میدان رضای تو پر گرد غم و محنت
 در عرصۀ میدانت پرداخته در خدمت
 از نفس جدا گشته در مجلس جانبازی

 اشوق  تو راحته حقا که فرو ناید بی
 گاه طلب از شوقت بفگنده همه دلها

 باکی چون فضل تو شد ناظر چه باک ز بی
 گر دّر عطا بخشی آنک صدفش دلها
 ای کرده دوا بخشی لطف تو بهر دردی
 عفو تو همی باید چه فایده از گریه
 ما غرقۀ عصیانیم بخشنده تویی یارب
 بسیار گنه کردیم آن بود قضای تو

 را یکی نام کهن گردد مجدود سنای
 

 چونی در صنع تو برهانها ور حجت بی
 بر علم قدیم تو پیدا شده پنهانها
 در عني قبول تو، کامل شده نقصانها
 بر دیدۀ هر دعوی بر دوخته پیکانها
 بر روی هوا از دود افراخته ایوانها
 وز آب برین مفرش بنگاشته الوانها
 از خلق جدا گشته خرسند به خلقانها

 شتۀ مرجانهاوز آتش دل آهی چون ر
 در پردۀ قرب تو زنده شده قربانها

 باکی بدریده گریبانها در ماتم بی
 در گرد سر کویت از نفس بیابانها

 کاریم از دیده گلستانها در راه تو می
 وی دستگه نهیت پريایۀ خذالنها
 ما جمله بپوشیده از مهر تو خفتانها
 هر روز برافشانی، از لطف تو احسانها

 ه آن گرد ز میدانهاما روفته از دید
 گوی فلکی برده، قد کرده چو چوگانها

 نقشی فرموده دل افشانها بر تارک بی
 واللّٰه که نکو ناید، با علم تو دستانها
 وقت سحر از بامت، برداشته الحانها
 چون ذکر تو شد حاضر، چه بیم ز نسیانها
 ور تري بال باری، اینک هدفش جانها

 مه درمانهاخواهم دور از ه من درد تو می
 فضل تو همی باید، چه سود ز افغانها
 از عفو نهی تاجی، بر تارک عصیانها
 شاید که به ما بخشی، از روی کرم آنها

 د، در وصف تو دیوانهایآرا نونو چو می
 

  
  در مدح امني الملة قاضی عبدالودودبن عبدالصمد

 بن ثابت در شریعت مقتدا ای چو نعمان
 گردون از نجوم همچو  تو روشن راه حجتاز 

 فان مصطیشوا شرع و دیبحجت پیو 
 ار از شفاماز تو شادان اهل سنت همچو بی



۱۸ 

 چو در گردون فسادل در حكمتیم ده یندكس
 ريگردد من ین از نور آثار تو میبدر د

 هركه شاگرد تو شد هرگز نگردد مبتدع
 ملك شرع مصطفا آراستی از عدل و علم
 بدعت و الحاد و كفر از فر تو گم نام شد

 گون تا گریبان قدر بگشاد، چرخ آب
 ن كار حكمشكارایگرچه ناهموار بود از پ

 یم خدایآن چنان شد خاندان حكم كز ب
 ستم یدست آنچنان انصاف كز رو یشد قو

 روز و شب هستند همچون مادران مهربان
 یدستها برداشته، عمر تو خواهان از خدا

 گاه حكم ی قضا انصاف سنجنيچون به شاه
 ن ره بدرقهید، دری بانيام یحشمت قاض

 وگردد ز ت یهم ن هر زمان عاىلیت دیرا
 انصاف و عدل ید بیصدر قضا جو یهركس

 ش كردن قهرمان، باشد ز جهلیگرگ را بر م
 شیاز لقا و صدر و باد و داد و برد ابر دو ر

 د اندرشغل حكمی، بایو تقو و عدل و اصل علم
 د نزد عقلیعلم جو ین بیكه هركو صدر د دان

 میچون كل یبرداشت چوب یخود گرفتم هركس
 تحقاق از لباسس ینگردد، ب یقاض یهركس

 د اندر طبع و لفظیبا یدانش عبدالودود
 نباشد مر سها را از فلك یورنه بس فخر
 كس چیتعلم ه ینگردد ب یاز لقب مفت

 ب و جمالیست با ز شیما ب یدركو یصدعل
 ینذر كرد از عاجز یحاسدت روزۀ خموش

 شمس باشد حسودت، زانكه تابر چرخ تا خمش
 آنك با محمدت محمود، یقاض ريۀنب یا

 دان كه از فرّ تو و از دولت مسعود شاه
 چو او یز محمودیو تو ن یشاه ما محمود

 یبد همیان زیملك چون در خانۀ محمود
 د اندر جهانیآن ند یچ قاضیچ چشم از هیه
 آن وعده دراز یالن بودیك اگر همچون بخیل 

 بزرگ یهر عطا كاندر برات وعده افتاد ا
 د مردالجرم هرجا كه رفتم نزد هر آزا

 وباندیده جور در صدرت چو در جنت كس
 د نمابایشاخ حرص از ابر احسان تو می 

 نوا هركه مداح تو شد هرگز نگردد بی
 ن صبایهمچنان چون بوستانها را به فرورد

 ا مرحباین و دنیشكار دیپ یشاد باش ا
 د اندر قضایند یتر ز تو قاض پاك دامن

 كن ز فر عدلت اندر عهد ماین، لیش ازیپ
 كند مر خاك را از باد، عدل تو جدا یم

 امر تو باد هوا یب یشمع را نكشد هم
 هم مدعا یك تو هم مدعین یدر دعا
 ت اهل شهر و روستایداریپا یاز برا
 ك در مالید با مالیل از سد ره گویجربئ

 ن در پادشایبد، دری زنيام یدانش قاض
 تو شهر و ملك شاهنشه عالنكو نام از  یا
 ك داند شاه ما از دانش و عقل و دهایل

 ه كردن پاسبان، باشد خطایگربه را بر پ
 عت مقتدایشدست اندر شر یچ جاهل كیه

 ست حد و منتهایرا به عالم، ن یورنه شوخ
 بر نشان جهل او، خود قول او باشد گوا

 د تا كند چوب اژدهایببا یبار یمعجز
 نبوت از عصا یبنگردد  یموس یهركس

 ب و بهاین، زیتا بود مر مرد را، در صدر د
 د و مه نجم سهایچون ندارد نور چون خورش

 د تا كند درد حماقت را دوایعلم با
 چ عاقل مرتضایك تن را نخواند هیك یل

 ن بقایالد ومیو بادت تا به  ییتا تو بر جا
 گر باشد، نباشد روزه بگشودن روا جلوه

 ن و پارسایو پاك د بود چون تو پاك طبع
 ن شد با نوایانت، كار دین شد با صیملك د

 فدا یش دو محمودیجان ما پ یشاد باش ا
 بد قضایان زیهمچنان در خانۀ محمود

 و سخا و احسان ن چشم من زانعامید ایكز تو د
 ، هبای، هم هبا بودیگر دو چندان صلّه بود

 ۀ رنج و عنایآن عطا نبود كه باشد ما
 د از من دعایترا، وان كو شنمن ثنا گفتم 
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 درها در رشته كردم بهر شكرت كز خرد
 دان از آنك متین شكر و ثناها را غنیتو مرا ا
 اندر دو اصل یهم یو غاز ید حاجیتا ببا
 ان بادت ثوابی اركانها چون حاجنياز چن

 صباح یب یباد شام حاسدت تا روز عقب
 یاندر دولت و اقبال، تا باشد هم یباد

  

 عقل داند كرد آن در را بها یجوهر
 چون ثنا یادگاریفۀ عمر نبود یبر صح

  حكم غزاريدر مناسك حكم حج و ندر س
 ان بادت جزای انصافها چون غازنيوز چن

 مسا یباد صبح ناصحت چون روز محشر ب
 را سنا ییاز ثنا و شكر و مدح تو سنا

  

  
  ٭٭٭

 جان تراه بودهیازل دا یا
  پر جاننيجهان كرده آست یا

 القدس سالها بهر انس روح
 روح یشسته از آب زندگان

 زد ز كارخانۀ عقلیكرده ا
 ی به شاگردنيقی یهاريت

 آفتاب فلك یكرده بر رو
 تیمو یاهیاز س ینور رو

 خمار مستانت یاز برا
 دیاز برون تن تو بتوان د

 طبع ییبه داد گو یدار پرده
 چیند هینب یهم یفیاز نح
 ابد بازین یهم یفیاز لط
 ست یانست هركرا هستیدر م

 ستیمدار گر زه ن یچ باكیه
 هر دم ی فلك همريزانكه ت

 تا چسان دو لبت رها كرده
 ماریو دو تا ب یسیزان دو تا ع

 معالجت نكنند یاز پ
 ترا یوفا همعنان عنا یا

 دگار مگرید آفرینافر
 دشنام یر لبم دهیچند ز

 زمیبرخ م كهیبدان آر یم
 بزخم سنان یمم دهیچند ب

 زكن كه از دل و چشمیتو سنان ت
  

 ه داده كان ترایخرد ما یو 
 نثر آستان ترا یاز پ

 كرده بوستان ترا یبلبل
 فتنه ارغوان ترا یاز پ

 و طبع و سان ترا یت و خوريس
 چون كمان بوده مر گمان ترا
 نقش دستان و داستان ترا
 كرده مغزول پاسبان ترا

 دان ترا كرده بوسه نوش دان
 درون جان ترا یفیاز لط
 مغز استخوان ترا یاز پ

 چشم سر صورت دهان ترا
 ت نهان تراريچشم سر س

 ان ترایم یستین یاز پ
 آن كمان شكل ابروان ترا
 زه كند در ثنا كمان ترا
 ناتوان نرگس توان ترا

 روان ترا ید همیشرم نا
 دو ناتوان ترا یسیآن دو ع

 ان ترا نشنيبقا همنش یو
 ان مرا زبان ترایجز ز

 ان زبان ترایتا ببندم م
 بوسه باران كنم لبان ترا

 ن عنان ترایگذارم بد یك
 سرپ سنان ترا ییشد سنا
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  در مدح بهرامشاه
 ، نقش نهان ترایند همیده نبید

 تا كند جلوه گهت بر همه حسن بدان
 یو تازگ یست، از تریدر همۀ هست و ن

 تر كیبارگردد  یزان لب تو هر دم
 انت به چشمیشكل م ینمیچ اگر بیه

 ب ترایو رك یبوسه دهد خلد و حور، پا
 بر كمان ی نهريگاه ت چون تو به آماج

 زنان روز و شب حلقۀ زلف ترا پرده
 برد دل و گوش و هوش بهر جواز لبت

 مان و كفریا یقبلۀ خود ساخت عشق از پ
 فتنه جان كرد صنع نرگس شوخ ترا

 پر و بال و خردشروان بهشت بر یپ
 كیدۀ جانها بخورد نوك سنانت ولید

 ز من ییان حرز چه جویضعف م یاز پ
 د حقییسلطان بهرامشاه آنكه به تا

 شحنه وجود ترا یستیبتش ار نیه
  

 ، شكل دهان ترایابد همیبوسه ن 
 ست، ساخت نهان ترایهن هست و نريپ
 ثروت جان ترا یا ست نهانخانهین

 ن تراكز شكر و آب كرد روح لبا
 ان ترایان شكل میبر م یجان نهم

 سجده كند عقل و روح دست و عنان ترا
  و كمان تراري فلك زه كند تريت

  بخت جوان تراريكش چرخ پ هیغاش
 نام شكر گر شدست كام و زبان ترا

 ستان ترا یزلف نگون ترا رو
 انس روان ساخت طبع سرو روان ترا

 ت و سان ترارياند س ن خواندهینسخۀ د
 كند شكر سنان ترا ییسنا جان

 ان ترایخدمت خسرو نه بس حرز م
 هست بحق پاسبان خانه و جان ترا

 نام و نشان ترا یدیجان ز عدم جو
  

  
  دیدر توح

 آراست جهاندار دگرباره جهان را
 دوردگر كرد یكیفرمود كه تا چرخ 

  خرف رارين پیاراست مرایدون كه بیا
 هر روز جهان خوشرت از آنست چو هر شب

 خت بخرواریه آمیكه هوا غال ییگو
 كه به هر كنج نهان بود ز قارون یگنج
 دید بّربیبرف ببار یكه هم یابر

 دیا كه برآیآن ابر دُرر بار ز در
 د به آب اندر لؤلؤیاز بس كه ببار

 دنید ز بزیباد فزا یكه هم یرنج
 فوریكوه آن تل كافور بدل كرد به س

 بر كوه از آن تودۀ كافور گرانبار
 كه همه ژاله ستد از دهن ابر یاكخ

 د بدو ابریچندان ز هوا ژاله ببار
 از رنگ گل و الله كنون باز بنفشه

  را و زمان رانين كرد، زمیچون خلد بر 
  دوران راريمود مسید بپیخورش
 ش تازه جوان راید حسد از تازگیكا

 جنان را ید همه درهایرضوان بگشا
 دان را هیها غال هیپر كرد از آن غال

 از خاك برآورد مر آن گنج نهان را
 چ كران راید ایكه ند یشد غرقۀ بحر

 پر كرده ز دّر و درم و دانه دهان را
 چون لؤلؤ تر كرد همه آب روان را

 را د از قبل راحت جانیبر ما بوز
 روان داد مر آن شاد روان را ّیشاد

 د سبك كرد مرآن بار گران رایخورش
 تا بركند آن اللۀ خوش خفته ستان را

 ستان كرد همه الله ستان را تا الله
 ه كند گوهر كان راريل شود خیچون ن
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  زند نعره كلنگ از دل مشتاقريشبگ
 الشكر الحمد، لك د كه: لكیآن لكلك گو

 خز و قاقم ینهد از پشت قبا یقمر
 ندیطاووس كند جلوه چو از دور به ب

 قا رازق رزّاید: یگو یجه همیموس
 هده بربندد منقاریزاغ از شغب ب

 گانهیست یكید: یوسته هما گویپ
 دیگو یصفت بار یگنجشك بهار

 سرخ كبوتر ید هو صد بدمیهو گو
 چرغان به سر چنگ درآورده تذوران
 شارك چو مؤذن به سحر حلق گشاده

 ن سنگ به آن سنگیشككان شاد ازیآن ش
 آن كبك مرقع سلبِ برچده دامن

 دیچكاوك كه چه گو بنگر به هوا بر به
 چهیسر یدن ناز و نواهایناز

 قادر قهار یید كه: تویگو یآن كرك
 د آن سر شب تشنهیگو یوسته همیپ

 ندیسرخاب كه در آب نش یمرغاب
 اید كرّك كه: خدای گونيد چنیدر خو

 یكه بدان یند تذوران كه تو آنیگو
 ارب تو نگهدارید ی گونيآن باز چن

 درتد كه بقیآن كركس با قوت گو
 دیح چه گویتسب یبنگر كه عقاب از پ

 یقار یبلبل چه مذكّر شده و قمر
 یز خروس ید به تو هر پاس خروشیآ

 شیقوم تن خو یآوازه برآورد كه: ا
 ريان شید و ژیشه شماریب یكیا چو یدن

 دیزیش مریدر جسنت نان آب رخ خو
 اْنتانیزد چو به زنار نبستست میا

 الموت ش كه جاْنتان بستاند ملكیزان پ
 زانك یكرتینحال تو نزدیمجدود بد

  

 زنان را وز نعره زدن طعنه زند نعره
 آن مار دمان را یا تو طعمۀ من كرده

 د كتان راید و بپوشیاكنون كه بتاب
 ان رایبر فرق سر هدهد، آن تاج ك

 و جان را یانس ییده جانبخش تو یروز
 ح زبان رایچون فاخته بگشاده به تسب

 تا در طرب آرد به هوا بر ورشان را
 زد اشجار نوان رایم برانگكز بو

 وسته لسان رایدر گفنت هو دارد پ
 ح شده از دهن مرغ مرآن رایتسب

 آن ژولك و آن صعوه از آن داده اذان را
 ك دوان راینده مرآن پینده و پویپا

 ه غل ساخته از بهر نشان رایاز غال
 ات و حسان راري و حسنت بادا خريخ

 ان راینطق و ب یناطق كند آن مردۀ ب
 وان رایمر ح یقهر كن یمرگ هم از
 آب ملك صرب دهد مر عطشان را یب

 تو جهان را ییو سزا یید كه خدایگو
 صد قرن قران را یتو خالق خلقان

 روح و روان را یقوّت و ب یراز تن ب
 مان و امان رایغمرب، ایبر امّت پ

 ن كون و مكان رایجبار نگهدار، ا
 ت و سان رارين سید مرایآراسته دار

 شته هر دو شغب و بانگ و فغان رابردا
 غافل، بگذار جهان گذران را یك

 بهمان و فالن را ید از پیدوزخ مرب
 ان رای ژريد مرآن شیشه مشوریدر ب

 نان را ید روان از پیدر نار مسوز
 ان راید میه مبندريش چو خود خیدر پ

 د عنان رایطان بستانیاز قبضۀ ش
 ت به نهمار فرستاده خزان رایريپ
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  ر تواضع اهل حقد
 خاك شو درگاه او را،ینیكه ب یشاه را خواه

 كاله چرخ را یدینعل كن چون چرت او د
 را ی دزدان افسر جونيچون كله بر سر نش

 و شش یاوخشیدار سیعزّ د یاز برا
 ت را سر بزن بهر كمال عشق رایعاف

 د و بسید یشاه خواه یهم به چشم شاه رو
 یقآه غمازست اندر راه عشق و عاش

 ت بزنرياز غ یغیت یاز سر آزاد مرد
 درد عشق از مرد عاشق پرس از عاقل مرپس

 ست منشان عقل را بر تخت عشق عقل بافنده
 گر سرپ بفگند عقل از عشق گو بفگن رواست

  اندر طلب راه دراز و آهنگ و تنگريش گیپ
 طلب یجام فرعون یوار خواه یدُرد موس
 ازآنكهم عشقست  از عشقت كه یو شاد هر غم

 زیعشق تا برجانت ن یكاه گرداند وفا
 یباد كرب از سر بنه در دل برافراز آتش

 گرد و بس یگرد كاه ییسنا یكاه یچون شد
  

 بزن درگاه شاهنشاه را یز آبرو آب 
 ماه را یقبا یدیاو د یچاك زن چون رو

 چون خرد در جان نشان رندان لشكرگاه را
 جاه را یژن بند كن در چاه خواریهمچو ب

 عاقبت را دم بزن بهر جمال راه را
 بدخواه را یده اندر كار شه كن كورید

 آه را یبند برنه در نهانخانۀ خموش
 را كش، هم شفاعت خواه را یهم شفاعت جو

 وسف چاه راینبود ز آب و جاه  یكآگه 
 سمان جواله رایآسمان عشاق را به ر

 د خاك بر سر داه رایخاتون سرخ با یرو
 شكن، صرب زبان كوتاه راگو دل اندر شك 

 ت سوز و مالمت كاه رایعاف یها باده
 بار عنداللّٰه باشد تخم عبداللّٰه را

 كارآگاه را یحكم نبود عقل شغل افزا
 پس بر آن آتش بسوزان آبگون درگاه را

 مت كاه رایبه شناسد قدر و ق یزانكه كاه
  

  
  ٭٭٭

 رایل بود جانوریخواجه چه تفضیا
 ینیرا تو نب یبهچ یگر به ز خودت ه

 از مذهب رندان خرابات یپس غافل
 كندر همه آفاق ییهرگه كه مرا گو

 یوه ندانین شیترم از تو و ا مرحوم
 چیم هیح و نماز تو نیمن سغبۀ تسب

 شد یكیانكار و قبول تو مرا هر دو 
 ست پس آخر ضهیفرمان تو بردن نه فر

 ان گشت به صحراید عیچون طلعت خورش
 ییالفاظ سناست ز یام فراخیا

 د به جهان دریایزه نیچون دخرت دوش
  

 را یچ به از خود نشناسد دگریكو ه 
 را یبرت از خود برت یپس چون كه ندان

 را یسر هريب تمامست چو تو خین عیا
 را یتر از تو نشناسم بشر محروم

 را یبصر یت نبود بريش بصین بیز
 را یخواجه در یا ییگو ین فضل همیا
 را یتر ن صعبیز ییگو یهوده همیب

 را یمنقاد ز بهر شوم چون تو خر
 را یآنجا چه بقا ماند نور قمر

 را یست كنون محتكرین یخطر یدان
 را یت آدم پسری ز ذرريكم گ

  

  
  عبدالودود ی چند سوره و نعت رسول اكرم و مدح قاضريدر تفس

 ست دارالملك جز رخسار و زلف مصطفاین  هم در صفایگريمان را هم اندر تیكفر و ا
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 مهرو لطفیدیصحرانا ور ش گر بهیو رویمو
 اوست یمو ینسخۀ جرب و قدر در شكل رو

 آن زلف و رخ یستیمان نیم كفر و ایگر قس
 یستین ین جهان و آن جهانیمحمد: ا یك

  هر دو تا از گرد لعلنياند ل رحمتت زان كرده
 ملول یگرد ی، زان همیبین عالم غریاندر
 ن خرگاه سبزیمار بودند اندریب یعالم

 عاطفت یز رونجا تا یمت ایزان فرستاد
 چند شاگردت به امر یگر ز داروخانه روز

  از بهر آنكريشان مگیكنند ا یگر ترا طعن
 صباح یخوان یتابش رخسارتست آن را كه م

 »ماودّعك«تو كز آنجا جانت را  یروبرو
 بودن پزشك ید همیدر دو عالم مر ترا با

 نجا به نشد آنجا برو داروش كنیهركه ا
 از حضرت كه تو الجرم چندان شرابت بخشم

 در عهد تو یزد همیفرو ر یویو از دید
 محمد منّت از مادار ازآنك یپس بگفتش: ا

 میتی یاندر بحر جسمان یبود ینه تو دّر
 ز ابتدا یتو راه شهر خود گم كرده بود ین

 كیگشنت ول یت خواستريح یایغرقۀ در
  حرصنيمت خواست كردن مر ترا تلقینع یب

 م از كرمیا چه كردم یمیتیبا تو در فقر و 
 مان را برپورشان به لطفیتیكن مر  یمادر

 مینعمت از مادان و شكر از فضل ما كن تا ده
 ما را در عرب یگو ییاز زبان خود ثنا

 كه هست  نیالقضاة د یو جان اقض آفتاب عقل
 كسب شرف یآن سر اصحاب نعمان كز پ

 ر چرخیعدل او نشگفت اگر در ز یبا بقا
 ن نجستیر بوستان دم نام او بیتا نس
 د به حكمید آیم عدل او تا او پدیدر حر

 یامر و نه یان را ماجرایتا بگفت او جرب
 ان واضحش در امر و حكمیباز رستند از ب

 بست در فرمان شرع» اك نعبدیا«ن كمر ز یا
 بنانت حاجب اندر شاهراه مصطفا یا

 نيهركجا گام تو آمد افتخار آرد زم

 نوا یمان بیو ا یبرگ ماندست یب یكافر
 »والضحا«ت شود معلوم آن از »لیوالل«ز  نیا
 بدان زلف و بدان رخ پادشا یقسم گفت یك

 صدر و آنجا متكا ینجا نداریالجرم ا
 ایآن جهان را توت ین جهان را سرمه بخشیا

 د برمالیگفت با» باللت ایارحنا «تا 
 ك وبایق هریك وبال و ساید هریقا
 شفا یت را همچو استادان درآموزیعاف
 ن جا به حكم امتالیناوردشان ا یشربت

 و هرزه ال یگو افهیمار باشد یمردم ب
 مسا ییگو ی تست آنجا كه منيۀ زلفیسا

 »ماقال«ن آتش دلت را یشو به زلف تو كز
 د دوایدست آكن آنجا به كه آنجا، به بیل
  معلول را به سازد آن آب و هوانين چنیكا

 فان از خطایو آن ضع یاز عطا خشنود گرد
 ماند جفا یرا خاصه با عشق تو ك یآدم

 ما را منتها یست دارالملك منتهاین 
 ایت كرد از بهر فرق انبیفضل ما تاج
 انت آشنایم با همشهریما ترا كرد

 آشنا ینت آورد ازو بوما بر ییآشنا
 ایمیم كردت كیش از آن كانعام ما تعلیپ

 م از خلق خود با خلق مایكر یتو همان كن ا
 الن را طعمشان گردان وفایكن سا یخواجگ

 گر جزاید ین شكر نعمت نعمتیمر ترا ز
 د ثنایتا زبان ما ترا اندر عجم گو

  فرمانروانيآسمان اندر زم یچون قضا
 ش دهد قبله دعایقُبله بر پا یهر زمان
 رد فنایوان همچو نوع و جنس نپذیشخص ح
 نما یخ سنت بینشو بود و ب ین بیشاخ د
 ت بگذاشت گاه كه ربودن كهربایخاص

 م و رضایان را رمز تسلیتا بگفت او عدل
 قضا یاز نف ل شرع و عدىلیاز تعط یجرب

 »شایاللّٰه ما فعلی«نهاد از  یوان دگر تاج
 غ مرتضایب اندر زخم تیزبانت نا یو

 اد آرد سمایتو آمد انقهركجا عدل 
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 ق آمد روانف حیآن س یاز پ یف حقیس
 كه هست سلطان یزان خواندهم  شرقت نه یمفت

 یشرقت بدان خواند هم یبلكه سلطان مفت
 ن را همچو فكرت را خردیعلم د ینیهمقر

 دتیگو ییبرآ یوار بر كرس یچون تو موس
 ربازیجان پاكان گرسنۀ علم تواند از د

 شناسد مرد ژاژ و ترهات یلطف لفظت ك
 ز درد رستز كرد ایهركه از آزار تو پره

 فتد بهر آنكیمالش دشمن ترا حاجت ن
 كز آتش خشم تو گردد كام خشك یهر شق
 كیار كس گفتند لیبس» نحن الغالبون«الف 
 یماب و رسن هرگز كجا ماند بجایزرق س

 خوف یسراج ماه در صحرا یگه طلب كن ب
 د كه چونیماه را آن جاه نبود كو ترا گو

 خالكو جلوه كردت روزگار اندر یرو كه ن
 یز تو اعقاب تو طاهر، چو سادات از نب یا

 ییكویزد كرد با تو نیآنچه ا یابیباز 
 شكر حق بر جان تو ین نه بس كاندر ادایا

 روز و شب در عالم اسالم، علم و حلم تست
  بساطنين مشكیگرد ا یچند گشت یگرچه روز

 یآسمان مطلق یهمچنان كاندر فضا
 فتاببه علم و حلم تو سوگند خوردست آ ین
 خراس یلین نین را اندرید یهمه اعدا یا

 م از آنكیآن اقل یبازتاب اكنون عنان هم سو
 آنجا كت كند چشم آرزو ینیتا همه آن ب

 ت شهر تویز قصد حاسدانت در بدا ین
 با تو الفـ یز اوّل دوستانت را نبود ین

 یت را همیمهر چهر جانفزا یاز برا
 عم شریهمه اقل یكنون از لطف ربّان ین
 در تماشاگاه عجب یان مانده بودريتو ح ین

 تا شدند یزد به پاكیآن چنانت ره نمود ا
 ببند یتو در زندان چاه حاسدان بود ین
 فضل یخدا از چاه و بند حاسدانت از رو ین
 كز شرف یك اكنون چنانیول یپدر بود یب

 تو یرو یت كنون بیكه بدگو یآن چنان گشت

 ایاز آن مشرق شدست اصل ض یشرقیمفت
 و دگر مقتدا یگر مفتیجز تو در مغرب د

 غرب خود نبود روا یتو باش یهركجا مفت
  را همچو فطنت را ذكاءنيظلم و ك ینیهمنش
 محمد مرحبا یاز چرخ چهارم ك یسیع

 صال یو در داد یسفره اندر سفره بنهاد
  و گندناريد مرد سرا چه دان» یمن و سلو«

 »الدّوا یاالحتما اقو«ن مثل یراست گفتند ا
 درّد قفا یچو گردون كش هم یدار یچاكر

 ا به جانش آب نفروشد سقایبر لب در
 شد عصا چو ثعبان» آمنا«گشت  شان»غالبون«

 قدرت اژدها یاید ناگه از دریچون برآ
 مزاج زهره در باغ رجا یگه طلب كن ب

 د چرایكو ترا گو زهره را آن زهره نبود
 دت كردگار اندر مالیبا پروریشو كه ز

 ایز تو اسالف تو ظاهر چو ز آصف برخ یو
 ن ماجرایصورت ا یكه گفت ن صورتیهم در
 باشد گوا» یوالضح«انعام او را  یدعو

 ن دگر ز آل عبایعباس ا از آل یكیآن 
 غطا یلین نیگرد ا یچند بود یگرچه روز
 و بند اندر قضا س و حبريدار و گ نیصورتست ا

 نخواهد شد جدا یزدانیكز تو هرگز لطف 
 ر پرّ فطنت و فرّ و دهایآس كرده ز

 ایآرد چون شد كرده اكنون خانه بهرت كاس
 اقتضا یآنجا كت كند رأ یابیتا همه آن 

  كربالنياسیبر تو چونان بود چون بر آل 
  و ختانيكنون كز خطۀ چ یچنان گشت ین

 ایبرد مردم گت ريبر دو چشم مردمان غ
 ان شهر سبایاز تو خرّم شد چه بر داوود

 ایابان ریدر ب یتو ره گم كرده بود ین
 پوشان فلك در جنب تو ناپارسا خرقه
 هم عنان رنج و عنا یبی ذلّ و غرنينش هم

 اید و برنشاندت بر بساط كربیبر كش
 ن پدر خواند ترایدر د ین همیپادشاه د
 جان بهاند نه اندر یب یدر دل به ینه هم
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 ن لطف كنمایتیده اكنون باید یمیتییا
  حسود نیچند نیقصدا دان یوم خوان یم»الفلق«
 ن نعمیوسته با چندیك نعم پیمرا از  یا

 ك آواز، منیشكرت ار بر كوه برخوانم به 
 راكه مرغیك تست این یك از عطایشعر من ن

 انس یقربت تو باز هستم كرد در صحرا
 و عقل ازتو عجب نبود ازآنك شد جان یگر غن

 حیامد زآن مدیحاصل نن غرض یرا ا ورچه تن
 ام مخمور آن شربت هنوز از پار باز مانده

 ست دارو نزد توین را چیبه دل گفتم كه ا ید
 تا كاله از روح دارد عامل كون و فساد

 ده بادا تا ابدیفرق و شخص دشمنت پوش
 فیف صیوجودت روزو شب تصح باد برخوان

 یعالم از علم تو چونان باد كز مادر صب
 شاعر سنت هم نام تستخلعت و احسان 

  

 بان كن وفایكرده اكنون با غر یبیغریو
  عطا نیچند نیشكرا كن یوم خوان یم»یوالضح«
 ن بالیده از چندیبرب یك بلیمرا از  یو

 گردد صدا یحرص مدحت صد هم یاز برا
 ند به برون آرد نوایهركجا به برگ ب

 شربت تو باز مستم كرد در باغ صفا
 »طائف الحج الغنا«مرب ین از پیآمدست ا

 بدا گر جان ما را افتد از مدحت بدا یا
 این از طمع آن از حیسست و سرگران ا یپا

 »منهابها«ك من ین نزدیا یگفت دل: دارو
 تا قبا از عقل دارد قابل علم و بقا

 ف قبایهم به مقلوب كاله و هم به تصح
 باد بر جان حسودت سال و مه قلب شتا
 خلقت از خلق تو چونان باد كز گلنب صفا

 را سنا یین سنت سناید ز احسان تو زبا
  

  
  گفته ییده را عارف زرگر در مدح سناین قصیا

 همت بر سر اوج سما یپانهاده یا
 ر حكمت اندر خطۀ كون و فسادیبر سر

 بكلك یمشرق و مغرب ز راه صلح بگرفت
 ز من شد پر درر یالجرم ز انصاف تو، رو

 دان عقلیبا خلق در م یهمت باخت یگو
 بت با اهل عصریصا یدم كه رأغلط كر ین

 در دو عالم زانكه تو یزیچون زر و طاعت عز
 زانكه نپسندد خرد ییم نااهالن نجویس

 صدق یان گر بشنوند از رویشعر تو روحان
 شیبر خلق عالم زان دو فعل خوب خو یحجت
 ت هستیكه ز انفاس روحان یعصر یسیع

 لینبض و عل یراكه بیز یركیب زیبس طب
 جان افروز تو یعقل افزانظم گوهربار 

 ین و آنها سحر و كیست اینما یمعجز موس
 د جواب از اهل عصریهركه او شعر ترا گو

 رك روز عرضیزانكه بشناسند بزازان ز
 بود تا زان قبل یشرم یه بیشاعران را پا
 یبل یت پاكريتو اندر س یصورت شرم

 مقتدا یگرفته ملك حكمت گشته در ویو 
 سخن را پادشاتر نبد هرگز  از تو عادل

  اندر وغانيروز ك یغ جنگیده تیناكش
 ایهمچو از اوصاف تو، چشم زمانه پر ض

 ن دارم گوایو بر یباز پس ماندند و برد
 ا كجا دارد روای یپسندد از تو باز یك

 با فراغت آشنا ینیبا قناعت همنش
 ایمیكردن آن كس را كه داند ك یخاكروب

 امرحب ییسنا یشان كایزد ازایبانگ برخ
 ایر یب ییذلّ طمع و پارسا یب یشاعر

 مردگان آز و معلوالن غفلت را شفا
 دوا یساز یدرد هركس را ز راه نطق م

 كسر هبایكرد شعر شاعران بوده را 
 و عصا یش موسید پیبا نمایز یساحر

 و هرزه ال یگو افهید ینزد عقل آنكس نما
 ایاز بور یو شال ششرت یاطلس روم
 دح ممدوحان عطاج كنند از میحاصل و را
 اید حی بانيچن نیمان كامل، ایبا چنان ا
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 شعر و سحر و شرع و حكمت آمدت اندر خرب
 افتندیچار حرف و  ییسنا ین چهارست ایكا

 م كعبه باشد قبلۀ اهل سننیتا حر
 سدره بادت دستگاه بخشش دارالبقا

 ستیكعبه و سدره مبادت مقصد همت كه ن
 ز عارف را ز راه لطف و برّ یآم نظم عشق

 تا كه باشد عارف اندر سال و ماه و روز و شب
  

 الرّضا نيره برد اسرار او چون بنگرد ع
 ن چهار آن هر چهار از نظم و نثر اوستایز

 م سدره باشد طعمۀ اهل بقایتا نع
 گاه كوشش دارالفنایكعبه بادت پا

 مر ترا كام و هوا» وجه ربّك یبقیو«جز 
 خطا یبهاش و درگذر از ویبرگذر از ع

 شاكر افضال تو اندر خال و اندر مال
  

  
  دۀ عارف زرگریدر پاسخ قص

 برون ننهند مردان صفا یتا ز سر شاد
 ن كز بهر حقید یچون باشد اندر كو یخرم

 كاندر ازل گفتست جان یك بلی یاز برا
 خاك را با غم سرشت اول قضا اندر قدر

 اعالم را یگدازند از پ یم یاهل معن
 ل ملك بودیهشت آدم عدم روز اندر بین

 گمشد ز خدمت هدهد اندر مملكت یا لحظه
 دگشت ازآنكیكفش با یب سال اندرجهان ستیب

 االاللّٰه درست یایدانۀ دُر، در بن در
 از كن اوّل برآرد شعبده استاد فكر

 د برون از لوح روحیجو ید تا چه میده گوید
 ونست از هندوستان هم كرگدنريآنچه ب

 حلقۀ هفت آسمان روح داند گشت گرد
 گرد كوه دجله آن گردد كه دارد مردوار

 مان گفتگوینباشد با سل یكار هر مور
 نيان چیست بازار نكورو بابل نفس

 حیزد از ره ابجد مسیتا ز اوّل برنخ
 د بود از انكار بر درگاه عشقیدور با
 ده ماندینند كز انكارشان پوشیب یآن نم

 هلك حرف نتوان برد سینقل موجودات در 
 زدان در دل خود ره ندادیبرخالف امر 

 اعتبار ی كز برانيب ین خودكامگیباز ا
 ظاهر ابر جسم آدم خواند كز گندم مخور

 دیو سپیكه رستم كرد با د یكار هیآن س
 دیو سپینۀ دیجگر از س یتا برون نار

 ند بعدلیمُهره اندر حقۀ استاد آن ب

 دست نتوانند زد در بارگاه مصطفا 
  در كربالنيخون روان گشتست از حلق حس

 تن در بال یتا ابد اندر دهد مرد بل
 را بنسبت اقتضا یغم كند ناچار خاك

 ك ماجراید از ازل یكس را كه گو یزهره ن
 ایهفتصدسال از جگر خون راند بر سنگ و گ

 ست چون ملك سبایبا یدر كفارت ملكت
  هوانين بردوخت نعلیاللّٰه از روح یپا

 ایر ید تا برآرد بیغور با یالاله
  مه باد صباريآخر درآرد ت یوز پ

 خواند برون دل ذكا یم د تا چهینفس گو
 وآنچه افزونست از ده هفتخوان هم اژدها
 ایذهن داند خواند نقش نفخِ جان چون انب
 در درون مجنون محرم وز برون فرهاد را

 بان نباشد رازدارِ پادشا ار هر سگی
 زان ختایحاصل روحست گفتار عز

 شرح مسح سر نداند خواند بر لوح صبا
 گر جا دواینجا درد باشد هست دیكانچه ا

 ترنج از دست و پا یوسف چاهیبا جمال 
 م خرما چشم باز و دل گوایگر بود در ن

 ایا از حیحیش یات خویدر ح یزخم چشم 
 چون گفته باشد برمال یغمربی پنيبا چن

 نعرها از حكم سابق كالصال اصحابنا
 ایمیگر بود و نقش كیوان دیخطبۀ د

 ایزان توت یروشن ینیب چشم كورانه نه
 مند حلقۀ نظّارگان گردد رهاكز ك
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 توان كردن به عقلیسبك دست یا تمنای
 ك زمانیا دو تن در یرده در بن درخو غوطه
 شیعلم خو یبار آرد آن را كز برا یگريخ

 اش ك قطرهیش كز ید اندر پیبا یآب چاه
 د رایند اندر آبدان خورشیچون ب یوانگه

 به جان یشمع یارزد اندر شب ز بهر شاهد
 درد یمت گوهر به رونقهایبس نباشد ق

 بالل یاهیس و از سیاو یدیاز سپ
 هن تا با مشامريپ یهاد در بیسوز با

 د آب طوفان در رسدريآتش نفس از نم
 كن ازویمرد را ل یمرگ در خاك آرد آر

 مجوریگردش گردون فروشد س یدر نوا
 د روزگاریر سنگ آخر برآینهمه در زیا

 یكبارگیان ین تنگ آشیند از ایتا برون آ
 د آمد مالل آدم از حور و قصوریچون پد

 نه سجده صوابد گرچه یشم آین پیهرچه در د
 ن كرد خواهم تا مگریعمر در كار غم د
 در مثال راه عشق ییآشنا شو چون سنا
 چ جرمیه یت بیعاف یتنگ شد بر ما فضا

 فته اوستادفتم كه گگن جواب آن سخن یا
  

 ا برون از حلقۀ نظّاره چون طفالن دوتای
 این درا شكار نهنگ افتاده و آن اندر ضیا
 مقتدا ید تابان افگند بیده بر خورشید

 ك نداین جانور حاصل شود در یجان چند
 دل درو بندد به درد و جان ازو گردد جدا

 خا را به صد گوهر بهاید زلیشا یوسفی
 بخشش بوبكر حق اصطفا ابدیدر ن

 پادشا یمصطفا داند خرب دادن، ز وح
 ز دامن در بكاید آن لربیدلرب با یبو

 ایباد كرب ار كم نگردد خاك بر فرق ك
 د با خود آرد ساخته برگ بقایچون برآ

 نوایب یالجرم تا در كنار افتاد روز
 ن صداید اینهمه بر بام زنگ آخر برآیو
 ایچون آسن بام گران یند ازیتا فرو آ 

 جفت او حوّا نكوتر قصر او دارالفنا
 شم افتد گرچه طاعت آن خطایهرچه نزد حق پ

 شد فنا یید: سنایگو یا چون نمانم بنده
 نزد بزرگان رازدار و آشنا یتا شو

 »ضافال القضا ضاق اذا جاء« باشد نيچن نیا
 »همت بر سر اوج سما ینهاده پا یا«

  

  
  رگردر نعت رسول اكرم و مدح عارف ز

 ز لطف حق سناییجو یگر هم ییسنایا
 ابرا بس بود یاری عنيش از چنیچ مندیه

 د كه عقلیگو یمصطفا اندر جهان آنگه كس
 از زبان ذوق و شوق یطوقداران االه

 نه اندر عقل ازآنك یابی نیعت ذوق دیدر شر
 دارد، عقالش دان نه عقل یعقل تا با خود من

 ز عزّرد یاو را شرع نپذعقل تا كو هست 
 ن و كفرید یامر و نه یابیآباد  یدر خدا

 را كه هست ییخاك درگاه سرا یچون نباش
 ازو یو امروز چون دور یهمه او بود ید
 ب زو طلبیآمد طب» نيللعالم رحمة«

 شفا ییوجان جو و جسم ونفس شفا كز عقل كان
 اند كان نجات و كان شفا كارباب سنت جسته

 عقل را قربان كن اندر بارگاه مصطفا 
 بها نمان و سنت خویعاقله عقل ترا ا

 د سُهایگو یآفتاب اندر فلك آنگه كس
 ایعقل را در شرع او خوانند غمخوار و ك
 ایقشر عالم عقل دارد مغز روح انب

 زو دور گشت آنگه دوا خوانش نه دا یچون من
 شش كهربایباز چون كه گشت گردد شرع پ

 آباد را بس پادشا یو احمد مرسل خدا
 القدس و دربان مرتضا پاسبان بام روح

 دوست امروز آشنا یبود د یوانمردناج
 شفا ییجو یهم یوزآن عاص ین عاصیچه از

 چون نه از دستور او باشد شفا گردد شقا
 »شفا«و در » نجات«نا ندارد در یس یبرعل
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 بیبود طبك او شو زانكه خود نیناشتا نزد
 ستینجا كه نیمجو ا ییمسجد حاجت روا جو

 دستان برآن در بگذرد یته یگر دعاها
 یره یابیدر فرتاك او زن تا بحق  گچن

 د او را سُنتشیاز رسم و عادت گو كانكه رست
 »بوا للرسولیاستج«د به فرمان یگو یكین یا

 ت فرود آرد كه باشد اندرویتا بدانجا
 ناردان یشزهرۀ مردان چو بر زنگار پا

 گاه حربۀ بهرام را بشكسته لطفش قبضه
 بارگاه او دو در دارد كه مردان در روند

 م مصطفا بوبكروار اندر خرامیدر حر
 عشق را بيني علم بر كرده اندر كوي صدق
 با وفاداران دين چندان برپ در راه او
 وار دور كن بوي ريا از خود كه تا آزاده

 ض ملك اوتو چه ديدستي هنوز از طول و عر
 گر دو عالم را ببيني با واليتهاي او
 صورت احمد ز آدم بُد وليك اندر صفت

 اندر گذشت و نفس ز اضطرارعقل چون جوهرش
 خاك آدم ز آفتاب جود او زر گشت از آنك

 ست باز چون خود ز آفتاب جود زرين رخ شده
 گويي كزو آموختستعاريف و زرگري 

 ابعارف زرگر كه در دنيا چو عقل و آفت
 ملك او ارباب دين را هم صالح و هم سالح
 شكرها با بذل او چون پيش موسا جادوي
 بخشش خود را به شكر كس نيااليد كه هست
 اينهمه تابش ز روي و راي او نشگفت از آنك
 مقتداي عالم آمد مقتدي در دين او
 فضل يحيا صاعد آن قاضي كه خود بيرون ز فضل
 يقاضي مكرم كه چون فوت صالت ايزد

 روح او بر غيب واقف همچو لوح آسمان
 چون گران گردد ركابش روي بگشايد اميد
 مرتع حلمش چرا خواران صورت را ربيع
 اي چو سودا كرده خصم سر درابي گرم گرم
 اي مرا ممدوح و مادح وي مرا پيرو مريد
 گرد تو گردم همي زيرا مرا هنگام سعي

 ل نبض جز در ناشتایذوق و دلیمفت
  و آنگه مسجد حاجت رواريگ راه سنت

  پر دعانيباز گردد زاستان با آست
 رها یزن تا زخود گردل خود یسنگ بر قند

 نك شاخ طوبا مرحبایقفس بشكسته ا یكا
 »شایاللّٰه ما فعلی«مان یوآند گر خواند زا

 ناوك اندازانش قهر و خنجر آهنجان بال
 ایلوب گردۀ گردان چو بر شنگرف ماىل

 د را بشكسته قهرش گردنایبربط ناه
 و دگر در كربال یابیك در اندر كوفه ی

 وفا ییخوشخو و ینیجفا ب ییور هیتا س
 عقل را بيني قلم بشكسته در صدر رضا
 تا نه بال خوف ماند با تو نه پّر رجا
 مسجد و ميخانه را محرم شوي چون بوريا

 ست هم آن را نداند منتها كآنكه در سدره
 هفت گلخن ديده باشي زانهمه هفت آسيا
 آدم از احمد پديد آمد چو ز آصف بر خيا

 »لعرش استواا علي الرحمن«كه در گوشش گفت
 خاك آدم را چنان بود او كه مس را كيميا

 دار كربيا عارف زرگرش خواند: پرده
 خواجه و حامي و صدر و مهرت و استاد ما
 عارفست اندر احاطت زرگرست اندر عطا
 كلك او دور زمان را هم صباح و هم مسا
 شعرها با فضل او چون نزد عيسا توتيا
 ادر ره آزاد مردان شكر جزوي از جز
 بدر گردد مه چو با خورشيد سازد ملتقا
 من غالم مقتديّ و خاكپاي مقتدا
 صدهزاران فضل و يحيي بر مكست اندر سخا
 هست در شرع كرم فوت صالتش را قضا
 كاك او در شرع منصف همچو خط استوا
 چون سبك گردد عنانش پشت بنمايد عنا
 منبع علمش جزا خواهان معني را جزا

 نم نما خشك را بي وي چو طوبا داده شاخ
 اي مرا قاضي و مقضي وي مرا خصم و گوا

 اي و هم صفا از مروت وز صفا هم مروه



۲۹ 

 اندرين غربت مرا همچون عصاي موسيئي
 ودم بآستانۀ خواجه عارف معرفتاز تو ب

 بر تو خوانم شعر آن شعري شعار چرخ قدر
 پارسا خواندستم اندر شعر و من بر صدر او
 ام چون نباشم پارسا چون عقل او را داده

 با حيا گفت او مرا و چشم من روشن بدو
 چون عصاي موسي و برهان عيسي گفت او
 خاصه اندر حق اين خادم كه هست از مكرمت

  اكرام نعمت هم ويل كتب علومهم ويل
 هست كار من برو چوچانكه وقتي پيش ازين
 كي فضويل كو خراجت غور گفتا: بر گرفت
 ده خدا گفت ار نمكساري شود انبان كون

 مغز را صفرا بشوريد و بگفت غورك بي
 ريش تو داند كه گوز بينمك مان در مزه
 ده خدا در خشم شد با غور گفتا: هم كنون

 م كان بشنيد گفت: احسنت وزهشر غورك بي
 هزل بودست اين وليكن بر مثال جد سزيد
 همچنان كان پير حلوايي همي گفتا به مرو
 گر ندادي پرورش جان و دماغم را به مرغ
 از شراب آب روحاني و حيواني بشست
 جان و دل را بود دارو ليكن از بهر جگر

 دو هفته طبع از آن بگريخت كز سلوي و من يك
 خلق و خلق و لحن خوش داوودوار اي ز راه

 معني دعوت بسي بنموده ما را در حضور
 هرچه جويند از دعا ما را خود از تو رايجست
 خشمت ارچه برنخواند بر دلم بعد از طمع
 آخر ارچه عقل ما گم شد ويل از روي حس
 من همان گويم كه آن مز من بدان پرسنده گفت
 گفت التسأل حبيبي كآنهمه بركند و سوخت

 هيچ جرم تنگ شد بر ما فضاي عافيت بي
 مالشي بايست ما را زانكه بربط را همي
 اي به ماهي جان ما را كرده چون ماهي شيم

 چنان شعر چنيني گفته باز ما جواب آن
 از آن آيد ز ما اين زانكه در شرط قمار
 تو فشاندي نور خود چون ماه و اندر جرم خويش

 دوستانم را عصا و دشمنم را اژدها
 وز تو كردم در فرات نعمت او آشنا
 لقا با تو گويم شكر آن شكّر شكار خوش

 هركه در فردوس باشد چون نباشد پارسا
 سا چون فرودستان ملك امسال باژو پار،

 تر شد بيشرت دارد حيا هركه روشن ديده
 ساحران را اژدها شد شاعران را متكا

 نعمت مرا خود اوليا ديگران را يك ويل
 هم ويل دارو درمان هم ويل شكر و ثنا
 دهخدايي گفت با غوري فضويل در نسا
 شاه و پيغمرب زكوة از غور و احداث از بغا

 نمك پراند اهل روستا گوزهاي بي
 گوي هرزه ال باژگونه يافه كي مموّه

 كم نيابد  آخر از تيز نمك سود شما
 راست گردانم به يك باهو من اين پشت دوتا
 خود چنني به هم طبيب و هم عوان هم ده خدا
 همچنني بود آن ويل نعمت درين مدت مرا
 هست ما را هم دعا و هم عصيد و هم عصا

 وار اكنون گرفتستي دماغ و جان هوا مرغ
 يم را از نقش ماليخولياروح نفسان

 بايد نبود آن چيست كسني و كما آنچه مي
 چون ستوران باز در زد در پياز و گندنا
 در دو جايم جلوه كرده در جهان چون اوريا

 اللّٰه دعوي دعوات در غيبت چرا اي عفي
 ابلهي باشد ز چون تو قبله دزديدن دعا
 همچو ديواني بري منك بربر صيصيا

 دانيم و پاي از اللكا سر ز بالش باز مي
 الرجال آخر كجا؟ كش برپسيد آنهمه عرق

 النسا سبلت عُرق الرجالم علت عُرق
 »ضافال القضا ضاق اذاجاء«چنني باشد  وين

 گوشمايل شرط باشد تا درآيد در نوا
 وي ز شعري عقل ما را داده چون شعري سنا
 شعر تو آواز داوود آن ما آن را صدا

 م دستان را دغاپختگان را صرف بهرت خا
 گر بيش ازين دارد سها مرده ريگش ماند آن
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 چو هستكي شود صفراي تو ساكن ز خوان ما
 تا چو هدهد عاقالن را هم ز سر خيزد كاله
 همچو تصحيف قبا باد و چو مقلوب كاله
 آنت باد از راه دنيا كت كند عقل آرزو
 عالم و آدم ز خلق و خلق تو آباد و خوش
 تو نهاده بر سر ما پاي و ما گفته به تو

  

 مطبخ ما را به جاي زير با تقصير با
 تا چو طوطي قانعان را هم ز تن رويد قبا
 دشمنت اعني هالك و حاسدت اعني فنا
 وآنت باد از روي حكمت كت كند دين اقتضا
 همچو از مادر صبي و همچو از گلنب صبا

 »اوج سما اي نهاده پاي همت بر سر«
  

  
  مردم ییوفا یت روزگار و بیدر شكا

 منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا
 شد راستي خيانت و شد زيركي سفه

 ست باژگونه همه رسمهاي خلق گشته
 اي مانده ممتحن هر عاقلي به زاويه

 آنكس كه گويد از ره معني كنون همي
 ديوانه را همي نشناسد ز هوشيار

 گروهبا يكدگر كنند همي كرب هر 
 هرگز بسوي كرب نتابد عنان خويش
 با اينهمه كه كرب نكوهيده عادتست
 گر من نكوشمي به تواضع نبينمي
 با جاهالن اگرچه به صورت برابرم
 آمد نصيب من ز همه مردمان دو چيز
 اند قومي ره منازعت من گرفته

 بر دشمنان همي نتوان بود مؤتمن
 من جز به شخص نيستم آن قوم را نظير

 ترست همه خصومت ايشان عجب با من
 گردد همي شكافته دلشان ز خشم من
 چون گيرم از براي حكيمي قلم به دست
 ناچار بشكند همه ناموس جاودان
 ايشان به نزد خلق نيابند رتبتي

 مطر نبود ميغ را خطر زيرا كه بي
 اي زيشان نبود باك رهي را به ذره

 ام عَلم علم در جهان آنم كه برده
 باشد مريخ را توانبا عقل من ن

 شاهان همي كنند به فضل من افتخار
 با خاطرم ميرم و با رأي صافيم
 عاليست همتم به همه وقت چون فلك

 زين هردو مانده نام چو سيمرغ و كيميا 
 جفاشد دوستي عداوت و شد مردمي 
 وفا زين عالم نبهره و گردون بي

 هر فاضلي به داهيه اي گشته مبتال
 اندر ميان خلق مميّز چو من كجا
 بيگانه را همي بگزيند بر آشنا
گاه نه كز آن نتوان يافت كربيا  آ

 »ز هل اتي«هرك آيتي نخست بخواند 
 آزاده را همي ز تواضع بود بال
 از هر خسي مذلت و از هر كسي عنا

 هرآينه آخر ميان ما فرقي بود
 از دوستان مذلت و از دشمنان جفا

 دها فضل و بي كفايت و بي عقل و بي بي
 بر دوستان همي نتوان كرد متكا
 شمشير جز به رنگ نماند به گندنا
 ز آهنگ مورچه به سوي جنگ اژدها
 همچون مه از اشارت انگشت مصطفا
 گردد همه دعاوي آن طايفه هبا

 ا بود عصادر موضعي كه در كف موس
 تا طبعشان بود ز همه دانشي خال

 گهر نبود تيغ را بها چونان كه بي
 كز آبگينه ظلم نيايد بر آسيا
 بر گوشۀ ثريّا از مركز ثرا
 با فضل من نباشد خورشيد را ذكا
 حرّان همي كنند به نظم من اقتدا

 الضحي الدجية والشمس يف كالربق يف
 صافيست نظم من به همه وقت چون هوا
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 برهمت منست سخا هاي من دليل
 هرگز نديده و نشنيد اين كسي ز من
 اين فخر بس مرا كه نديدست هيچكس

 ام گهر در پاي ناكسان نرپاكنده
 رآوردآنرا كه او به صحبت من سر د

 ذلّتي پديد شود زو معاينه را
 اهل سرخس مي نشناسند حق من
 مقدار آفتاب ندانند مردمان
 آنگاه قدر او بشناسند با يقني
 اندر حضر نباشد آزاده را خطر
 شد گفتۀ سنايي چون كعبه نزد خلق
 تا كلك او به گاه فصاحت روان بود
 آنگه به كام او نفسي بر نياورند

 ا به خويشنتآزار او كشند به عمد
 در فضل او كنند به هر موضعي حسد
 عاقل كه اين شنيد بداند حقيقتي
 چون جوهر سخا شد نزديك اهل بخل
 تا ناصحان او نسگالند جز نفاق
 ور اوفتد ورا بهمه عمر حاجتي
 مرد آن بود كه دوستي او بود بجاي

  

 نظم من بست سخنهاي من گوابر
 كردار ناستوده و گفتار ناسزا
 در نثر من مذمّت و در نظم من هجا

 ام عطا از دست مهرتان نپذيرفته
 گويم ثناي نيك و شناسم به دل وفا
 انگارمش صواب و نبينم ازو خطا
 تا رحلتي نباشد ازين جايگه مرا
 تا نور او نگردد از آسمان جدا

 فلك سها كايد شب و پديد شود بر
 وندر حجر نباشد ياقوت را بها
 زين بيشرت فصول كه يابد ز ابتدا
 بازار او به نزد بزرگان بود روا
 در دوستي كجا بود اين قاعده روا
 زانسان كه كه كشد به سوي خويش كهربا
 بر نقص او دهند ز هر جانبي رضا
 نوا كاين حرف دشمنان و حسودان بي

 اچون عنصري ز ظلمت در جنب صد ضي
 تا دشمنان او ننمايند خود صفا

 حجتي كنند همه صحبتش رها بي
 لوبستّ الجبال وانشقّت السما

  

  
  دیدر مقام اهل توح

 و آن واالوجان منزل، كه اين دونست در جسممكن
 و چه ايمان بهرچ از راه دورافتي چه كفر آن حرف

 گواه رهرو آن باشد كه سردش يابي از دوزخ
 خايل گشت ازو جنت نبود از خواري آدم كه

 سخن كز روي دين گويي چه عرباني چه سرياني
 شهادت گفنت آن باشد كه هم ز اوّل در آشامي

 ره چون به فرّاشينيابي خار و خاشاكي در اين 
 چو ال از حد انساني فكندت در ره حيرت
 ز راه دين توان آمد به صحراي نياز ارني
 درون جوهر صفرا همه كفرست و شيطاني

 ي بهر مرداري چو زاغان اندرين پستيچه مان
 عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد
 عجب نبود گر از قرآن نصيبت نيست جز نقشي

 و نه اينجا  قدم زين هردو بيرون نه نه آنجا باش 
 زيبا و چه زشت آن نقش از دوست واماني چه بهرچ

 نشان عاشق آن باشد كه خشكش بيني از دريا
 نبود از عاجزي وامق كه عذرا ماند ازو عذرا
 مكان كز بهر حق جويي چه جابلقا چه جابلسا

 آسا رف نهنگهمه درياي هستي را بدان ح
 كمر بست و به فرق استاد در حرف شهادت ال
 پس از نور الوهيت به اللّٰه آي از الّا
 به معني كي رسد مردم گذر ناكرده بر اسما
 گرت سوداي اين باشد قدم بيرون نه از صفرا
 قفس بشكن چو طاووسان يكي بر پر برين باال
 كه دارالملك ايمان را مجرد بيند از غوغا

 شيد جز گرمي نيابد چشم نابيناكه از خور
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 خواهياگر مي زندگياز مرگ دوست پيش بمير اي
 به تيغ عشق شو كشته كه تا عمر ابد يابي

 جان شد اسكندر چه داري مهر بد مهري كزو بي
 برون آيي گرت سوداي آن باشد كزين سودا

 سر اندر راه ملكي نه كه هر ساعت همي باشي
 تو در كشتي فكن خود را مپاي از بهر تسبيحي

 دنيا دار پي بگسل اگر دينت همي بايد ز
 همي گويد كه دنيا را دين از ديو بخريدم

 گون خيمه ببني باري كه هر ساعت ازين پيروزه
 جهان هزمان همي گويد كه دل در ما نبندي به

 تش همي ترسي به مال كس مشو غرهگر از آ
 دان حواست را هميشه مستي و هستي از آتش

 گرايي بس عجب نبود پس اكنون گر سوي دوزخ
 گمان رستي گر امروز آتش شهوت بكشتي بي

 پستي نو از خاكي بسان خاك تن در ده دريت
 كه تا پستست خاك اينجا همه نفعست ليك آنگه

 گشادز باد فقه و باد فقر دين را هيچ ن
 مگر مغرور غافل را براي امن او نكته

 آيد كه زشت كن چو دانايان خدمت  هست چوعلمت
 نه صوت از بهر آن آمد كه سوزي مزهره زهره
 ترا تيغي به كف دادند تا غزوي كني با خود

 حسي چه دانايي چه ناداني به نزد چون تو بي
 ترا بس ناخوشست آواز ليكن اندرين گنبد

 دي كه استادي ترا گويدوليك آنگه خجل گر
 رويان همچون موي بت و اين راهست توچون موري

 چو علم آموختي از حرص آنگه ترس كاندر شب
 جوي رعنا هيچ نگشايد از اين مشتي رياست

 به صاحب دولتي پيوند اگر نامي همي جويي
 قدم در راه مردي نه كه راه و گاه و جاهش را
 ز بهر قالب اوراست اين ارواح مستويف
 ز بهر كشت آنجاراست اينجا كشنت آدم
 تو پنداري كه بر بازيست اين ميدان چون مينو
 وگر نز بهر دينستي در اندر بنددي گردون
 چو تن جان را مزين كن به علم دين كه زشت آيد

 اي نو كن ز بهر آن جهان ورنه ز طاعت جامه

 كه ادريس از چنني مردن بهشتي گشت پيش از ما
 كه از شمشير بويحيا نشان ندهد كس از احيا

 ملك شد دارا چه بازي عشق با ياري كزو بي
 زهي سودا كه خواهي يافت فردا از چنني سودا
 پهنا تو همچون گوي سرگردان و ره چون پهنه بي

 اللّٰه مجريها كه بسمالقدس گويد  كه خود روح
 آوا حرف و بي كه حرصش با تو هر ساعت بود بي

 اگر دنيا همي خواهي بده دين و برب دنيا 
 سيما چه بازيها برون آرد همي اين پير خوش

 پند ننيوشي ازين گوياي ناگويا تو خود مي
 كه اينجا صورتش مالست و آنجا شكلش اژدرها
 شاز دورخ دان نهادت را هماره مولد و من

 كه سوي كل خود باشد هميشه جنبش اجزا
 وگرنه تف آن آتش ترا هيزم كند فردا
 مگر گردي چو جان و عقل هم وايل و هم واال

 ها گردد، چو باال گيرد از نكبا بالي ديده
 ميان دربند كاري را كه اين رنگست و آن آوا
 مده محرور جاهل را ز بهر طبع او خرما

 ته در بطحاگرفته چينيان احرام و مكي خف
 نه حرف از بهر آن آمد، كه دزدي چادر زهرا
 تو چون از وي سرپ سازي نماني زنده در هيجا
 به دست چون تو نامردي چه نرم آهن چه روهينا
 خوش آوازت همي دارد صداي گنبد خضرا
 كه با داوود پيغمرب رسيلي كن درين صحرا
 مرو زنهار بر تقليد و بر تخمني و بر عميا

 تر برد كاال چراغ آيد گزيده چو دزدي با
 مسلماني ز سلمان جوي و درد دين ز بودردا
 كه ازيك چاكري عيسي چنان معروف شد يلدا
 نباشد تا ابد مقطع نبودست از ازل مبدا
 ز بهر حالت اوراست اين انفاس مستوفا
 ز بهر زاد آنجاراست اينجا زادن حوا

 ست اين الوان چون مينا تو پنداري كه بر هرزه
 ر نز بهر شرعستي، كمر بگشايدي جوزاوگ

 درون سو شاه عريان و برونسو كوشك در ديبا
 چو مرگ اين جامه بستاند تو عريان ماني و رسوا
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 خود از نسل جهانبانان نزايد هيچ تا باشد
 چو كرد انصاف رخ پنهاننه بيني طبع را طبعي 

 ترا يزدان همي گويد كه در دنيا مخور باده
 ز بهر دين بنگذاري حرام از گفتۀ يزدان
 گرت نزهت همي بايد به صحراي قناعت شو
 گر از زحمت همي ترسي ز نااهالن برب صحبت
 مرا باري بحمداللّٰه ز راه رأفت و رحمت
 به دل ننديشم از نعمت نه در دنيا نه در عقبا

 ه يارب مر سنايي را سنايي ده تو در حكمتك
 مگردانم درين عالم ز بيش آزّي و كم عقلي
 ز راه رحمت و رأفت چو جان پاك معصومان
 زبان مختصر عقالن ببند اندر جهان بر من
 مگردان عمر من چون گل كه در طفلي شود كشته
 بحرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم

 »وفقني«و » زرقني«د به هرچ از اوليا گوين
  

 مر او را كوي پر عنني و ما را خانه پر عذرا
 نيابي ديو را ديوي چو كرد اخالص رخ پيدا
 ترا ترسا همي گويد كه در صفرا مخور خلوا

 ي حالل از گفتۀ ترساوليك از بهر تن مان
 كه آنجا باغ درباغست و خوان درخوان و وادروا
 كه از دام زبون گيران به عزلت رسته شد عنقا
 به سوي خطۀ وحدت برد عقل از خط اشيا

 ر ساعت چه در سرّا چه در ضرّاهمي خواهم به ه
 ن كز وي به رشك افتد روان بوعلي سينااچن

 شيداچو رأي عاشقان گردان چو طبع بيدالن 
 ها بكن پيش از اجل تنها مرا از زحمت تن

 كه تا چون خود نخوانندم حريص و مفسد و رعنا
 مگردان حرص من چون مل كه در پيري شود برنا
 بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا

 »صدقنا«و » آمنا«به هرچ از انبيا گويند 
  

  
  دیحت و ترك تملق از خلق گویدر نص

 ي سيم بيم ماتا كي ز هركسي ز پ
 تا هست سيم با ما بيمست يار او
 آيند هردو باهم و هردو بهم روند
 اي آنكه مفلسيست بالي عظيم تو

 كه هست تمناي محال تو بهرت بدان
 گر ما همه سياه گليميم طرفه نيست
 اي از نعيم كرده لباس خود از نسيج
 گر آگهي ز كار وگرنه شكايتست
 ندگويي برهنه پايان بر من حسد بر

 در حسرت نسيم صباييم اي بسا
 ايم چو اصحاب كهف ليك امروز خفته

 عالم چو منزلست و خاليق مسافرند
 دار هست اين جهان چو تيم فلك همچو تيم

 تيمار تيم داشنت از ما حماقتست
 ايم ما از زمانه عمر و بقا وام كرده

 در وصف اين زمانۀ ناپايدار شوم
 ستاي گفتا: زمانه ما را مانند دايه

 چون مدتي برآيد بر ما عدو شود

 وز بيم سيم گشته ندامت نديم ما 
 چون سيم رفت از پي او رفت بيم ما
 گويي برادرند بهم سيم و بيم ما
 سيمست ويحك اصل بالي عظيم ما
 سيمست گويي اصل نشاط و نعيم ما
 سيم سپيد كرده سياه اين گليم ما
 هان تا ز روي كرب نباشي نديم ما

 ين دلق پاره پاره و تسبيح نيم ماا
 هرگه كه بنگرند به كفش اديم ما
 كآرد صبا نسيم و نيارد نسيم ما

 ما» رقيم«و » كهف«فردا ز گور باشد 
 در وي مزوّرست مقام و مقيم ما

 دار آز و امل هم قسيم ما ما غله
 تيمار دارد آنكه به ما داد تيم ما
 اي واي ما كه هست زمانه غريم ما

 ه مختصر مثلي زد حكيم مابشنو ك
 بسته در و اميد رضيع و فطيم ما
 از بعد آنكه بود صديق و حميم ما
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 گرداند او به دست شب و روز و ماه و سال
 ز اوّل به مهر دل همه را او به پرورد

 جنايتي آنگه فرو برد به زمني بي
 اين مفتخر به حشمت و تعظيم و رأي خويش
 پيوسته پيش چشم همي دار عنقريب
 گويي سفيه بود فالن شايد ار بمرد

 خوار ما راثما زير خاك خفته و مي
 گويي ز بعد ما چكنند و كجا روند
 خود ياد ناوري كه چه كردند و چون شدند
 شد عقل ما عقيم ز بس با تغافليم

 ست المحال پندار كز تولد عقل
 جنت و جحيم نديدي ببني كه هستگر 

 ريحان روح ما چو فراغست و فارغي
 نماي سرگشته شد سنايي يارب تو ره

 تو مگير ما را اگرچه فعل ذميمست
 ظُفر ظفر تو تيز مكن در عناي مرگ

  

 چون دال منحني الفـ مستقيم ما
 مانند مادران شفيق و رحيم ما
 اين قامت مقوّم و جسم جسيم ما
 ياد آر زير خاك عظام رميم ما
 اندامهاي كوفتۀ چون هشيم ما
 چون آن سفيه مرد نميرد حكيم ما
 داده به باد خرمنهاي قديم ما
 فرزندكان و دخرتكان يتيم ما
 آن مادران و آن پدران قديم ما
 فرياد ازين تغافل و عقل عقيم ما
 اين طرفه بنگريد به نفس لئيم ما
 شغل و فراغ جنت ما و جحيم ما
 مشغوليست و شغل عذاب اليم ما
 اي رهنماي خلق و خداي عليم ما

 ميم مايارب به فضل خويش به فعل ذ
 بر قهر و رجم نفس ز ديو رجيم ما

  

  
  ا صاعدیحی یدر مدح قاض

 دار مصطفااي بنام و خوي خوش ميراث
 اي چو آب اندر لطافت اي چو خاك اندر درنگ
 رشوت از حكمت چنان دورست كز گردون فساد
 برفكندي رسم ظلم و اسم رشوت از جهان
 اي كه بر صحرا نزيبئ جز براي خدمتت

 چنان كز پشت ماهي تا به ماه نرويي آ دوست 
 گرچه ناهموار بود از پيشكاران كار حكم

 چنان شد خاندان حكم كز انصاف و عدل آن
 گويند شيران در زئير جز دعاي تو نمي

 اين در حكمست و اين دعوي كه كردم راست بود
 عقل اندر كارگاه جان روايي خواست يافت
 ناگهان ديدم كه گردان گشت بر گردون نطق

 و بعضي چون هالل النعش از وي چون بنات ضيبغ
 شكلهاشان در مخارج نقش نفس ناطقه
 چشم من چون گوش گشتي چون نديدي بر زمني
 ترجمان كفر و دين بودند و جاسوس ضمير
 عقل چون در يافنت شد اين همه گرد آمدند

 دو گيتي و تو عاشق بر سخا بر تو عاشق هر 
 وي چو آتش در بلندي و چو باد اندر صفا
 بدعت از علمت چنان پاكست كز جنت وبا

 شدي بر مسند حكم شريعت پادشا تا
 هيچ هدهد را كاله و هيچ طوطي را قبا
 بر تو هر موجود را عشقي همي بينم جدا
 پيش از اين ليكن ز فرّ عدل تو در وقت ما

 از باد عدل تو جداكند مر خاك را  مي
 خواهند مرغان در نوا جز ثناي تو نمي

 گر نداري استوارم بگذرانم صد گوا
 از براي خدمت صدرت نه از بهر بها
 بيست و نه كوكب همه تاري وليك اصل ضيا
 بغضي از وي چون ثريا بعضي از وي چون سها
 ذاتهاشان بر منابر شرح شرع مصطفا

 ر سماگوش من چون چشم گشتي چون شدندي ب
 قهرمان عقل و جان بودند و فرزند هوا
 نزد او از بهر عزّ سرمد و كسب بقا
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 عقل عاجز شد ازيشان زانكه ريشۀ آن ردا
 دعقل چون مر سيرتت را چاكريها كرده بو

 و رمز از چه گويم چون نگويم آشكار مبهم
 وآنكه شعري خواستم گفنت ترا از بهر شكر

 زدند حرفها ديدم كه خود را يك به يك بر مي
 گاه تاج از سر همي انداخت شني بر سان سني
 همچو جيم و دال و را و قاف و عني و الم و نون
 اين همي گفت اي سنايي اللّٰه  اللّٰه زينهار

 تي مرا كن قافيت در مدح اووآن دگر گف
 وين دگر گفتي: مرا حرف روي كن تا چنو
 چون ز خلق معنويت آن ديده بودم در زمان
 زآنچنان سيرت چنني معني همي زايد يلي
 تا بيابي گر بجويي از براي حج و غزو
 از چنني انصافها چون غازيان بادت ثواب
 اخرتت بادا منير و طالعت بادا قوي

  

 اين يكي گفتي: مرا ساز آن دگر گفتي: مرا
 كرد چون خلقت اميد هريكي زيشان روا

 ست ماييم و شما نه كسي اينجاي بيگانه
 نز براي آنكه تا بار دگر جويم عطا
 پيش من زاري كنان زانسان كه پيران در دعا
 گاه پيشم سرنگون ميشد الفـ مانند ال
 از الفـ تا يا دگرها مانده در پيشم دوتا
 از جمال مدح او ما را نصيبي كن سنا
 تا بدرّم همچو اقبالش مخالف را قفا
 در ميان حرفها بازار من گردد روا
 از پي تشريف ايشان مثنوي گفتم ثتا
 زآسمان چون نوش بارد نوش باشد نوشبا

 ج و در سير حكم غزادر مناسك حكم ح
 وز چنان كردارها چون حاجيان بادت جزا
 رتبتت بادا بلند و حاجتت بادا روا

  

  
  یدالشعراء ابوطالب محمدناصرعلوید سید عمیدر مدح س

 بتي كه گر فكند يك نظر بر آتش و آب
 اي گر ازو بيند آب و آتش هيچ كرشمه

 ز سيم و شكر روي و لب آن كند با من
 آب و نارش آخر برد لب و دو عارض با

 ز آه من نشگفت وز چهرش ار گيرد
 ميار طعنه اگر عارض و لبش جويم
 ز خطرت دل و چشم وي اندرين دل و چشم
 بشب بخفته خوش و من ز هجر او كرده
 ز درد فرقت آن ابر حسن و شمع سراي
 به دل گرفت به وقتي نگار من كه همي
 ببني تو اينك بر الله قطرۀ باران

 اي كو را زايد ز زادهبطبع شادي 
 بيني بر آسمان و زمني ز برق و باد به

 پديد كرد تصاوير ماني ابر و زمني
 مزاج و طبع هوا گرم و نرم شد نشگفت
 چو طبع سيد گردد چمن به زينت و فر
 سر محامد سيد محمد آنكه شدست
 مهي كه گر فكند يك نظر به لطف و به خشم

 شود ز لطف جمالش مصور آتش و آب 
 شك معبهر آتش و آب شود ز چشمش بي

 بر سيم و شكر آتش و آبنكرد هرگز 
 ز طبع و روي من آه ماه دلرب آتش و آب
 سپهر بر شده و چشم اخرت آتش و آب
 از آنكه جست كليم و سكندر آتش و آب

 ست مضمر آتش و آب بسان ابر بهاري
 ز ديده و دل بالني و بسرت آتش و آب
 چو ابر و شمعم در چشم و بر سر آتش و آب

 و آبكنند النه و باده بدل بر آتش 
 اگر نديدي بر هم مقطر آتش و آب
 پدر صبا و زمني بود مادر آتش و آب

 وار شدست وز ره در آتش و آب حسام
 برآوريد تماثيل آزر آتش و آب
 اگر بزايد از پشم و مرمر آتش و آب
 چو عدل سيد گردد برابر آتش و آب
 بلند همت و نظمش به گوهر آتش و آب
 شوي بسوي ثري و دو پيكر آتش و آب
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 به نور رايش گشته منور انجم و چرخ
 ه نزد بخشش و بذلش محقر ابر و بحارب

 مسخر خضر ار گشت باد و آب و زمني
 به حلم و خشمش كردند وصف از آن معني
 زند به امرش اگر هيچ خواهد از خورشيد
 گر آب و آتش اندر خالف او كوشند
 به حكم نافذ نشگفت اگر برون آرد
 ز باد قدرت اگر كرد جانور عيسي

 چرخ زهي ز مايۀ رايت منور انجم و
 گه موافقت ار چون دل تو بودي چرخ
 شمال جودت بر آب و آتش ار نوزيد

 سببي ز باس و سعي تو بودست ورنه بي
 اي واندر خور به صدر دولت بايسته

 به طبع خويش نبينند هيچ اگر خواهي
 سموم خشم تو گر برزند به ابر و زمني
 شود ز بيم تو لرزان زمني و ابر عقيم

 از سپهر زمني شود ز قدر تو عاليرت
 اگر نه بيم و اميدت بدي به بحر و هوا
 برو عتاب و عقوبت خداي كي كردي
 به هفت كشور خشمت رسيد و نظم آري
 ز قدر و نظم تو دارند بهره ز آن نشدند
 معاقبست حسودت به دو مكان به دو چيز
 ميان طبع تو و طبع حاسدت در نظم

 شك كه چون در آيد در طبع تو شود بي
 فكرت و كلك تو خاست بر در نظمبه زير 

 چو بود خاطر و طبع تو كلك را همراه
 اگر ندارد نسبت به خامۀ تو چراست
 شد از بهاء مديحت سخنور اخرت و كلك
 جهان بگير به آن باد پاي خاك نهاد
 گه مسير بود بر نهاد چرمۀ تو
 به پست و باال چون آب و آتشست مگر

 يسان صرصر ليكن به گاه تابش و خو به
 جهان نديد مگر چامۀ ترا در تك
 زمانه ساخت ز هفت اخرت و چهار اركان
 بخواه از آنكه چو خوردي چو طبع خود بندد

 به ذات عونش گشته معمر آتش و آب
 به نزد حشمت و حلمش مسرت آتش و آب
 مثال امر ورا شد مسخر آتش و آب
 مهيب و سهل بود بر غضنفر آتش و آب
 به حد باخرت و حد خاور آتش و آب
 ز باد و خاك ببينند كيفر آتش و آب
 ز چوب و سنگ چو موسي پيمرب آتش و آب

 آبباد جانور آتش و  شور ز فرش بي
 زهي ز سايۀ تيغت مظفر آتش و آب
 بدي به چرخ برين قطب و محور آتش و آب
 چرا به گونه چو سيمست و چون زر آتش و آب
 بطبع خشك چرا آمد و تر آتش و آب
 چنانكه هست و ببايست و درخور آتش و آب
 به قدر و قد تو پستي و منظر آتش و آب
 نسيم خلق تو گر بروزد بر آتش و آب

 و چون مشك و عنرب آتش و آبشود ز خلق ت
 رود به امر تو از بحر و اخگر آتش و آب
 وگرنه هيبت و حكمت بدي بر آتش و آب
 ز بهر يونس و قومش مسخر آتش و آب
 جدا كه ديد خود از هفت كشور آتش و آب
 چو باد و خاك كثيف و مدور آتش و آب

 سان فرعون در مصر و محشر آتش و آب به
 ور آتش و آبست در آن شعر دا كفايت

 بر آن دو طبع دگر كرب و مفخر آتش و آب
 ز خاك و باد از آنست برتر آتش و آب
 ببوسد ارچه بود كلك و دفرت آتش و آب
 به نزد خامت هم خير و هم شر آتش و آب
 شد از سخاء وجودت توانگر آتش و آب
 كه هست با تك او كند و مضطر آتش و آب
 به نزد عقل مصوّر شود گر آتش و آب
 شدست از پي تو اسب پيكر آتش و آب
 كه ديد ساخته در طبع صرصر آتش و آب
 به هيچ مستقري سايه گسرت آتش و آب
 براي زينت بزمت دو لشكر آتش و آب
 دماغ و طبع ترازيب و زيور آتش و آب
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 بصفوت آب و بطبع آتش و نديده جهان
 تو روي شادي افروز و آب غم بر از آن
 كه بهر پيرهني من گزيدم از دل و چشم

 حد چرا شوم غرقه در آب و آتش بي
 شم پس چو آهن و خاكز خون ببست دل و چ

 بريد فكرت كلك تو خواست بر در نظم
 وليك از آتش و آبست ديده و دل من
 هميشه تا به زمينست و چرخ گنج و نجوم
 سخا و لطف ترا بنده باد ابر و هوا
 مباد قاعدۀ دولت تو زير و زبر

  

 مگر به جام تو چون دو برادر آتش و آب
 هني و روشن در جام و ساغر آتش و آب

 ندر آتش و آبز جور چرخ چو ماغ و سم
 چو هست باد و هوا را مقدّر آتش و آب
 چراست در دل و چشمم مجاور آتش و آب
 ز خاك و باد از آنست برتر آتش و آب
 چو در ثناي تو كردم مكرّر آتش و آب
 هميشه تا به سعيرست و كوثر آتش و آب
 سنا و حلم ترا باد چاكر آتش و آب
 هميشه تا كه بود زير و ازبر آتش و آب

  

  
  در مدح بهرامشاه

 او كيست مرا يارب او كيست مرا يارب
 خدمت كفر و دين داده لب و خال او را بي
 نور رخش تيره منزلگه خورشيدست بي

 از بهر دلفروزي جان گهر و اركان
 بر هر مژۀ چشمش بنبشته كه: التعجل

 بوالعجبي زلفش كاشنيد كه سر بر زد بي
 ميگون لب شيرينش بر ما ترشست آري

 رسن مشكني بر گرد چَه سيمني ديدي
 ورنه برو و بنگر از ديدۀ روحاني
 كافر مژگانش از بت بر ساخت مرا قبله
 در پنجرۀ جز عني موسي چكند با بت
 جزعش همه دل سوزد لعلش همه جان سوزد
 مژگانش همي از ما قربان دل و جان خواهد
 مدح ملك مشرق بهرامشه مسعود

 تك گاو زمي از لطفش چون گاو فلك در
 عدل از در او گويان با ظلم كه: ال تأمن
 بخل و ستم كلي از درگه و از صدرش
 گر عدل عمر خواهي آنك در او بنشني
 در جمله سنايي را در دولت حسن او
 بر آخور او بادا دوبارگي عالم

  

 خوشرت لب و مويش خوش باز از همه رويش خوش 
 منت روز و شب كرده رخ و زلف او را بي

 خ است از قدر و قدش مركبدولتكدۀ چر
 وز بهر جهانسوزي دست فلك و كوكب
 در هر شكن زلفش برخوانده كه: التعجب
 مهر از گلوي تنني ماه از دهن عقرب
 مي سركه بخواهد شد چندان نمك اندر لب
 كو آب گره بندد مانند حباب و حب
 در باغ جمال او زلف و زنخ و غبغب
 نازك لب او در تب بگداخت مرا قالب

 ر حجرۀ ياقوتني عيسي چكند با تبد
 شوخي و خوشي را خود اين ملك بود يارب
 هان اي دل و هان اي جان من يرغَبَ مَن ير غب
 آن بدر فلك رتبت و آن ماه ملك مشرب
 شير فلك از قهرش چون شير زمني در تب
 جود از كف او گويان با بخل كه: التقرب
 جز اين دودگر هرچت آن هست هوالمطلب

 علي جويي اينك كف او اشرب ور جود
 در دست بهني سنت مدحست مهني مذهب
 در دولت و پيروزي هم ادهم و اشهب

  

  
  ٭٭٭
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 العرباحسنت يا بدرالدّجي لبيك يا وجه
 الضحي ايوان تو بدرالظلم ديوان تو شمس
 خه بناميزد مهي هم صدر و بدر درگهي خه

 فردوس اعال روي تو حكم تجلّي كوي تو
 ر تويي دنيا و دين را فر توييصدر معني را س

 ظاهرست مويت»والليل«طاهرست»طاها«چو رويت
 االمني برنه قدم اي شمع دين بر شهرپ روح

 نازان ز قربت جد و عم، خرّم به ديدارت حشم
 گر از تو نشنيدي صال شمع نبوت برمال
 هستي سزاي منزلت هم ابتدا هم آخرت

 كن نيست كردي هست كن چون جانها دست در جام
 بر ياد او كن جام نوش چشم از همه عالم بپوش

  

 اي روي تو خاقان روز وي موي تو سلطان شب 
 فرمان همه فرمان تو اي مهرت عايل نسب
 از درد دلها آگهي اي عنصر جود و ادب
 اي در خم گيسوي تو جانها همه جانان طلب
 بر مهرتان مهرت تويي از تست دلها را طرب

 پاك آمد لقب ناظرست درياك» لعمرك«امر 
 كرّوبيانت بر يمني روحانيانت دست چپ
 بنماي هان اي محتشم قرب دو عالم در دو لب
 خورشيد بفگندي قبا ناهيد بشكستي قصب
 آري عزيز مملكت هستي تو ملكت را نسب
 ما را ز كوثر مست كن اين بس بود ماءالعنب

 نماي جو فروش آخر مباش اي بوالعجب گندم
  

  
  میبن ابراه یدعلدر مدح خواجه مسعو

 وار دلم برد يكي ماه عربعربي
 كله بر گلنب او راست چو بر الله سواد
 ناصيت راست چو بر تختۀ كافورين مشك
 يا بود منكسف از عقده يكي پاره ز شمس
 ابرو وجبهت او راست چو شمس اندر قوس

 وار نشينم چو ببينم كز دور عجمي
 گون قصبي بسته بر افراز قمر آسمان

 ن ابرو و زيرش چو سنانها غمزهچو كما
 گه گه آيد بَرِ من طنزكنان آن رعنا

 پرسمش ز رعنايي و بر ساختگيهرچه 
 نيفتم بيكي زآن سخن اي خواجه چه شد مي

 گفتم: از عشق تو ناچيز شدم گفت: نعم
 گفتم: از عشق تو هرگز نرهم گفت كه: ال
 گفتم: آن زلف تو كي گيرم در دست بگفت:

 اگوش تو كي بوسم گفت:گفتم: آن سيم بن
 يابم گفت: رنج نمي گفتم: اين وصل تو بي

 گفتم: اي جان پدر رنج همي بينم گفت:
 گفتم او را: چو فقيرم چكنم گفت: لنا

 بن براهيم كه هست خواجه مسعود علي
 آنكه تازاد بپيوست به اوصاف وجود
 آنكه باشد بر جودش همه آفاق عيال

 آب صفوت پسري چه زنخي شكر لب 
 خار رطبمژه بر نرگس او راست چو بر 

 يا فراز طبق سيم يكي خوشه عنب
 يا شود متصل روز يكي گوشه ز شب
 كله و طلعت او راست چو مه در عقرب

 وار بپوشيده سلب خرامد عربي مي
 ز آسمان وز قمرش خوبرت آن روي و قصب
 چون مهش چهره و زيرش چو هاليل غبغب
 همچو خورشيد كه با سايه درآيد به طرب

 ماه عرب وار جوابم دهد آن عربي
 روستايي كه عرابي نبود نيست عجب
 انا بحر و سعير انت كملحٍ وَ خَشَب
 انت يف مائيِ و ناري كرتاب و حطب
 ادفع الدرهَم خذمِنهُ عنافيُد رطب
 اِن ترد فصتنا هات ذهب هات ذهب
 لن تنالواالطرب الدائم مِن غير كَرَب
 يا ابي جوهر روح نتجت امّ تعب

 ء و سَيَبالفقر غنا هبة الشيخ من
 از بقاء محلش سعد و معايل به طرب
 بابها را ز چنو پور بربّيد نسب
 ز زني كو چنويي زايد شد چرخ عزب



۳۹ 

 خساكني يافت بقاي دلش از گردش چر
 قدر او از محل و قدر فلكها اعال
 اي كه از آتش طبع تو جهان ديد ضياء
 رأي چون شمس تو تا بر فلك افتاد نمود
 خشك گردد ز تف صاعقه درياي محيط

 اي از خشم تو بر اوج سپهر گر فتد ذره
 حبۀ مهر تو گر ابر بگيرد پس از آن
 چنرب دايره بگشايد در وقت از بيم

 جاه و محل از بر عرش كند خطبۀ ان
 هركه خم كرد بر خدمت تو قد چو هالل
 نه عجب كز فلك و بحر سخاي تو گذشت
 اي فلك قدر يقني دان كه بر مدحت تو
 شعر گوييم و عطا ده شده در هر مجلس
 وتد از دايره و دايره دانم ز وتد
 كعبتني از رخ و از پيل بدانم بصفت
 ليك در مدح چنني خاك سرشتان از حرص

 ت درين شهر قبويل كه ز جهلزانكه آنراس
 فاجران را قصبي بر سر و توزي در بر
 شير طبعم نكند همچو دگر گرسنگان
 دخرتي دارم دوشيزه ويل مدحت زا
 نيست يك مرد كه او مرد بود با كايني
 دخرت خود به تو شه دادم زيرا كه تويي
 جز گهر صله نيابم چو روم سوي بحار
 دروز را چون شه سياره گريبان بگشا
 گر ببندي قصبي بر سرم از روي مهي
 اينك از پيش تو اي مهرت و استاد سخن
 تا بود شاه فلك را ذنب و رأس كمر

 نحس همه ساله به گردون شرف باد بي
 باد بر پاي عنا خواه تو از دامن بند
 باد فرخندت نوروز و رجب اندر عز

  

 تربيت يافت سخاي كفش از رحمت رب
 رأي او ز خرد و قول حكيمان اصوب
 وي كه از آب ذكاء تو نما يافت ادب
 همچو انگور سيه بر همه گردون كوكب

 تو لهبگر بدو در شود از آتش خشم 
 گردد از هيبت تو شير سپهر اندر تب
 از زمني بر نزند جز اثر حُب تو حب
 گر زني بر نقط دايره مسمار غضب
 هركه از بر كند از وصف و ثناي تو خطب

 از سعي تو چون بدر ز گردون مركبيابد 
 تر كه به خود هيچ نگردي معجب ين عجبا

 نيست در شاعري من نه ريا و نه ريب
 ادب خوان شده در هر مكتب مدح خوانيم و

 سبب از فاصله و فاصله دانم ز سبب
 نردبازي و شفطرنج بدانم ز ندب
 عمر نا من قبل الفضة كالريح ذهب
 حلبه را باز نداند گه خواندن ز حلب
 شاعران از پي دراعه نيابند سلب
 بر در خانه و بر خوان چو سگ و گربه شغب
 كز خردمندي اُم دارد و از خاطر اَب

 كند صحبت اين دخرت دوشيزه طلبكه 
 مصطفا سيرت و حيدر دل و نعمان مذهب
 جز هبا هبه نبينم چو روم سوي مهب
 بسته بر دامن خود دخرت من دامن شب
 نگشايم ز غالميت ميان را چو قصب

 اللّٰهُ كَتَب قصۀ خويش بخواندم صدق
 تا بود مرد هرن را محل از فضل و حَسَب

 و ذنبكمر فضل و محل تو شده رأس 
 باد بر گردن اعدات گريبان ز كنب
 باد چونني دو هزارت مه نوروز و رجب

  

  
  ٭٭٭

 يارب چه بود آن تيرگي و آن راه دور و نيمشب
 گردون چو روي عاشقان در لؤلؤ مكنون نهان
 روي سما گوهر نگار آفاق را چهره چو قار

 وز جان من يكبارگي برده غم جانان طرب 
 گيتي چو روي دلربان پوشيده از عنرب سلب
 آسوده طبع روزگار از شورش و جنگ حلب



۴۰ 

 اجرام چرخ چنربي چون لعبتان بربري
 مع چون در يتيماين اخرتان در وي مقيم از ل

 محكم عنان در چنگ من سوي نگار آهنگ من
 باد بهاري خويش او ناورد و جوالن كيش او
 از نعل او پر مه زمني وز گام او كوته زمني
 آهو سرين ضرغام بر كيوان منش خورشيد فر
 در راه چون شربنگ جم با شير بوده در اجم

 گشتم همي ناخورده مي» مي«و » سلما«درمنزل 
 گوشم هر زمان آواز خضر از هر مكان آمد به

 خسته دل من در حزن گفتي مراالتعجلن
 راهي چنان بگذاشتم باغ ارم پنداشتم
 روز آمده درمان من آسوده از غم جان من
 آواز اسب من شنيد آن ماه پيش من دويد

 پرست دست او بت بدو من بت نشستم مي به با وي
 هم ناز ديدم هم بال هم درد ديدم هم دوا
 گه دست يازيدم همي زلفش ترازيدم همي
 بر من همي كرد او ثنا خندان همي گفت او مرا

  

 پيدا سهيل و مشرتي خورشيد روشن محتجب
 آن منقلباين راجع و آن مستقيم اين ثابت و 

 بسرپده ره شربنگ من گاهي سريع و گه خبب
 صحرا و دريا پيش او چون مهره پيش بوالعجب
 وز هنگ او آگه زمني وز طبع او خايل غضب
 خارا دل و سندان جگر رويني سم و آهن عصب
 آمخته جوالن در عجم خورده ربيع اندر عرب
 تن همچو اندر آب ني دل همچو بر آتش قصب

 بخوان در قعر قاع مرتهبكايزد تعايل را 
 »انا صببنا الماء صب«چون گفتمي با ديده من 

 از صرب تخمي كاشتم آمد برب بعدالتعب
 از خيمۀ جانان من آمد به گوش من شغب
 وصل آمد و هجران پريد آمد نشاط و شد كرب
 از عشق او من گشته مست او مست بذر آب عنب
 هم خوف ديدم هم رجا هم خار ديدم هم رطب

 رد بازيدم همي يك بوسه بود و يك ندبگه ن
 بر خوان مديح او كجا المدح فيه قد وجب

  

  
  در مدح بهرامشاه از زبان او

 مردي و جوانمردي آئني و ره ماست
 روزي ده سياره بر كسب ضيارا
 گرچه شره هرچه شه آمد سوي شرست
 برگ كَهِ ما از كُهِ بيجاده نرتسد
 آنجا كه بود كوشش شطرنج تواضع

 اي كه بخشايش ما دم زد اگر تووآنج
 حقا كه نه بر زندگي و دولت و دينست
 هر عارضه كآيد ز خداوند بر ما
 ما خازن نيك و بد حقيم ز ما نيست
 المنة للّٰه كه بر دولت و ملت
 چشم ملكان زير سپيديست ز بس اشك
 آنكس كه ملوكان به غالميش نيرزند
 بهر شرف خود چو مه چارده هر روز

 و سيم نه بل كز پي تشريف از بهر زر
 گرچه مه چرخ آمد خورشيد وليكن
 باشد همه را بنده سوي عزّت و ما را

 جان ملكان زنده به به دولت كدۀ ماست 
 گر سايۀ پر كله ماست دريوزه

 شرها شره ماست از دهر برافكندن
 كه تابرۀ كاهكشان برگ كَهِ ماست

 ست شه ماست در نطع جهان هرچه پياده
 در عمر گنه بيني آنگه گنه ماست
 هر عزم كه در رغم سفيهان تبه ماست
 در بندگي آنجا كه آن عامه مه ماست

 ماست» نه«ما و آنجا كه » بگير«آنجا كه 
 اقليم جهان ديده و عيوق گه ماست

 بنده كه زير شبه ماستاز بيم يكي 
 در خدمت كمرت حشم بارگه ماست
 پر ماه نو از بوس شهان پايگه ماست
 سلطان فلك بندۀ زرين كله ماست
 آن مه كه به از چشمۀ خورشيد مه ماست
 زلف پس گوش بت ما بنده ره ماست



۴۱ 

 از بهر دويي آينه در دست نگيريم
 راندند بسي كامروايي سلف ما
 بهرامشه ار چه كه شه ماست وليكن

  

 زيراكه در آيينه هم از ما شبه ماست
 آن دور چو بگذشت گه ماست گه ماست

 د بهرامشه ماستآنكو دل ما دار
  

  
  گفته است ییصم در مدح سنایبن ه یده را امام علین قصیا

 سنايي سناي خرد را سزاست
 اگر شخصش از خاك دارد مزاج
 چنو در بزرگان بزرگي كه ديد
 اگر خاطرش را به وقت سخن
 عجب زانكه با او كند شاعري
 كجا نور باشد چه جاي ظالم
 همه لفظ او قوت جانست و بس

 امروز شهر هرات ز انوارش
 ز ازهار فضلش همني خطه را
 بصورت بديدم كه وي را ز حق
 مقدر چنني بود كاندر وجود
 اال يا بزرگي كه احوال تو
 ترا ز ايزد پاك الهام صدق
 اگرچند تقصير من ظاهرست
 چو جان و دل از مايۀ اتصال
 ثناي تو گويم بهر انجمن
 همي تا كثافت بود خاك را

 مقيم بقا بادت اندر نعيم
  

 جمالش جهان را جمال و بهاست 
 پس اخالق او نور كلي چراست
 چنو از عزيزان عزيزي كجاست
 كسي عالم عقل خواند سزاست
 نداند كه اين رأي محض خطاست
 كجا ماه باشد چه جاي سهاست
 همه شعر او فضل را كيمياست
 چو برج قمر پر شعاع و ضياست
 اگر مقعد صدق خوانم رواست

 ت و منتهاستغاي مددهاي بي
 ز اعداد رفع نهايت خطاست
 همه بر سعادات كلّي گواست
 در اقوال و افعال يكسر عطاست
 دلم بستۀ بند مهر و وفاست
 مدد يافت رسم تكلف رواست
 نكوتر ز هرچيز مدح و ثناست
 همي تا لطافت نصيب هواست
 بقاي تو عزّ و شرف را بقاست

  

  
  صمیبن ه یدۀ علیدر جواب قص

 ا ضيا و سناستسنايي كنون ب
 القدس بدين مدح بر وي ز روح

 اگر خاطرش را به خط خطير
 كه جز عالم عقل نبود بلي

 بن هيصم كه اين هفت حرف علي
 سه حرفست نامش كه در مرتبت

 اي واعظ صلب همچون كليم زه
 به وعظت اگر مبتدع نگرود
 كسي كو الفـ نيست با آل تو

 كه بر وي ز سلطان سنت ثناست 
 همه تهنيت مرحبا مرحباست
 همي عالم عقل خواند سزاست
 كه بر وي چنو خواجه اي پادشاست
 سه روح و چهار اسطقسات ماست
 سه روحست آن نطق و حس و نماست
 كه وعظ تو كوران دين را عصاست
 همان وعظ بر جان او اژدهاست

 پشتش دوتاست همه ساله چون الم
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 در اقليم ادراك احياي او
 ماني به علمتو فوق همه عال

 خصال و جمال تو در چشم عقل
 همه صيت و صوت امامان دين
 تو از فوق و جسم و جهت برتري
 ز ديوان خلق تو مر خلق را
 اي به تصحيف آن مذهبم كرده

 مرا ماه خواندي درستست از آنك
 چگويم كه كار همه خلق را
 تو داني كه بر درگه اليزال

 ست به من مقعد صدق گفتي هري
 تنم معدن مدح تست كه جان و

 خط و شعر تو ديد چشم و دلم
 نفسهاي روحانيان را كسي
 ز جزو تو آن شربها خورد جان
 فلك در شگفت از تو گر چند او
 كه در فضل و در لفظ و در رزم و بزم
 قضاي ثناي چو تو مهرتي
 مرا اين تفضل كه خلق تو كرد

 وار دان آنكه سياره ز سياره
 ويشگرم جان ندادي به تشريف خ

 كه چون من خسي را ز چون تو كسي
 اگرچند باران ز ابرست ليك
 ثنا و ثواب جزيل و جميل
 تو داني كه از حضرت مصطفا
 تو شرعي و او دين و در راه حق
 تو او او چنانيد كآن صدر گفت

 دان كه جان من ار آيم ارني همي
 چه تشوير دارم چو دانم كه اين
 چه ترسم چو از جان و ايمان تو

 ست اينجا دعا كز محلمحال
  

 خرد را و جان را رياست رياست
 منتهاست علم بيكه اين فوق در 

 صطفاستمهمه صورت و سيرت 
 به پيش كمال و كالمت صداست
 كه فوق تو نقش خياالت ماست
 همه كنيت و طبعشان بوالوفاست
 كه تصحيف آن مصحف اصفياست
 تو مهريّ و از مهر مه را ضياست

 ست»من تشا«همه منشأ از حضرت 
 در برترين االهي رضاست
 هري كيست كاين نام بر من سزاست
 گرش مقعد صدق خواني رواست
 چه جاي خط و شعر چني و ختاست
 اگر شعر و خط خواند از وي خطاست
 كه خود عقل كلي از آن ناشتاست
 بر از آتش و آب و خاك و هواست

 ست و علي مرتضاست علي هيصم
 مرا هم ز تأييد رسم و قضاست

 بن يحيا عطاست فضلز افضال 
 به ممدود و مقصود از وي رواست
 مرا اين شرف از كجا خواست خاست
 چنني زينت و رتبت و كربياست
 ز دريا فراموش كردن خطاست
 برو بيش ازيرا كه او مقتداست
 برين گفتۀ من فرشته گواست
 نه آن زين نه اين زان زماني جداست

 لّٰه را هردو راستست ال دو دست
 اي بقاستبقا ز خاك درت ب

 ز تقدير قادر نه تقصير ماست
 عذر خواست» لم يكن» «مالم يشا«به 

 زمني تو خود آسمان دعاست
  

  
  در مذمت اهل روزگار

 مرد هشيار در اين عهد كمست
 زيركان را ز در عالم و شاه

 ر كسي هست بدين متهمستو 
 وقت گرمست نه وقت كرمست
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 هست پنهان ز سفيهان چو قدم
 وآن كه راهست ز حكمت رمقي
 وآن كه بيناست درو از پي امن

 و خال شرف مر همه رااز عم 
 هركجا جاه در آن جاه چهست

 كرا عزلت خرسندي خوست هر
 گوشه گشتست بسان حكمت
 دست آن كز قلم ظلم تهيست
 رسته نزد همه كس فتنه گياه
 همه شيران زمني در المند

 را بيني پر باد از كربه ك هر
 از يكي در نگري تا به هزار
 پادشا را ز پي شهوت و آز

 لم و فسادامرا را ز پي ظ
 پرستان را چون دمّ سگان سگ

 فقها را غرض از خواندن فقه
 علما را ز پي وعظ و خطاب
 صوفيان را ز پي رندان كام
 زاهدان را ز براي زه و زه
 حاجيان را ز گدايي و نفاق
 غازيان را ز پي غارت و سهم
 فاضالن را ز پي الف فضول
 ادبا را ز پي كسب لجاج
 متكلم را از راه خيال

 پيماي ز بهر دو دروغ خچر
 مرد طب را ز پي خلعت و نام
 مرد دهقان ز پي كسب معاش
 خواجه معطي ز پي الف و ريا

 از سايل را در هر دو جهانب
 را بر يك ساعت عيش ناطبع بر

 كهل را از قبل حرمت و عزّ 
 پير نز بهر گناه از پي مال
 سعي ساعي به سوي عالم از آن
 چشم عامي به سوي عالِم ز آن
 قد هر موي شكاف از پي ظلم

 كرا در ره حكمت قدمستهر
 خونش از بيم چو شاخ بقمست
 راه در بسته چو جذر اصمست
 پشت دل بر شبه نقش غمست
 هركجا سيم در آن سيم سمست
 گرچه اندر سقر اندر اِرَمست
 هركه جويندۀ فضل و حكمست
 پاي آنكس به حقيقت قلمست

 نام نمست هركجا بوي تف و
 المست در هوا شير علم بي

 آن نه از فربهي آن از ورمست
 همه را عشق دوام و درمست
 رخ به سيمني برو سيمني صنمست
 دل به زور و زر و خيل و حشمست
 بهر نان پشت دل و دين به خمست
 حيلۀ بيع و ريا و سلمست
 جگر از بهر تعصب به دمست

 شان شاهد و شمع و شكمست قبله
 دمست دام  و» ه احدقل هواللّٰ«

 هوس و هوش به طبل و علمست
 قوت از اسب و سالح و خدمست
 روي در رفع و جر و جزم و ضمست
 انده نصب لن و جزم لمست
 غم اثبات حدوث و قدمست
 به سيه مسطر و شكل رقمست

 تسهمه انديشۀ او بر سقم
 از ستور و خر و خرمن خُرمست
 تازه از مدحت و لرزان ز ذمست

 ست»نعمـ«و بهشتش » ال«دوزخش 
 عاشق شرب و بت و زير و بمست
 انده نفقه و زاد حرمست
 تا دم مرگ نديم ندمست
 كه فالن جاي فالن محتشمست
 كه فالن در جدل كيف و كمست
 همچو دندانۀ شانه بهمست
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 مرد ظالم شده خرسند بدين
 همگان سغبۀ صيدند و حرام
 اينهمه مشغله و رسم و هوس
 همه بدگشته و عذر همه اين:
 اينهمه بيهده داني كه چراست
 جم از اين قوم بجستست كنون
 با چنني موج بال همچو صدف

 طمعي پس تو گويي كه: بر آن بي
 چرخ را از پي رنج حكما

  

 كه بگويند: فالن محرتمست
 كو كسي كز پي حق در حرمست
 طالبان ره حق را صنمست

 همستگر بدم من نه فالن نيز 
 زانكه بوالقاسمشان بوالحكمست
 ديو با خاتم و با جام جمست
 آنكس آسوده كه امروز اصمست
 از كه همواره سنايي دژمست

 درايان چه كمست از چنني ياوه
  

  
  ش سلطان سنجریدر ستا
 خاك را از باد بوي مهرباني آمدست
 نرگس مخمور بوي خوش ز طبعي خواستست

 ختستباغ مهمان دوست برگ ميزباني سا
 باد غّمازست و عطّاري كند هر صبحدم
 آتش الله چرا افروخت آب چشم ابر
 آري آري هم برين طبعست تيغ شهريار
 دست خسرو گر نبوسيدست ابر بادپاي

 ملك شاه از چشم بد ايمن بودتا عروس 
 كو پذرفت نقش تيغ تيزش الجرم سبزه

 پيش تخت شاه چون من طوطي شكرفشان
 اي از لب گشاد افهراست خواهي هركجا گل ن

 الف هستي زد شكوفه پيش رأي روشنش
 سرويازان بني كه گويي زين جهان لعبتي
 گل گرفته جام ياقوتني به دست زمردين
 آفتاب داد و دين سنجر كه او را هر زمان
 كلك عقل از تير او عالم گشايي يافتست
 آسمان پيش جالل او زمني گردد از آنك

 ش و بخشايشتخه اي شاهي كه از بس بخش خه
 چون به سلطاني نشيني تهنيت گويم ترا
 ترك اين صحراي اول با جالجلهاي نور
 صدر ديوان در دبيري هست تا يابد معني
 مطرب صحن سيم بر بام تو سوري بديد
 شاه اقليم چهارم تا فرستد هم خراج
 شحنۀ ميدان پنجم تا سلحدار تو شد

 در ده آن آتش كه آب زندگاني آمدست 
 بنده و آزاد سرمست جواني آمدست
 مرغ اندك زاد در بسيار داني آمدست
 آن تواناييش بني كز ناتواني آمدست

 نشاني آمدست كآبرا از خاصيت آتش
 و از آتش، نشاني آمدستزانك او آبست 

 پس چرا چوندست او در درفشاني آمدست
 باني آمدست چشم خوب نرگس اندر ديده

 همچو تيغش نيز در عالم ستاني آمدست
 خواني آمدست بلبل اندر پيش گل در مدح

 همچو الله غنچه را بسته دهاني آمدست
 الجرم عمرش چنان كوته كه داني آمدست

 آمدست پيش سلطان در قباي آن جهاني
 پيش شاهنشه به سوي دوستكاني آمدست
 اول القاب نوشروان ثاني آمدست
 تير چرخ از كلك او عالم سنايي آمدست
 از جالل او زمني در ترجماني آمدست
 خرس در داهي و گرگ اندر شباني آمدست
 اي كه اسالف ترا سلطان نشاني آمدست
 گرد ملكت با طريق پاسباني آمدست

 همزباني آمدستبا خجسته كلك تو در 
 زو همني بودست كاندر شادماني آمدست
 در فراهم كردن زرهاي كاني آمدست
 زخم او بر جسم جاني نه كه جاني آمدست
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 قاضي   صدر ششم را طالع مسعود تو
 صفۀ هفتم سبكدل شد ز رشكآنكه پير 

 كارداران سراي هشتمني را بر فلك
 ام آن كنگر طاقي كه هم از ضميرت ديده

 از در دولت سبك بر بام هفتم رو كه چرخ
 خسروا طبعم به اقبال جمالت زنده گشت
 تا به حرف مدح تو خوانم ثناي ديگران
 اينك از اقبال تو پردخته شد آن خدمتي

 ور آنچنانكآشنا تدّر او در آب قدر
 خوان عمادي من گشادم اين فقع بر سر

 بادا از نهال عمر تو زيرا كه خود خشا
  

 مقتدايِ فتويِ صاحبقراني آمدست
 از وقار تو بر او چندان گراني آمدست
 راي عاليقدر تو در ميزباني آمدست

 مكاني آمدست آفرينش را مكان بي
 ه بهر نردباني آمدستبا چنني نه پاي

 آبرا آري حيات اندر رواني آمدست
 موجب اين بيتهاي امتحاني آمدست
 كاند كش الفاظ و بسيارش معاني آمدست
 راست گويي گوهر تيغ يماني آمدست
 گرچه شيرين نيست باري نارداني آمدست
 بيخش از بستان سراي جاوداني آمدست

  

  
  یعبدالودود غزنو یدر مدح قاض

 كه علم و سخاوت شعار نيستآن طبع را 
 جز چشم زخم امّت و تعويذ بخل نيست

 ع خلقفآن دست و آن زبان كه درو نيست ن
 گهر طر و بحر بيم باشد چو ابر بي

 در پيش جوهري چو سفالست آن صدف
 منت خداي را كه مر اين هردو وصف را

 القضاة غزنني عبدالودود آنك قاضي
 تچرخست علم او كه مر او را فساد نيس

 در بر و بحر نيست يكي صنعت از سخا
 با سيرتش در آتش و آب و هوا و خاك
 اي قدر تو رسيده بدان پرده كز علوّ
 آن چيست كز يقني تو آنرا مزاج نيست

 شود قوي دين از تو و زبانت چرا مي
 در هفت بخش عالم يك مبتدع نماند
 جز در چمن ويلِ تو چون گل پياده كيست

 ه نورمند نيستنزديك علم و راي تو م
 آن كيست كو ندارد با تو چو تير دل
 يك تن نماند در چمن جود تو كه او
 اي شمع طبع كز تو جهان را گزير نيست
 اميدوار باز سوي صدرت آمدم

 بني را درين ديار جز شاعران كوته
 آري ز نور آتش و از لطف آب پاك

 لميش فخر و ز ُزفتيش عار نيستاز عا 
 جز رد چرخ و آب كش روزگار نيست

 چون زبان سوسن و دست چنار نيست جز
 ن را كه با جمال نكوخوي يار نيستآ

 كاندر ميان او گهري شاهوار نيست
 جز در مزاج پيشرو دين قرار نيست
 مر علم وجود را جز ازو پيشكار نيست
 بحرست جود او كه مر او را كنار نيست
 كاندر بنان و طبعش از آن صدهزار نيست
 قدر بلند و صفوت و لطف و وقار نيست
 زان پرده ز اسرت اثر صنع بار نيست
 وآن كيست كز يمني تو آنرا يسار نيست

 اي و زبان ذوالفقار نيست گر تو علي نه
 كز ذوالفقار حجّت تو دلفگار نيست
 جز بر اجل حسود تو چون جان سوار نيست

 سنگ تو كُه بردبار نيستدر پيش حلم و 
 كو از سنان سنت تو سوگوار نيست
 چون فاخته ز منتِ تو طوقدار نيست
 اي ابر دست كز تو زمني را غبار نيست
 از ابر و شمس كيست كه اميدوار نيست
 بر بارگاه جود و كريميت بار نيست
 رفعت بجز نصيب دخان و بخار نيست
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 ليكن زمانه اي تو و بر من ز بخت بد
 از روي عاريت واللّه كه از لباس جز

 كارم بساز از كرم امروز اي كريم
 گرچه دهي وگر ندهي صلّه در دو حال
 باشد كريمي ار بدهي ورنه راي تست
 داني كه از زمانه جز احسان و نام نيك
 نام نكو بمان چو كريمان ز دستگاه
 تا دوزخ و بهشت كم از هفت و هشت نيست
 چندانت قدر باد كه آن را كرانه نيست

  

 هرچه از زمانه آيد حقّا كه عار نيست
 رق من عمامه و بر پا آزار نيستبر ف

 هرچند كارساز بجز كردگار نيست
 جز گوهر ثناي من اينجا نثار نيست
 مر بنده را به هيچ صفت اختيار نيست
 حقا كه هرچه هست بجز مستعار نيست
 چون شد يقني كه عمر دول پايدار نيست
 تا حس و طبع بيش ز پنج و چهار نيست

 يستچندانت عمر باد كه آن را شمار ن
  

  
  در مدح بهرامشاه

 عقل را تدبير بايد عشق را تدبير نيست
 عشق بر تدبير خندد زآنكه در صحراي عقل
 عشق عيارست بر تزوير تقديرش چكار
 علم خورد و خواب در بازار عقلست و حواس
 تير چرخ از عقل دزدان داد جان را الجرم
 كار عقلست اي سنايي شير دادن طفل را

 النست و اندر عيد عشقميوه خوردن عيد طف
 دار ار عاشقي هر زمان بر ديده تيري چشم

 مرد عشق ار صدهزاران دل دهد يك دم به دوست
 هاي تر و ناخوش چون پياز مانده اندر پرده
 تازان از رخ و زلفني دوست درگذر چون گرم

 تا نماني بستۀ زنجير زلف يار از آنك
 عاشقي با خواجگي خصمست زان در كوي عشق

  و قاف را آنجا كه درس عاشقيستشني عني و
 ير داند قبض و بسط عاشقان ليكن چه سودپ

 عشق چون خصم جهان تيرگي و خيرگيست
 ذات او عشق را اين حل و عقد از چيست ما نا

 شاه ما بهرامشاه آن شاه كز بهر شرف
  

 گير نيست عاشقان را عقل تر دامن گريبان 
 هرچه تدبيرست جز بازيچۀ تقدير نيست

 ست كو را كار جز تدبير نيست ل با حفظعق
 در جهان عاشقي هم خواب و هم تعبير نيست
 هيچ زنداني كمان چرخ را چون تير نيست

 حديث شير نيست شير عشق اينجا خون خورد چون
 بند و زنجيرست اينجا رسم گوز انجير نيست

 گشاد تير نيست زانكه غمزۀ يار يك دم بي
 وير نيستحال اندر دستش از تقصير جز تش

 هركه او گرم مجرد در رهش چون سير نيست
 گرچه بي اين هر دو جانها را شب و شبگير نيست
 اندرين ره شرط اين شوريدگان زنجير نيست
 هركجا چشم افگني تيرست يكسر مير نيست
 جز كه عني و شني و قاف آنجا دگر تفسير نيست
 تربت ما موضع بيلست جاي پير نيست

 ق را برخير نيستاينهمه عشق سنايي عش
 گير نيست دار عالم جز ز صنع شاه عالم

 چرخ را در بندگي درگاه او تقصير نيست
  

  
  ستیحجت و برهان ن یهرچه حق باشد ب
 كفر و ايمان دو طريقيست كه آن پنهان نيست
 كفر نزديك خرد نيست چو ايمان كه بوصف

 ست ز اركان سپهر گهرِ ايمان جسته

 فرق اين هر دو بنزديك خرد آسان نيست 
 اهرمن را صفتِ برتريِ يزدان نيست

 كان نيست در دو كونش به مثل جز دل پاكان
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 سخت خطاستكه صفت كردن ايمان به گهر
 تو اگر ز اركان داني صفت نور و ضيا
 نور اصلي چو فروغي دهد از دست فروع
 كار نه بطنِ حدث دارد و دارد حق محض
 رايگان اين خرب اي دوست به هركس ندهند
 اي پسر پاي درين بهر مزن زانكه ترا
 كاين طريقست كه در وي چو شوي توشه ترا
 اين عروسيست كه از حسن رخش با تن تو
 درد اين باد هوا در تن هركس كه شود
 جسم و جانرا به عرضگاه نهادم كه مرا

 رهت از جسم و ز جان خواهد بودگر حجاب 
 جسم و جان بابت اين لعبت سيمني تن نيست
 فرد شو زين همه تا مرد عرضگاه شوي
 چند گويي كه مرا حجت و برهان بايد
 كشتۀ حق شو تا زنده بماني ورنه

 دعوي زدن اين چندين دستاز چا بايدت به 
 نام خود را چه نهي بيهده موسيِّ كليم
 تا در آتش چو روي همچو ابراهيم خليل
 غلطي جان پدر اين شكر از عسگر نيست
 اي بسا يوسف رويان كه درين مصر بدند
 اي بسا يونس نامان كه درين آب شدند
 مرد بايد كه چو بوالقاسم باشد به عمل

 فعل شود گويي از اسم نكو مرد نكو
 من وفانام بسي دانم كش جز به جفا
 آهست آري سندان به همه جاي وليك
 نام آتش نه ز گرميست كه آتش خوانند
 هفت و چارند اگر رسم بود وقت شمار
 يا بيا پاك بزي ورنه برو خاكي باش
 راه اين سرو جوان دور و درازست اي پير
 جانِ فشان در سرِ اين كوي كه از عيّاران

 بدل ساز تو با لذت عشقلذت نفس 
 راز اين پرده نيابي اگر از نفس هوا
 تا همه هو نشوي، هويِ تو الّا نشود
 تكيه بر شرع محمد كن و بر قرآن كن
 گفت اين شعر سنايي كه چو كيواني گفت

  

 زآنكه ز اركان صفا قوّت او يكسان نيست
 نزد من اين دو صفت جز اثر ايمان نيست
 فرع را اصل چو پيدا شد هيچ امكان نيست
 رسم و اطالل و دمن چون طلل ايوان نيست

 گر چند كسادست چنني ارزان نيست مشك
 پايان نيست معرب و پايگه قلزم بي

 تجز فنا بودن اگر بوذري و سلمان نيس
 گر حسيني همه جز خنجر و جز پيكان نيست
 هست دردي كه بجز سوختنش درمان نيست
 مايۀ عرض درين جز غرض جانان نيست
 رو كه جانان ترا ميل به جسم و جان نيست

 خطر اندر خور اين سلطان نيست تحفۀ بي
 كاندرين كوي بجز رهگذر مردان نيست

 برهان نيست حجت و بي هرچه حق باشد بي
 بندگيت جاي تو جز ميدان نيستبا چنني 

 كه به دست تو ز صد معني يك دستان نيست
 كه گليم تو بجز بافتۀ هامان نيست
 چون ترا آيت يزدان رقم عنوان نيست
 غلطي جان پدر اين گهر از عمّان نيست
 كه چو يعقوب پدرشان مگر از كنعان نيست
 كه جگرشان همه جز سوخته و عطشان نيست

 ردۀ بوسفيان نيستورنه عالم تهي از ك
 ني چو بد باشد تن اسم ورا تاوان نيست
 طبع تا زنده و جان مايل و دل شادان نيست
 خويشنت گاه ترازو بربد سوهان نيست
 آب از آن نيست به نام آب كجا سوزان نيست
 وقت افعال چرا فعلش هم چندان نيست

 اندر سخني آسان نيست كه دو معني همي
 رمستان نيسته سزايِ لبِ سجمي اين خوا

 شب نباشد كه در آن موسم جان افشان نيست
 بگسل از طبع و هوا گر غرضت هجران نيست
 در كف نيستي تو، علم طغيان نيست
 چون شوي هو تو ترا آن هوس نقصان نيست
 زان كجا عروۀ وثقاي تو جز قرآن نيست
 روشني عالم جز از فلك گردان نيست
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  بن احمد مسعودشاه وسفیمدح 

 خطري نيسته ره شوق ملك بياي بند
 تيريست بال در روش عشق كه هرگز
 از خود غذايي ساز پس آنگاه بره پوي
 خود را ز ميان خود بردار ازيراك
 تن را چه قبويل نهي آنجا كه ز عزت
 تيغ كشتند درين راه بسي عاشق بي

 خور از روي حقيقت در بحر غمان غوطه
 بار از خداوند مچخ زانكه كسي را

 فكن غاشيۀ مهر درين كوي بر دوش
 از ابر پشيماني اشكي دو فرو بار
 در روشني عشق چه خوشي بود آن را
 كي ميوۀ رحمت خورد آنكس كه از اول
 اي در ره عصيان قدمي چند شمرده
 از كردۀ خود ياد كن و بگري ازيرا
 بر طاعت خود تكيه مكن چون بحقيقت
 چون نام بد و نيك همي از تو بماند

 وت كن و مشمر كه چو ايزدنيكي و سخا
 گرد علما گرد بخاصه بر آنكس
 خورشيد زمني يوسف احمد كه فلك را
 آن ابر گهرپاش كه در علم چنويي
 آن شاخ عطا بخش كه در باغ شريعت

 خدمت او در تن يك جان عملي نيست بي
 نام عمر از عدل بلندست وگر ني
 از روزه و از گريه چو يك كام و دو چشمش

 زانكه چو جد و پدر اوآري چه عجب 
 علم و خردش بيشرست از همه ليكن
 اي قدر تو گشته سفري در ره دانش
 در آب فنا غرق شد از زورق كينه
 بگداخت حسود تو چو در آب شكر زآنك
 چشم بد ما باد ز تو دور كه از لطف

 للّٰه كه درين جاه تو باري المنة
 در عني بهشتي تو هم اينجا و هم آنجا

 علم و سخا ليك بر عقلداري خرد و 

 از جان قدمي ساز كه به زين سفري نيست 
 جز ديدۀ درويش مر او را سرپي نيست

 خري نيست را كه ترا به ز تويي عشوهزي
 كس بر تو درين ره ز تويي تو برتي نيست
 صد جان مقدس را آنجا خطري نيست
 كز خون يكي عاشق حايل اثري نيست
 كاندر صدف عشق به از غم گهري نيست
 در پردۀ اسرار خدايي گذري نيست
 چون گرد ميان تو ز بدعت كمري نيست

 نيست كاندر چمن عشق تو زين به مطري
 كاندر چمن صنع خدايش نظري نيست
 در باغ اميدش ز عنايت شجري نيست
 باز آي كزين درگه به مستقري نيست

 گري نيست بر عمر به از تو به تو كس نوحه
 از عاقبت كار كسي را خربي نيست
 پس به ز نكونامي ما را هرني نيست
 پاداش ده و مفضل و نيكو ثمري نيست

 ري نيستكامروز بهر شهر چنو مشته
 چون او به گه علم و محامد دگري نيست
 مر چارگهر را گه زايش پسري نيست
 با نفع تراز وي به گه جود بري نيست

 مدحت او در دل يك تن فكري نيست بي
 يك خانه ندانم كه در آنجا عمري نيست
 در باديۀ تقوا خشكي و تري نيست
 كس را به جهان اكنون جد و پدري نيست

 و در سر بطري نيستدر ديدش بيشرمي 
 كو را بجز از حضرت جنّت حضري نيست
 آن دل كه درو ز آتش مهرت شرري نيست

 زبانت شكري نيست ز در كام سخن به
 يك چيز نداري كه درو زيب و فري نيست
 نفعست جهان را و كسي را ضرري نيست
 كاندر دل تو از حسد كس مقري نيست

 حسدي به هرني نيست در طبعت از اين بي
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 نه هركه برآمد بر كرسي امامت
 كرسي چكند آنكه ندارد خرب از علم
 خورشيد جهان كي شود از علم كسي كو
 علم و خرد و اصل همي بايد ورنه
 فتوي دهي و علم همي گويي و ليكن
 هركس نبود چون تو گه علم ازيراك

 انصافان بگذشت درين شهر خود دور بي
 ه گه عدل و گه علمشاهي و چه شاهي ك

 آن شاه مظفر كه برو از سر كوشش
 مسعود جوان بخت جوان عمر كه چون او
 قدر شه غزنني نشناسد به حقيقت
 بادا سر او سبز و دلش شاد كه امروز
 اي خواجه چنني دان ز سر عقل و فصاحت
 كي ديده و رخ چون زر و چون سيم كند آنك
 در شاخ ثناي تو چو زد چنگ سخا كن

 فلك بي زنوا زو المي نيست تا دور
 چندانت بقا باد كه ممكن بود از عمر
 بادات فزوني چو مه نو كه جهان را
 بر درگه جبار ترا باد مقيمي
 اي بار خدايي كه مرين سوختگان را
 بپذير به فضل و به كرم عذر سنايي

  

 هركه كند بانگي آنجا حشري نيستنه
 خورشيد چه سود آن را كو را بصري نيست
 در شب چو مه او را بر خواندن سهري نيست
 خود مايۀ شوخي را حدي و مري نيست
 با كس ده و پنجيت نه و شور و شري نيست
 صد بحر به نزديك خرد چون شمري نيست
 زيرا به جان چون شه ما دادگري نيست

 لكي تا بثري نيستچون او ز ثريا م
 جز بخشش او را ز طبيعت ظفري نيست
 بر نه فلك و هفت زمني شاه و سري نيست
 آن را كه ز احوال خراسان خربي نيست
 مر ملك جهان را به ازو تاجوري نيست
 كامروز درين فن چو سنايي دگري نيست
 لفظش چو گهر هست گرش سيم و زري نيست
 كز شاخ ثنا به ز سخاوت ثمري نيست

 كار جهان بي ز قضا و قدري نيست تا
 زيرا ز قضا هيچ كسي را حذري نيست
 بر چرخ بقا به ز جمالت قمري نيست
 زيرا به از آن در به جهان هيچ دري نيست

 بري نيست  هوپرور و اند جز ياد تو دين
 زيراكه به عصيان چو سنايي دگري نيست

  

  
  و بهرامشاه یدر مدح دولتشاه غزنو

 ماه بادنومهر بندۀ آن رخ چ
 فرق او همچون خط او سبز باد
 روي آن كز خاصيت دارد خرب
 مدت حسن و بقاي ماه من
 از براي پاس باس غيرتش
 چون بهشت و دوزخست آن زلف و رخ
 اشك آن كز وي نينديشد بجو
 آن چنان چون شاه خوبان آن مهست
 بهر خدمت چرخ بر درگاه او
 در حريم حرمت آگينش چو عرش

 رزي حرفتشپيش نوك تير د
 هاي زر و سيم قلب چرخ ريزه

 جان فداي آن لب دلخواه باد 
 بخت او چون عمر او برناه باد
 چون دو بيجادش ببند كاه باد
 با مدد چون عمر سال و ماه باد
 ساكن حبس خموشي آه باد
 ساحت پاداش و باد افراه باد
 همچو راه كهكشانش راه باد
 شاه دولتشاه دولتشاه باد
 صد كمر بربسته چون خرگاه باد

 رت فغفور و قيصر داه باددخ
 حصن دشمن خيمۀ جواله باد
 در سرا ضرب كفش درگاه باد



۵۰ 

 چون كند سلطان علوي آرزو
 آفتابست او وليكن گاه نور
 شاه بهرام آنشهي كاندر جهان
 عرش و فرش دشمنان جاه او
 پيش گرز گاو سارش روز صيد

 شه اسب و پيل و فرزين هيچ نيست بي
 سهم غيب تيز تازسوي جانش 

 پس چو نزدش هرچه جزااله الست
 در وفا و بندگيشجز سنايي 

  

 آفتابش تاج و چرخش گاه باد
 سايبانش سايۀ اّلاه باد
 تا جهان را شاه بايد شاه باد
 همچو بيژن زير سنگ چاه باد
 شير گردون كمرت از روباه باد
 شاه ما را به بقاي شاه باد
 دچون خرد منهيّ و كارآگاه با

 باد» االالّاه«سايگاهش حفظ 
 تا ابد چرخ دو تا يكتاه باد

  

  
  ق معرفتیطر یم طیدر تعل

 همچو مردان يك قدم در راه دين بايد نهاد
 آمدي» اللّٰه توبوا ايل«چون ز راه گلنب 

 جال نفست شد اسير حرص و آزد چون خر
 االمني دان نفس شارستان لوط ات روح توبه

 و وقت سخنهفت شارستان لوطست نفس ت
 آب اول داد بايد بوستان را روز و شب
 نفس فرعونست و دين موسي و توبه چون عصا
 گر عصاي توبه فرعون لعني را بشكند
 گر تو خواهي نفس خود را مستمند خود كني
 دفرت عصيان خود را سوخت خواهي گر همي
 خواجه پندارد كه اندر راه دين مر طبع را

 دينت را ني غلط كردي كه اندر طاعت حق
 گويد كه: گوش هوش را ني ترا طبع تو مي

 آن تني كش خوب پروردي به دوزخ در همي
 جاي گر حور و حريرت بايد اندر تار شب
 گر تو خواهي ظاهر و باطنت گردد همچو تير
 از خبيثات و خبيثني گر برپهيزي همي

 اللّٰه اگر خواهي كه گردد ظاهرت سرّ بسم
  

 بايد نهاد »للمتقني هدي«ديده بر خط  
 بايد نهاد» اتينا تائعني«پاي بر فرق 

 بعد ازين بر مركب تقويت زين بايد نهاد
 در مثل شبه حقيقتها چنني بايد نهاد

 االمني بايد نهاد همچو مردان بر پر روح
 وانگهي دل در جمال ياسمني بايد نهاد
 رخ به سوي جنگ فرعون لعني بايد نهاد

 نهاد شكر آنرا ديده بر روي زمني بايد
 كمني بايد نهاد» اللّٰه بسم«در كمند عشق 

 دفرت عشق بتي در آستني بايد نهاد
 با كباب چرب و با لحم سمني بايد نهاد
 با لباس ژنده و نان جوين بايد نهاد
 با نواي مطرب و صوت حزين بايد نهاد
 در دهان اژدهاي آتشني بايد نهاد
 از دو چشم خويشنت در ثمني بايد نهاد

 ديده را بر روي طني بايد نهاد در سحرگه
 روي را بر طيبات و طيبني بايد نهاد
 چون سنايي اول القاب سني بايد نهاد

  

  
  ٭٭٭

 كسي كاندر صف گربان به بتخانه كمر بندد
 ز دِي هرگز نيارد ياد و از فردا ندارد غم
 كسي كو را عيان بايد خرب پيش مجال آيد

 برابركي بود با آن كه دل در خير و شر بندد 
 دل اندر دلفريب نقد و اندر ماحضر بندد

 يان سازد كجا دل در خرب بنددچو خلوت با ع
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 يز عادت بر ميان بندد همي هر گرب زنّار
 پرستست آنكه در خود هست پندارش حقيقت بت

 نباشد مرد هر مردي كه او دستار بربندد
 اگر تاج تو خورشيدست تو ز آن تاجداراني

 وار آن كو زين جگر خواران نياسايد سنايي
 نه موسيئي شود هركس كه او گيرد عصا بر كف
 بسا پير مناجاتي كه بر مركب فرو ماند

 عوي كمر بنديز معني بيخرب باشي چو از د
 بتخت و بخت چون نازي كه روزي رخت بربندي
 غالم خاطر اويم، كه او همت قوي دارد
 اگر يكچند كي بخت سنايي به بگردد بس
 برو همچون سنايي باش، نه دين باش و نه دنيا

  

 نباشد مرد راه آنكس كه جز بر فرق سر بندد
 پرستي چون در پندار دربندد برست از بت

 نباشد گرب، هر گربي كه او زنّار بربندد
 كه طاووس ماليك تخت تو بر شاهرپ بندد

 آلود بر جان و جگر بندد هزاران درد خون
 نه يعقوبي شود آنكس كه دل اندر پسر بندد
 بسا رندي خراباتي كه زين بر شير نر بندد
 چه داند قدر معني آن كه از دعوي كمر بندد
 بتخت و تخت چون نازد كسي كو رخت بربندد
 كه دارد هر دو عالم را و دل در يكنظر بندد
 همه الفاظ شيرينش ماليك بر بصر بندد
 كسي كو چون سنايي شد درِ اين هر دو در بندد

  

  
  ایدن در دل نبسنت به مهر

 مسلمانان سراي عمر، در گيتي دو در دارد
 دو در دارد حيات و مرگ كاندر اوّل و آخر
 چو هنگام بقا باشد قضا اين قفل بگشايد
 اجل در بند تو دايم تو در بند امل آري
 هر آن عالم كه در دنيا به اين معني بينديشد
 هرآنكس كو گرفتارست، اندر منزل دنيا

 ر شاهي و جبّاريكمر گيرد اجل آنرا كه د
 اگر طبع تو از فرهنگ دارد فرّ كيخسرو

 المثل ماهيّ و از گردون سرپ داري اگر تو يف
 ايا، سرگشتۀ دنيا مشو غرّه به مهر او

 ودل خواهي مكن گر دين و زر چندين طمع در سيم
 جهان پر آتش آزست و بيچاره دل آنكس
 چه نوشي شربت نوشني و آخر ضربت هجران

 خشيدن جهاني مختصر داريتو اندر وقت ب
 سنايي را مسلم شد كه گويد زهد پر معني

  

 كه خاص و عام و نيك و بد بدين هردو گذر دارد 
 يكي قفل از قضا دارد، يكي بند از قدر دارد
 چو هنگام فنا آيد قدر اين بند بردارد
 اجل كار دگر دارد، امل كار دگر دارد
 جهان را پر خطر بيند روان را پر خطر دارد
 نه درمان اجل دارد نه سامان حذر دارد
 زحل، مهر نگني دارد قمر طرف كمر دارد
 وگر شخص تو اندر جنگ زور زال زر دارد
 بسر عمر ترا البد زمانه پي سرپ دارد
 كه بس سركش كه اندر گور خشتي زير سر دارد
 كه دين و دل تبه كرد آن كه دل در سيم و زر دارد

 تش شرر داردكه او اندر صميم دل از آن آ
 همه رنجت هبا گردد همه كارت هدر دارد
 جهان از روي بخشيدن ترا هم مختصر دارد
 نداند قيمت نظمش، هرآن كو گوش كر دارد

  

  
  دیش گویش شعر خویدر ستا

 اگر ذاتي تواند بود كز هستي توان دارد
 وگر هستي بود ممكن كه كم از نيستي باشد

 او رااي وهمم كسي همرب بود  وگر با نقطه

 من آن ذاتم كه او از نيستي جان و روان دارد 
 نشانيها نشان دارد من آن هستم كه آن از بي

 هزاران حجت قاطع كه ابعاد چنان دارد
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 ترازوي قيامت كو همي اعراض را سنجد
 نگيرم هيچ چيز ار در آن كفه نشينم من

 تر كفۀ جاني سبكرت كفۀ ذاتي گران
 منم خود كمرت از دانگي اگر برسنجدم وزّان
 چو عقل كل كند فكرت ز اوصاف و ز ذات من
 فروشستم ز لوح خويش نقش چوني و ساني

 و چونچنان گشتم كه نشناسد كسم جز بيچگونه 
 و اين معني اينست و چون كه فوق جاي بيچگونه چه

 دو صد برهان فزون دارد خرد بر نيستي من
 هيوالني عدمهايم نه بيند عقل كلم زين
 هزاران مرتبت دانم و راي اينست كاين هر دو

 دانم كه داند تا چه چيزم من كه باري من نمي
 نگنجم در سخن پس من كجا در گنجد آنكس كو

 گنجد اردان من يكي ذرّه نميچو اندر ب
 سخن را راه تنگ آمد نگنجد در سخن هرگز

 خود گويد همي احوال خود خواهد هرآنكو وصف
 اگر بسيار بنديشي خرد باشد از او عاجز
 هرآنكس كو گمان دارد كه بر كيوان رسد تيرش
 خرد كمرت از آن باشد كه او در وي كند منزل
 دحواشيّ وعاء فكر خون پرورد خواهد ش

 در خرد گنجدخرد را آفريند او كجا ان
 باز آمد به نوميدي شخرد چون جست يك چندي

 وراي هست و نيست و گفت و خاموشيّ و انديشه
 برآمد از بحار قدس ميغ نور بر جانها

 برافشانم چنان شادم ز عشق او كه جان را مي
 گفنت چگونه با شدي ار هيچ من مي تا نمي

 نياميزد معاني و سخن يك بادگر هرگز
 عاني نهمعاني را اسامي نه اسامي را م

 از آن آيد كه حالم گفت نتوانمهمه دردم 
 معانيهاي بسيارست اندر دل مرا ليكن
 وليكن چون برانديشم همه احوال خوش گردد
 االهي نام خود كردم بدو نسبت كنم خود را
 يكي را شد يكي غاوي ميان ما و از مرغان

 ن عالم كسندارد طاقت مدحم ز ممدوحا
 وگر كلّي موجودات روحاني و جسماني

 اگر باشم درين كفّه دگر كفّه گران دارد
 چو من از هيچ كم باشم گران كفه از آن دارد

 مني و آسمان داردوگر با خود در آن كفه ز
 اگر دانگي بود ممكن كه وزن اين جهان دارد

 د نه اوصايف چنان داردشنه ذات من چنان با
 ز بيچوني و بيساني روانم چون و سان دارد
 كه ذات من نه تن دارد نه دل دارد نه جان دارد
 چه جاي فوق و چه معني نه اين دارد نه آن دارد

 يان داردبهر برهان كه بنمايد دو صد گونه ب
 وگر چه كل افعال وفاها را عيان دارد
 يكي از بدكنان خيزد يكي از بدكنان دارد

 سان دارد وگرچه نيك ننديشم كه ذات من چه
 به دستي در مكان دارد به دستي در زمان دارد
 چگونه كّل موجودات را در باردان دارد
 اگرچه در فراخي ره چو درياي عمان دارد

 اگرچه آن گمان دارد كه برتر هست زان معني
 كجا بر آسمان تاند شد آنكو نردبان دارد
 گمان وي خطا باشد اگر زاهن كمان دارد
 مغيالن چيست تا سيمرغ در وي آشيان دارد
 ازو بس خون برون آيد كزو پر خون دهان دارد
 بنان در خط نگنجد چه خط نقش از بنان دارد
 چه چيزست اندرين دلها كه دلها را نوان دارد

 راي اين و برتر زين هزاران ره مكان داردو
 همه تشنه دالنرا او به خود در شادمان دارد
 چه باشد آنكه از عشق و خرد مي جانفشان دارد

 هست ازعشق او چونان كه چونان را چنان دارد كه
 از ديگر گران دارد و چون روغن يك چنان چون آب

 وگرنه گفته گفتي آنچه در پرده نهان دارد
 ي سخن در گفت سست و ناتوان داردمرا تنگ

 نگنجد چون سخن در دل زبان را ترجمان دارد
 ازآنكو داند اين معني كه جان اندر ميان دارد
 اگر هر شاعري نسبت به بهمان و فالن دارد
 يكي قوت از شكردارد يكي خور ز استخوان دارد
 وگر اسب كسي سگبانش نعل از زبرقان دارد

 رايگان دارد اببخشد بر چنني يك بيت حق
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 چنني عالم تواند كرد عقل كّل وگر خواهد
 هزاران بار گفتم من كه راز خويش بگشايم
 مرا هرگه سخن گويم سخن عايل شود ليكن
 دريغا آن سخنهايي كه دانم گفت و نتوانم
 هم اكنون بيني آن مرد خس نادان ناكس را

 ارم انگبني بر خوانندارم باك از آن هرگز كه د
 چون من شست اندر آويزم به دريا اندر آويزد

 شست اندر كشم البد همه عالم شود ويران چو
 بجنبد عالم علوي چو زين يك بيت برخوانم
 ز درياي محيط عقل جيحون معاني را
 نه هرگز آنكه دارد گوش بشنيد اين چنني شعري
 نخستني شعر من اينست ديگر تا چسان باشد

 خود كس نيست درعالم گويم كه خود هميسخن با
  

 كه گويد مثل اين خود را به رنج جاودان دارد
 وليكن مر مرا خاموش ضعف مردمان دارد
 نگهبانم خرد باشد ز گفتي كآن زيان دارد
 وگر گويم از آن حريف جهاني را نوان دارد
 برد از اين معانيها كه در بسته ميان دارد
 كجا كس انگبني دارد مگس بر گرد خوان دارد

 حلق آن ماهي كه بر پشت اين جهان دارد به كام و
 همي بانگ و فغان خيزد ز هر كو خانمان دارد
 چرا چندين عجب داري كه ناداني فغان دارد
 سوي كشتي روحاني زبان من روان دارد
 نه هرگز نيز خواهد گفت آنكس كو زبان دارد
 چگونه باشد آن آتش كه زينگونه دخان دارد

 بازارگان داردمرا باري خود اندر خود خرد 
  

  
  یات نورانیو تجل یدر صفت معشوق روحان

 لطف تو جان ندارد دل بي
 نايد ز كمال عقل عقلي
 نايد ز جمال روح روحي
 جز در خم زلف دلفريبت
 روح ارچه لطيف كدخداييست
 عقل ارچه بزرگ رهنماييست
 زلف تو يقني عاقالن را
 روي تو رخان عاشقان را

 دالن را بيجادت چشم بي
 وش نور تو ماه را كالهبا 

 خورشيد كه يافت خاك كويت
 گلنار كه ديد رنگ رويت
 اي آنكه جمالت از گهرها
 از يوسف خوشرتي كه در حسن
 درد تو برآسمان چارم
 رخسار تو قد گردنان را
 با ناز و كرشمۀ تو وصلت

 خوي خوش آن لطيف رويت بي
 در عالم عشق كو نسيمي
 ش با عشق تو عقل را خزينه

 تو سر جهان ندارد  جان بي 
 تا نام تو بر زبان ندارد
 تا عشق تو در ميان ندارد

 القدس آشيان ندارد روح
 نطق تو خانمان ندارد بي
 مدح تو آب و نان ندارد بي

 جز در كفن گمان ندارد
 جز در كنف امان ندارد
 جز چون ره كهكشان ندارد
 چه سود كه ريسمان ندارد

 سر آسمان ندارد هرگز
 زان پس دل بوستان ندارد
 آن دارد آن كه كان ندارد

 ندارد» آن«داري و يوسف » آن«
 جز عيسي ناتوان ندارد
 جز چون خم طيلسان ندارد
 باميست كه نردبان ندارد

 ست كه باغبان ندارد باغي
 كز زلف تو بوي جان ندارد
 چه سود كه پاسبان ندارد
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 لت تو سيه گليميبا دو
 خوش زي كه جمال اين جهاني
 اي از پس پرده چند گويي
 چون روي نمود هركه هستي
 در بزم ببني كه چون عطارد
 در رزم نگر كه همچو جوزا
 دارد همه چيز جان وليكن
 اي آنكه ز وصف تو سنايي

 قامت خود مدارش ايرا بي
 زين گونه گراني از سنايي
 بلبل به ميان گل چه گويد

 طاقت عدل تو نداريمما 
  

 گر سود كند زيان ندارد
 ت كه جاودان نداردنقشيس

 كز حسن فالن نشان ندارد
 گستاخ بگو فالن ندارد
 دارد سخن و دهان ندارد
 بندد كمر و ميان ندارد

 داردانصاف بده چنان ن
 آن دارد آن كه آن ندارد

 تو چنو كمان ندارد تير
 هرگز سبكي گران ندارد

 ست يكي كه جان ندارد حي
 كز فصل كسي زيان ندارد

  

  
  ٭٭٭

الدين ابوالقاسم ناصربن حسني در گزيني است كه از وزيران و بزرگان زمان  ه زير خطاب به خواجه قوامقصيد       
كردند وقتي درخواست مالقات  يكديگر مكاتبه ميخود بود و با حكيم سنايي رابطۀ مودت و دوستي داشت و با 

  ن اينست:اي كه مطلع آ اي نوشت همراه با قصيده سنايي كرد سنايي در پاسخ او نامه
 تا سراپرده زد بعليني

  

 الدين قدر صدر اجل قوام 
  

اي در استعفا و اعتذار نوشت همراه  الدين طلب مالقات سنايي كرد و باز سنايي نامه بار دوم خواجه قوام      
  اي به مطلع قصيده

 اي چو عقل از كل موجودات فرد
  

 وي جوان از تو سپهر الجورد 
  

  كنيم روي ديوان سنايي مصحح مرحوم مدرس رضوي اينجا نقل مي آن دو نامه را از      
  

  نامۀ اول
ه ال ينظـر ايل صـوركم  د كـه اناللّٰه چنني خرب دا سراپردۀ عني منهي خطۀ ملكوت و منتهي عالم جربوت از«       اللـّٰ

نظـر پـاك االهـي ن اشارت بدين عبارت برون داد و گفـت: آولكن ينظر ايل قلوبكم و احوالكم وال ايل اعمالكم 
هرگز در رعنا سراي طبيعت فرو نيايد و مرقد عماري جباري هرگز در دروازۀ حدوث و حروف نگنجد مهرتاني كه 

اند از روي موافقت هرگـز در دفـرت صـور اجـرام و اجسـام مطالعـه نكننـد  اللّٰه فرمانربداران اشارت تخلقوا بالخالق
 همتـان باشـند كـه از حضـرت جلـت دل بـار نگشـايند بـاز دونايشان كه از حضرت رحمـاني بـار دربندنـد جـز در 

مصطبۀ شيطاني دلق و عصا و انبان بردارنـد و جـز در چهـار ديـوار صـورت فـرو نياينـد و ديگـر پوينـدگاني كـه از 
طـني بفرمـان آبـاد شـيطان منـزل كننـد  مكتب تلقني روي به مشرق يقني دارند ديگرند و روندگاني كـه از سـوادكدۀ

اند كـه امـروز بقاراسـت و فـردا لقـا را  الرحمن درشان آزاد مرداني اسـت كـه ايشـان در طلـب صـفتيديگر و جاسا
اند كـه امـروز بـازي راسـت و فـردا  اسـت كـه ايشـان عاشـق صـورتياخسئوا فيها والتكلمون باز نعت مختصر ايـن 

االفــائق نقشــي كــه  صورتســت اليخالفــه االمــابق واليخالفــه غمــازيرا پــس ايــن چنــني خميــر مايــۀ لعنــت را كــه بي
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خر نيابي و شـاهدي كـه ظـاهرۀ صـبيح و آت جز در نگارخانۀ انشأناه خلقاً الغيب معدوم العيب جلت آن اس مأمون
نقـش الهـي و باطنۀ صحيح صفت آن است جز در فرجۀاصبعني من اصابع الـرحمن نيـابي و اگرنـه چـه فايـده كـه 

نقش خامۀ قدس برآید روی سوی اعلی علیـني دارد مـرد  صفت نامتناهي جز بعني الهي نتوان ديد تقاضايي كه از
السـافلني آرد بازمانـدگان ايـن بسـرا پـردۀ  مهـبط اسفل یسـو یهوس خانۀ ديو برآيد روآن است و تقاضائی که از 

  السافلني چه كار دارد. الدين كه تخت و تاج خواص در باالي عليني منتظر آنست در باالنۀ اسفل قوام
اي فرزنـد خلـف آدم گـرد ناخلفـان ابلـيس چـه گـردي  العامـه ته باشـي المـروة نامـه(؟) بـه مثابةدانم كه دانسـ      

اي روح قرار عاشق دل مجروح تـو بـه نقـش نفـس سـر فـرود آري چـو  االختالط اي كه االحتياط يف ترك خوانده
اوفتـادي چـون الطريق لمن اليفيق اي جان سماي سـنايي تـو بـه تركيـب ظلمـاني جسـماني او چـون  اند خل گفته

دانسته باشي اذالم يوافق ففارق بواجب الوجودي كه ممكنات الوجودي مدد از جود او دارند كه آنچـه جـان پـاك 
الدين طالب آن است بدست اين بيچاره نيست و آنچه به دست اين بيچاره است هيزم مطبخ آن صـدر ديـن و  قوام

نـد شـيران بـرآن عشـقبازي نكننـد و در شـربويي كـه ناهيـد اي نزنـد دامـن ك دنيا را نشايد زيراكه مشاطگي كه زهره
ۀ اويل ابناي دنيا را از ديـوان انـك گر گرد حبال خانۀ مختصران نهد آزادمردان برو دل ننهند اما چون در نشا حيلت
الدين و عوانـانش را باسـتيالي واجـب علـيهم بخيلـك و رجلـك گشـاد  المنظرين فرمان در فرمان است ايل يوم من
ي است ايشان بدين منشور و بدان واليت تهور و تغلب بـر غريبـان واليـت آدم نتواننـد كـردن ايـن مسـكني و ا نامه
مسكن در ظل ايمان و امان آن صدر دين و دنيا ميگريزد و تواند بود كه بايمان او را در پذيرد و بدست عوانان  بي

د خلعـت منـت آمـنهم مـن خـوف درو شياطني باز ندهد اگر طـوق بنـدگي اطعمهـم مـن جـوع در گـردنش نيفگننـ
  الجعبه اكنون رأي او برتر بر آنچه بايد... الكعبة آخر ما يف پوشانند هذا رب

  تا سراپرده زد به عليني...
  

  نامۀ دوم
اللّٰه  الدين و رحمة االجل قوام المرسلني والسالم علي صاحب العالمني والصلوة علي خاتم للّٰه رب التحيات«      

انبيا و مرشد  اللّٰه تأييدات كه مؤيد الكفاة ادام الدين اكفي م رأي مشرف خداوند صاحب اجل قواموبركاته معلو
د عز من قائل ماخلقكم والبعثكم اال كنفس واحدة و قوله تعايل و ما امرنا اال واحدة اوليا چنني خرب دا

المؤمنون كنفس واحدة البصر و صاحب خرب سراپردۀ غيب و صاف خطۀ شهادت چنني اشارت نمود كه  كلمح
اللّٰه كه امر از زحمت اعداد و اضداد متعايل است و صادر و وارد و  االاللّٰه و بيان كرد محمد رسول فتوي داد الاله

خانۀ غيب را  روحاني از جاسوسي قلم و قدم مستغني است تجمل صفتي را مطيۀ صورت تحمل نتواند كرد گنج
رواحي كه در حظيرۀ وحدت علي سر متقابلني باهم متحد باشند تركيب طبايع اندر گنج تنگ پهنا گنج نتواند بود ا

ميان ايشان سمج باشد و گهرهايي كه در طويلۀ قدم در يك سلك منتظم باشد دالل نااهل ميان ايشان فضويل بود 
ثالثه در  االاللّٰه همه رويها و سويها در پيش سراپردۀ سبحانيت بيو باريده است و نقش ثالث كه نهنگ الاله

حوصلۀ جاثليق و مطران نهاده پس چون ارواح را در حظاير قدس در رياض انس اين چنني  حوصلۀ مشتي بي
انصايف فرو ريزد و صورتي را چه تفقد  اتصايل باشد تركيبي را چه تعهد بايد كرد كه نقش تربيتش به سطوت بي

  است:اين غزيل گفته بايد كرد كه عرق نسبهايش بصدمت صوري از هم بگسلد بنده عذر 
  نظم

 صورت ار با تو نباشد گو مباش
  

 خاك بر سر جسم را چون جان تراست 
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غرض از اين تشبيب و تطويل و تبديل آنست كه اين داعي را عقل و روح در پيش خدمتست وليكن نيت       
ه طاقت بارگاه جباران الملوك اذ ادخلوا قربة افسدوها كالتۀ مندرس چ ضعف دارد چه طاقت تفقد دارد آيۀ ان

اسمۀ داند كه هر باري كه سراپردۀ حشمت اعلي صدري زيني اي چه تاب پنجۀ شيران دارد باري عز دارد و شيرزده
اند حاجت آمده است اين ضعيف منزوي را رخت  اللّٰه قواما و نفاذا در اين خطۀ مختصر زده قوامي را زاده

را به همراهان خضر و الياس سرپدن اكنون بزرگئي را كه  عافيت بعزب خانۀ غوالن بردن و بضاعت قناعت
ذوالفضل الكبير با آن بزرگ دين و دنيا كرده است كه گوشۀ دل اين گوشه گرفته را به تفقد آسايش خود خراب 
نكند كه جسم حقير اين بنده نه سزاي چشم قرير آن خداوند است و اين بيتي چند براي اين بر بديهه ارشاد و 

  د.انشاء كر
  ٭٭٭

 اي چو عقل از كل موجودات فرد
 خاكبوسان سر كوي تواند
 پاسبانان در و بام تواند
 تا سنايي كيست كايد بر درت
 اي همه دريا چه خواهي كردنم
 نام او ميدان و نقش او بسي
 زان به خدمت نامدم زيرا بود

 ست پره كز ضعيفي ديدگان شب
 ساختم جلّابي از جان جانت را

 كن جلّاب جانچون بزرگان نوش 
 ورد جويد روز مجلس مرد عقل
 زآنكه مقلوب سنايي يانس است
 انس گيرم باژگونه خوانيم

 امدندگر تن و جانم به خدمت ن
 صدر تو چرخست و تن را بال سست
 جان من آزاد كن تا عقل من
 تازه گردانم بنا جسنت كه باد

  

 وي جوان از تو سپهر سالخورد 
 روشنان كارگاه الجورد

 خورشيد و مه گيتي نوردچرخ و 
 مجد كو تا گويدش كز راه برد
 وي همه گردون چه خواهي كرد گرد
 كز حكيمان او زياد اندر نربد
 پيش بينا مرد عريان روي زرد
 كو بماندست از رخ خورشيد فرد
 وزدم خرسندي آنرا كرده سرد

 مان و گرد مي مگرد مي بخردان
 بوالهوس جويد به مجلس خارورد

 با من بد مگرد گر نگيرم انس
 خويشنت را باژگونه كس نكرد
 عذرشان بپذير كمرت كن نربد
 روي تو مهرست و جان را چشم درد
 هر زمان گويد: زهي آزادمرد
 تازه از جان بيخ و شاخ و برگ و ورد

  

  
  ٭٭٭

 ن بازرگانست كه در خان سرخس در بند دكاني داشت و در پهلوي آن دكانآرسالۀ ديگر جواب نامۀ «      
خواجه سنايي با يك شاگرد فرود آمده بود و اين بازرگان غايب شد چون باز آمد مبلغي زر و قماشه از آن وي 

اي به  برده بودند و خواجه سنايي از آنجا رفته بود تهمت اين دزدي بر شاگرد وي نهادند اين بازرگان رقعه
ن اين جواب بخواند از پس سنايي خواجه سنايي نوشت تا تفحص بكند اين جواب فرستاد پس چون بازرگا

رفت و عذر خواست و گفت مردماني كه در آنجا منزل داشتند مرا گفتند كه شاگرد پيش از خواجه سنايي از آنجا 
  ».ممكن بود كه اين سرقه او كرده است واال من اين نيارستمي نوشنت و به تو فرستادنرفته بود 
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  جواب نامۀ بزرگان
بي عدوالشياطني االنس والجن تزويري كه قوت خيال تصور كرده بود صادر گشت و وكذلك جعلنا لكل ن      

النجدي را تقرير افتاده بود رسيد و ترهاتي كه آن راندۀ حضرت رانده بود خوانده شد و عقلم از  تدبيري كه شيخ
رت او كه اي آن فطنت پر فتنت فراخنده آمد و وهم از آن تباهي او فرا گريسنت نشست و متفكر شدم از جسا

وار بر دين خود نخواند و چرا در  اللّٰه العظيم چرا بر تخيالت ديو منشور ان جائكم فاسق بنباء غافل سبحان
وار بر خود عرضه نكرد كسي كه اين عروس سبز قبا را و آن  الظن اثم مسلمان تسويالت نفس توقيع ان بعض

اين تهمت نربند و كسي كه اين گنده پير كبود چادر را  انصافست عمروار در صدر امانت خود درآورده باشد بر وي
آن دنياي چند روزۀ او را سه طالق بر گوشۀ چادر بسته باشد بدو اين سفته نفرستد كسي كه اگر قرصۀ خورشيد  و

قرص خوان او باشد و او مذاق خويش بدان نيااليد بر خمير ريزۀ وليد مغيرۀ گربكي زينهار خورد و كسي كه اگر 
مكه را از بهر او كوه زر سازند او به كرشمۀ همت بدان ننگرد و مطالعتش نكند او نعلني و ژندۀ ابولؤلؤ  بطحاي

بدركي دزدد هيهات هيهات زنبور خانۀ عصيان حكيمانۀ ماشور مكن و نگارخانۀ شهواني حكيمان را آتش در 
و خزانۀ دولتي كه هزينۀ خواهش البني مساز  االمني باشد آشيانۀ غراب منه درخت همتي كه عندليب آن روح

القدس است بر كلبۀ كالب دين قياس مكن برتس از حسرت روزي كه حسرت سود ندارد و مپوش بر خداي  روح
عزوجل حايل كه بر حضرت اليخفي عليه پوشيده نيست و بدان و دانند دانايان كه من تا آن امانت را كه گواهي 

ام و تا بر عقبه در اسالم و سالم  انت هيچ دزد براي مزد قبول نكردهام ام آن و حملهااالنسان است قبول كرده
شان خيال  ام به بقاي ام هرگز با هيچ ناهمتاي و ناهمواري كه تهمتي درو گنجد سالم عليك روا نداشته متكا ساخته

ني دريافت مغرور مشو و فراشان جمال يقني را مهجور مكن در راستگاري كوش تا رستگاري يابي كه هركه اين مع
درمنند و از بدايت روح نبات تا از همه مقصود و مرادهاي دو جهاني بريافت وگرنه خود از مگس تا كركس 

نهايت جنبش حيات خصم خصم منند و هذه قيصرة عن طويلة واللّٰه تعايل هوالموفق والمعني والصلوة والسالم 
  المصطفي وآله اصحابه. علي نبيه

  مدرس رضوي از ديوان سنايي مصحح مرحوم
  

  بیبن محمدطب یم ابوالحسن علیدر مدح خواجه حك
 تا باز فلك طبع هوا را چو هوا كرد

 برگ نوايي نزد از طبع به يك شاخ بي
 شاخي كه ز سردي و ز خشكي شده بد پير
 از هيچ پدر هيچ صبي آن بنديدست
 آن نقره كه در مدت شش ماه نهاد ابر

 رزان جامه ستد دشت و بپوشيد از رنگ
 ا داد لباس دگرش جوهر خورشيدت

 شد ناطقه بر نطق طرب گوي چو در باغ
 گر شاخ به يك جان نسبي دارد با ما

 ميوه چنار از قبل شكر بهر باغ بي
 درويش كند پشت دوتا بر طمع چيز
 برابر همي خندد برق از پي آن كو

 بلبل به سر گلنب و بر شاخ ندا كرد 
 چون برگ پديد آمد پس راي نوا كرد
 از گرمي و ترّيش صبا همچو صبا كرد
 كامسال بهر شاخ يك آسيب صبا كرد
 يك تابش خورشيد زرافزاي هبا كرد
 وآن پيرهن گازري از خويش جدا كرد
 او مرعوضش را ستد آن جامه عطا كرد

 كردنما  از ناميه هر شاخ و گيا راي
 آن كار كه بس دون و حقيرست چرا كرد
 دو دست برآورد و چو ما قصد دعا كرد
 شد شاخ توانگر ز چه رو پشت دوتا كرد
 عالم همه خندان ز چه او قصد بكا كرد
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 باد سحري گشت چنان خوش كه هوا را
 شد طبع هوا معتدل از چرخ تو گويي

 بن محمد كه اگر چرخ نه عليفرزا
 آن ناصح اهل خرد و دين كه طبيعت
 آن خواجه كه از آز رهي گشت هر آنكو
 ايزد گهر لطف و سخا و هرنش را
 جز بخل نپنداشت جهاني كه عطا داد
 در فتنه فتد عالمي ار گردد ظاهر
 از چرخ بهست او بگه جود و هم از چرخ
 شكل دبران آنكه بر چرخ چوالييست

 و تهي كرد سر از عقل و دل از آزپر كرد 
 هركار كه او ساخت به تعليم خرد ساخت
 عضوش همه از كون و فسادات طبيعي
 اي حاذق ناصح به گه دانش بر خلق
 شد علم تو جاني دگر آنرا كه زمانه
 دانم كه اجل بيش نپيوست برآن شخص
 آنرا كه ز بيماري علم تو برانگيخت
 روزاز كس نشنيدم بجز از حذق تو كام

 چون از كف موسي دم عيسي اثر تو
 در جنّت علت نبود ليك به دنيا
 منسوخ شد از دهر وبا ز آنكه خداوند
 داروت بدانكس نرسد كايزد بر وي
 آن كس كه به خوشي نه بخشگي به ستايش
 اقبال سوي پشت چو فردا همه رويست
 اديان به علي راست شد ابدان به تو زيراك

 كه از جوداي آن شجر اندر چمن عمر 
 دانا نكند كفر و جهالت به كسي كو
 لطفت به از آن كرد و كند كز سر حكمت

 للّٰه كه از دولت ناگه المنة
 رنج بهشتي شد غزنني به تمامي بي

 هرچند صلتهاي تو اي قبلۀ سنت
 اين گوهر كو سفت به نزديك تو آورد
 با چشم بزرگيش نگر گرچه طبيعت
 هرچند ازين پيش به نزديك بخيالن
 جز كذب نگفت آنرا كز طبع ثنا گفت

 گويي كه صبا حاملۀ مشك و حنا كرد
 الحكما كرد چرخ اين عمل از علم جمال

 وصف علو محمدتش كرد سزا كرد
 يش و غنا كردچون بخت كفش را سبب ع

 راه در او را زره جهل رها كرد
 چون آتش و چون آب و چو خاك و چو هوا كرد
 جز كفر نينگاشت سخايي كه ريا كرد
 آن كار كه او نز پي ايزد به خال كرد
 برگفتۀ من عقل يكي نكته ادا كرد
 كاشنيد كه او چرخ در جود چو ال كرد
 از نظق و كف آنجا كه سخن گفت و سخا كرد

 ار كه او كرد به تفهيم ذكا كردوآن ك
 علمش چو فلك ساحت اركان ضيا كرد
 كايزد علمت را چو نبي اصل شفا كرد
 از گردش خود قالب ادبار و عنا كرد
 كز سردي و خشكيش دواي تو جدا كرد

 مرگ چو انگيختۀ روز قضا كرد بي
 صد كر چو صدف علم چو درّت شنوا كرد
 بر عارضه آن كرد كه بر سحر عصا كرد
 علم تو جهان را به صفت جنت ما كرد
 مر علم ترا ناسخ تأثير وبا كرد
 علت سببي كرد پسش مرگ قضا كرد
 خلق تو كم از مشك ختا گفت خطا كرد
 چونان كه چو دي رنج همه روي قفا كرد
 تو عيش هني كردي و او كفر هبا كرد
 از ميوه جهاني را با برگ و نوا كرد

 ا كردمر علم ترا با دگران مثل و سو
 سر بانك و بقراط به خاشاك و گيا كرد
 چون بود علي قسم شهنشاه عال كرد
 اكنون كه طبيبي چو تواش چرخ عطا كرد
 مجدود سنايي را با مجد و ثنا كرد
 گرمي بخري اين خر كز بهر بها كرد
 مر ديدۀ او را محل آب و گيا كرد
 چونانك توانست بهر نوع وفا كرد

 هجا كرد جز صدق نراند آنجا كز بخل
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 از شكر بر خلق همان كرد كه ايزد
 صلّه همي مدح نيوشند به شادي بي

 با اينهمه اي تاج طبيبان دل او را
 از لطف دوايي بكن اين داء رهي را

 ست تا نزد عجم ما و من اقوال ملوك
 پيوسته بهي بادت ازيرا كه علومت
 حاجات تو همواره روا باد ز ايزد

  

 از آفت ناشكري بر اهل سبا كرد
 گويي فلكم نايب و غمخوار و كيا كرد
 دهر از قبل بي درمي معدن دا كرد
 چون علم تو درد همه آفاق دوا كرد
 چونان كه عرب مر كه و چه را من و ما كرد
 بستان بقايت همه پر زيب و بها كرد
 زيرا كه بسي حاجت جود تو روا كرد

  

  
  ٭٭٭

 د خرابات كردثابت من قص
 با قدح و بلبله تسبيح كرد
 آن خدمات من دل سوخته
 نغمۀ او هست مرا نيست كرد

 »خذ«تا كه به من داد مي و گفت: 
 آنكه همي دعوي بر هر كسي
 حال سنايي دل اهل خرد
 با دل و با ديدۀ چرخ فلك
 ديدۀ بردوخته چون برگشاد
 بحر محيط او به يكي دم بخورد

 گه به شوقدست به هم بر زد و نا
 بست در صومعه و خويش را
كشف كه داند كه كند آنكه او 
 ماند سنايي را در دل هوس

  

 نفي مرا شاهد اثبات كرد 
 با دف و طنبور مناجات كرد
 مستي او دوش مكافات كرد
 بيدق او شاه مرا مات كرد
 اغلب انفاس مرا هات كرد
 روز و شب از راه كرامات كرد
 خاك گمان بر سر طامات كرد
 دال دل خويش مباهات كرد
 راز دل خويش مقامات كرد
 پس بشد و قصد سماوات كرد
 زآن همه شب دوش لباسات كرد
 چاكر و شاگرد خرابات كرد
 فضل برو سيد سادات كرد
 صومعه پر هزل و خرافات كرد

  

  
  الملك، طاهر د ثقةیدر مدح خواجه عم

 دي دل ما فگار خواهد كرد
 سده بهر نويد فصل بهار

 چونني نويد گر كه تراپيش 
 برفشان آن گهر كه كافر ازو
 اژدهايي كه اهل بدعت را
 آنكه مي فخر كرد ازو ابليس
 موو زرين شود ازو پران
 همچنو بيند آن زمان معيار
 گوهري كو چو خود كند به مثال

 وز ستم سوگوار خواهد كرد 
 باز عهد استوار خواهد كرد
 به اميد بهار خواهد كرد
 در سقر زينهار خواهد كرد
 روز محشر شكار خواهد كرد
 جم از آن فخر عار خواهد كرد
 چون زبانه چو مار خواهد كرد
 آن كه او را عيار خواهد كرد
 آن گهر كآبدار خواهد كرد
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 روي سرخي مادرش طلبد
 اي در طبع قرار آفريده بي

 تا ببيني كه همچو هر سال او
 خويشجنبش  در ميان هوا ز

 چون بنان محاسبش هر شاخ
 بيني از وي دو مايۀ ثنوي
 گل او آن نكرد روز از نور
 گوهري كو نگار نپذيرد
 جزوي از شمس همچو شمس از نور
 دو عرض كاندروست تف و شعاع

 پوش خواهد كرد آبرا لعل
 بر هوايي كه سيم باريد ابر

 پوش لؤلؤ پاش از تن الله
 آشكاري كوهسار از رنگ

 هيب بحار او فرداكز ن
 ديدۀ فلك را دود چشم بي

 بر آن آب و رنگ را از عكس
 افسر امّهات و آبا را
 ز آسمانها قالده خواهد بست

 سوي فلك همي پويد سخت
 ماند یم کيا پدر زير خا

 يا ز تأثير طبع خود بر گل
 مگر از بهر خوش ديل فضال
 تا چو فخر دو كون در يكشب
 تا بر سعد اخرتش از دود

 نشان يافت رتبت خواجهتا 
 الملك طاهر آنكه چو آب ثقة

 وز پي اتفاق و انصافش
 آب از امنش سرپ شود آنرا
 قوت آب عزم او چون چرخ
 جوهر باد حزم او چون خاك
 آن درختي كه آب خشمش خورد
 آب نظمش درخت فكرت را

 عونش يافتگلبني را كه آب 
 یآب گوهر شود در آن كان

 آنكه با اوش يار خواهد كرد
 ست كش با قرار خواهد كردكي

 در زمانه چه كار خواهد كرد
 فلكي مستعار خواهد كرد
 گويي انجم شمار خواهد كرد
 چون دو سو آشكار خواهد كرد
 كامشب او از شرار خواهد كرد
 عالمي چون نگار خواهد كرد
 ليل را چون نهار خواهد كرد
 بر سه جوهر نثار خواهد كرد
 خاكرا مشكبار خواهد كرد

 و زربار خواهد كردامشب ا
 صد نهان آشكار خواهد كرد
 چون نهان بهار خواهد كرد
 آسمان را بخار خواهد كرد

 ها همچو نار خواهد كرد ديده
 چون مي و كفته نار خواهد كرد
 بر سر خود فسار خواهد كرد
 از قمر گوشوار خواهد كرد

 وار خواهد كرد كار ديوانه
 يا پسر اختيار خواهد كرد

 وار خواهد كردچون سه عنصر ج
 چرخ را تار و مار خواهد كرد
 نه فلك را گذار خواهد كرد
 ديدۀ نحس تار خواهد كرد
 همتش را شعار خواهد كرد
 ايزدش پايدار خواهد كرد
 آب از آتش سوار خواهد كرد
 كه نهنگش شكار خواهد كرد
 خاك را نامدار خواهد كرد
 آب را با قرار خواهد كرد

 كردوار خواهد  دان كه آن شاخ
 از خرد بيخ و بار خواهد كرد
 دان كه طبعش چنار خواهد كرد
 كه ازو افتخار خواهد كرد



۶۱ 

 امنخواب را در دو چشم خلق از
 اي كه تأثير آب دولت تو
 نعمتي را كه بحر ها نربد
 آب را تف طبعت از بس جود
 آتش خشمت آب دريا را
 ايزد آن كلك را كه لفظ تو يافت
 ز آب حيوان بقات چون شعرت
 گردد آتش حصار امنش اگر
 تا ز آب حرام عقل و سخن
 آب و آتش براي اين مدحت
 ملك دنيا نخواهد آن كو را

 آب اجل سوي مرگ دشمنت را چو
 روزگار آب روي داد آن را
 دشمنت زين سپس به عذر جواب
 گرنه از بخت بد چو هر عاقل
 آب جاه تو آنكسي خواهد
 مهرتا پا و سر در آب از شرم
 چون كف از تف عمامه خواهد بست
 آب من برده گير اگر با من
 آب آنراست نزد هر مهرت
 آمدم چون پر آب آبله من

 آب از كاراي سنايي مرب تو 
 بحرها خورد بايد اندر  غوطه

 كي برتسد ز زخم مار آنكو
 آب ديده مريز كت خواجه
 آب را گرچه ميل زي پستيست

 اقبال تافته گردد آنكه بي
 كشتي رنجكي بيند آنكه بي

 تا ز تأثير نه فلك چار اصل
 سرورا سرفراز كت نه چرخ
 زآبها تا بخار خواهد خواست
 شادمان زي كه در بقات سده

  

 قوت كوكنار خواهد كرد
 گل اعدات خار خواهد كرد
 رزق تو خود دمار خواهد كرد
 همه زرين بخار خواهد كرد
 همچو آتش نزار خواهد كرد

 خوار خواهد كرد آتش آب
 هر زمان نو شعار خواهد كرد

 حصار خواهد كرد آب را در
 ذات عيب و عوار خواهد كرد
 برد و گوهر فخار خواهد كرد
 جود تو با يسار خواهد كرد
 هم ز عرضش مهار خواهد كرد
 كه برو روزگار خواهد كرد
 خاك فرش عذار خواهد كرد

 ها زار زار خواهد كرد ناله
 كايزدش بختيار خواهد كرد
 خويشنت را يسار خواهد كرد

 خواهد كرد چون بط از آب ازار
 جود تو همچو پار خواهد كرد
 چون نربد او قمار خواهد كرد
 تا دلت چختيار خواهد كرد

 گراز خواهد كرد كت خرد حق
 هركه دُر در كنار خواهد كرد
 خويشنت يار غار خواهد كرد
 با ضياع و عقار خواهد كرد
 نظم تو كار نار خواهد كرد
 نام خود يادگار خواهد كرد

 اهد كردبحر اخضر گذار خو
 كار كردست و كار خواهد كرد
 افسر هر چهار خواهد كرد
 بادها تا غبار خواهد كرد
 اين چنني صدهزار خواهد كرد

  

  
   بار سلطانريدر مدح ام
 گر جمال آشكار خواهد كرد  باز جانها شكار خواهد كرد



۶۲ 

 جاي شكرست خلق را كان بت
 رايت و رؤيت منوّر او
 بوي آن زلفكان مشكينش
 در خزان از بهار رخسارش

 طرۀ خوش او غمزۀ نغز و
 دوريان را به دير خواهد برد
 گرچه عقل از چهار خصم برست
 ليك بر چارسوي غيرت عشق
 جان متواريانِ حضرت را

 قراران سبز دريا را بي
 بر سر از خاكپاي مركب او
 قلب و قالب به خدمت آورديم
 چاكر اوست چشم و گوش رهي
 خدمت او كند خرد چون او
 آنكه نعل سمند او در گوش

 عني بهرِ توتيا جويد حور
 از خيال جمال فطنت او
 دست گردن به دست حاسد او
 از طراز آستني بدخواهش
 تيغ او روز كني ز خون عدو
 آب را سنگ علم او چون خاك
 اجل از بيم تيغ خونخوارش
 باد با خاك روز كوشش او
 آب در حلق دشمن از قهرت
 عدوش چون ز عمر بر بادست
 از براي موافقش گردون

 در يك نفس به دولت او بحر
 از شرف مشرتي ركابش را
 جود او همچو ابر نيساني

 آب همچو ماهي باز  بنده بي
 گر ز خاك تو آبروي برد
 با تو چون خاك بادوار بسر
 اي چو آب اصل لطف همچون خاك
 هست فكرت كه مير اين معني
 بيخ جانم به شربتي از جود

 جان به شكر شكار خواهد كرد
 ماه را در حصار خواهد كرد
 مشك را قدر خوار خواهد كرد
 كشوري را بهار خواهد كرد
 هيچ داني چكار خواهد كرد؟
 ديريان را به دار خواهد كرد
 از دو عالم چهار خواهد كرد

 كردعقل را سنگسار خواهد 
 چون زمان برقرار خواهد كرد
 چون زمني بردبار خواهد كرد
 نور از چشم خار خواهد كرد
 تا كدام اختيار خواهد كرد
 گر برين اختصار خواهد كرد
 خدمت مير بار خواهد كرد
 مشرتي گوشوار خواهد كرد
 مركبش گر غبار خواهد كرد
 روح را غمگسار خواهد كرد
 گل خيري چو خار خواهد كرد

 ين غيار خواهد كردغيرت د
 زار خواهد كرد خاك را الله

 با ثبات و وقار خواهد كرد
 الحذار الحذار خواهد كرد
 الفرار الفرار خواهد كرد
 شعله شعله چو نار خواهد كرد
 اجلش خاكسار خواهد كرد
 ابر را در نثار خواهد كرد
 صد بخور از بخار خواهد كرد
 افسر روزگار خواهد كرد

 اهد كردها بيشمار خو قطره
 سر به سوي بحار خواهد كرد

 وار خواهد كرد مدحتت بنده
 خويشنت بادوار خواهد كرد
 نعل چرخم فگار خواهد كرد
 عرضه بر شهريار خواهد كرد
 در تنم استوار خواهد كرد



۶۳ 

 روي چون صدنگار و طبع خوشش
 انعامت عقل در انتظار

 عزّ و اقبال سرمدي بادت
  

 كار من چون نگار خواهد كرد
 روز و شب انتظار خواهد كرد
 هم برين اختصار خواهد كرد

  

  
  اث استادانرياز م یسخن

 مبارز او بود كاوّل غزا با جان و تن گيرد
 ز آن عقبا نينديشد بدين دنيا فرو نايد
 گر خواهد بقا يابد ببايد مردنش اوّل
 ببايد رفت بر چرخش كه تا با مه سخن گويد

 الفند دانند رنج ره بدان بر خيره مي نمي
 عيار آن است در عالم كه در ميدان عشق آيد

 ت دريا تررو به آب هف نگردد دامن ره
 چو مرد از غير فارغ شد ز دنيا سر بگرداند
 از آن اسرار پوشيده كه عاشق دارد اندر دل
 تو گفت عاشقان داريّ و كار فاسقان البد
 مرا باري نشايد زد به پيش هيچ عاشق دم
 پر از زهرست كام من سنايي خوش سخن زانم
 ويل ميراث استادان از اين زيبا سخن دارم

 ست پر گوهر پاره مرا طبعي درين دلق به صد
  

 ز كوي تن برون آيد به شهر دل وطن گيرد 
 نه جرم بوالحكم خواهد نه جاي بوالحسن گيرد
 اگر معروفيي باشد كه هم از خويشنت گيرد

 چون شمعش كه صحبت با لگن گيرد ببايد سوخت
 نه زان وجهست اين لقمه كه هركس در دهن گيرد

 گيردمصاف هستي و مستي همه برهم زدن 
 همه او گردد از معني چو ترك ما و من گيرد

 ترتيب پس آمد شدن گيرد سپاه فقر بي
 اگر بر خار برخواند همه عالم سمن گيرد
 بدخشان بد به دست آيد اگر نعمان يمن گيرد
 كه هر ساعت غم دنيا به گردم انجمن گيرد
 قيامت زهر بايد خورد گر دستم سخن گيرد

 جاي حسن گيردحسيني بايد از معني كه تا 
 چو بگشايم ز فضل او جهاني نسرتن گيرد

  

  
  در مدح بهرامشاه

 روزي كه جان من ز فراقش بال كشد
 و فراقش چو هر دو زوست  مارا يكيست وصل

 نامرد باشد آنكه وفا نشمرد ازو
 آن جان بود شريف كه دم دم ز دست دوست
 هر دل كه از قبول غمش روي در كشد

 ياد خود كند دل كيست تا حديث خود و
 رنجش شكر بالست از آن عافيت به عشق
 در موكبي كه روح قدس مركبي كند
 مرد آن بود كه در ره پاكي چو عاشقان
 بود شما چو نار شود در مصاف عشق
 در چارسوي حكم چو بانگ بال بخاست
 زهر آب قهر و غيرت او را ز دست دوست
 در دم سوار گشت بر اسب هواي تو

 آنروز عرش غاشيۀ كربيا كشد
 اين غم نه كار ماست كه اين غم كيا كشد
 گر زو دمي ز راه مرادش جفا كشد

 ل بقا كشدهر لحظه جام جام زال
 اقبال آسمانش به پيش فنا كشد
 با آن صنم كه هودج او كربيا كشد
 رنجش هميشه با طرب و مرحبا كشد
 پيدا بود كه الشۀ ما تا كجا كشد
 خط بر سر صواب و قلم بر خطا كشد
 شو ما بدا كه كينۀ بود شما كشد
 جانهاي پاك سوخته پيش صال كشد
 با روي تازه ساغر برّ و وفا كشد

 بار هرزه هرزه خر آسيا كشدوين 



۶۴ 

 ۀ عقل از براي آنكرست از عقيله ديد
 ديده سنايي از قبل چشم شوخ او
 با چشم شوخ او خوش از آنيم كو به عشق

 مدد فضل و عدل او آن خسروي كه بي
 سلطان يمني دولت بهرامشاه كو

 

 هر ساعتي ز خاك درش توتيا كشد
 نوك سنان غمزه به ياد ثنا كشد
 سرمه همه ز خاك در پادشا كشد
 جان در بهشت عدن وبال وبا كشد
 عرضش هميشه بار وفا و بقا كشد

 

  
  در زهد و موعظه

 وجود عشق عاشق را وجود اندر عدم سازد
 لوقينسازد عشق رنگ از هيچ رويي بهر مخ

 جمال عشق آن بيند كه چشم سر كند بينا
 شفا سازد دل و جان را و عاشق را شفا سوزد
 هرآنكس را كه دل چون آبنوس آمد بدانگونه
 يكي باشد يكي هفده چو اندر مجلس ماندن
 كرا در خام خم ندهند چون گوش از پي آوا
 علم بودن به عشق اندر مسلم نيست جز آن را

 سوسن سرو آزاديبه باغ بندگي بايد چو 
 رويي دل سيه گردد اگر چون سيب وقت سرخ

 به مهر عشق در ملك خدا آن دهخدا گردد
 كرا خاك ارم از باد انده طاق گرداند
 چو زير و بم بدان عاشق بناالني و گرياني
 ندارد ملك جم در چشم عاشق وزن چون دارد
 نشست عاشق اندر بتكده واجب كند زيرا

 عاشق را كه اندر عشق و رفع و حفض نباشد نصب
 كس نيست با هر ناكس از كوري عروس عشق بي

 دور افتدبدان تا شهر عشق از حلق هر نااهل 
 مد از آن معنيآنشان شير در تقويم دال 

 دل همچون كباب عشق اندر رگ بسوزد خون
 اي دادش هرآن چشمي كه عشق از طلبۀ خود سرمه

 گويم كه داند اين مگر آن كز دل صايف چه مي
 

 حقيقت نيست آن عشقي كه بر هستي رقم سازد
 رنگي وجود اندر عدم سازد كه رنگ عشق بي

 سماع وصل آن بيند كه گوش سر اصمّ سازد
 سقم سوزد رگ و پي را و عاشق را سقم سازد 

 نباشد عاشق ار او اشك چون آب بقم سازد
 چو دست عشق هژده بر بساط خويش كم سازد

 را علم سازد بود علمي اگر در عاشقي خود
 كه همچون كوس جاي خورد بيرون شكم سازد
 هرآنكو وقت كشنت همچو گل خود را خرم سازد
 سپيد آمد كرا رخ چون بهي زرد و درم سازد
 كه شادي خانۀ دل در ميان شهر غم سازد
 نباشد جفت آن آبي كه از آتش ارم سازد
 كه تسكني غم از عشق و نواي از زير و بم سازد

 جم سازد از كهنه سفايل جامكه دست عاشق 
 الحرم سازد كه آه عاشقان از بتكده بيت

 غم آن دارد كجا بر فعل مستقبل الم سازد
 كبودي در كند خود را به عشقش متهم سازد
 طبيب عشق هر ساعت ز شهد خويش سم سازد

 دال خم سازد شير قد چون شد چون هرآن عاشق كه
 ن كباب از روي طب قانون دم سازدآاگرچند 

 سران تا جور بيند كه بر خاكش قدم سازد
 وار خود را بندۀ شاه عجم سازد سنايي

 

  
  بن ابراهيم در مدح اميراسماعيل

 خورشيد چو از حوت به برج حمل آمد
 در باغ خلل يافته و گلنب خايل
 فردوس شد امروز جهاني كه ازين پيش

 گويند ز سر باز جهان در عمل آمد
 اكنون به بدل باز حلي و حلل آمد
 در چشم همه كس چو رسوم و طلل آمد



۶۵ 

 خورشيد ثناي تو همي كرد بر آن دل
 قديسگفتي نظر مشرتي از مركز ت

 چه جاي مه او زينت ماه فلك آمد
 اي مير سماعيل كه مانند براهيم
 هم در دم اول كه ترا ديدم گفتم
 آراستۀ تير اجل بود مرا جان
 صفراي من از خلق تو شد پير و عجب نيست
 در افسر تو نيست سخن ليك چه سودست
 خايل ز خلل باد جالل تو ازيراك
 تو تازه و نو باش كه فرزند حسودت

 

 چون از دم ماهي به سروي حمل آمد
 ناگاه ز تسديس به جرم زحل آمد
 چه جاي محل آلت جاه و محل آمد
 جود تو نه از مال ز عون ازل آمد

 بدل آمد كني چون دم آخر به هرن بي
 رب معده برقص جمل آمدور چه ز ط

 خل آمدزيرا عسل خلق تو خايل ز
 مغز كل آمد كز اصل مرا خود سر بي

 خلل آمد خود عمر تو چون جود كفت بي
 نزد غربا بار نوند وابل آمد

 

  
  در استغناي معشوق طناز و وفاي عاشق

 عاشقانت سوي تو تحفه اگر جان آرند
 ور خرد بر تو فشانند همي دان كه همي

 دين به تو آرند عجب نبود ازآنكور دل و 
 هرچه هستيست همه ملك لب و خال تواند
 نوك مژگانت بهر لحظه همي در ره عشق
 چينۀ دام لبان تو زمان تا به زمان
 زلف و خالت ز پي تربيت فتنۀ ما

 ز پي تقويت حسن تو باز چشمهامان
 طوبي و سدره به باغ تو و پس مشتي خس

 ملخي شان رد مكن انگار كه پاي هديه
 خاكپاي تو اگر ديده سوي روح برد
 از پي چشم بدو چشم نكوي تو همي
 بوستان از خجلي پوست بيندازد از آنك
 عاشقان از خم زلف تو چه ديدند هنوز
 باش تا سلطنت و كرب تو مشتي دون را
 وار باش تا خار سر كوي ترا نرگس

 اي بسا بيخ كه در چني و خنت كنده شود
 خم زلف تو بازباش تا خط بناگوش و 

 عشاق ز دستت بدهندكي به آساني 
 چون دم عقرب در حال دعقد پروين بخم

 كافران گمره از آنند كه در زلف تواند
 يك ره آن پرده برانداز كه تا مشتي طفل
 هر دم از غيرت ياري تو اجرام سپهر

 به سر تو كه همي زيره به كرمان آرند
 عرق سنگ سوي چشمۀ حيوان آرند
 رخت خر بنده به بنگاه شرتبان آرند
 چيست كآن نيست ترا تا سوي تو آن آرند
 آدم كافر و ابليس مسلمان آرند

 همان آرندروح را از قفس سدره به م
 عقل را كاج زنان بر در زندان آرند

 كنان در قفس جان آرند فتنه را رقص 
 دستۀ مجلس تو خار مغيالن آرند
 گلۀ مور همي پيش سليمان آرند
 روح پندارد كز خلد همي خوان آرند
 مردمان مردمك ديده به قربان آرند
 صورت روي تو در ديدۀ بستان آرند

 آرند باش تا تاب در آن زلف پريشان
 از در دين به هوس خانۀ شيطان آرند
 دسته بندند و سوي مجلس سلطان آرند

 مهر گياهي به خراسان آرندتو تا چو 
 عقل را گوش گرفته به دبستان آرند
 كه نه در دست همي چون تويي آسان آرند
 چون سخن زان دو رده لؤلؤ مرجان آرند
 يك ره آن زلف برب تا همه ايمان آرند

 سراپردۀ قرآن آرندرخت جان سوي 
 بر سنايي غم و اندوه فراوان آرند



۶۶ 

 هر زمان لعل و درو سرو و بنفشۀ تو همي
 شقخود چو پروين كه مه و مهر همي سجدۀ ع

 قدر چوگانت ندانند از آن خامي چند
 شكل دندان و سر زلف تو زودا كه برو

 

 دل و دين و خرد و صرب دگر سان آرند
 سر دندان ترا از بن دندان آرند
 باش تا سوختگان گوي به ميدان آرند
 سني و نون و الفـ و يا همه تاوان آرند

 

  
  در مدح بهرامشاه

 عقل كل در نقش روي دلربم حيران بماند
 ست آنگه ز خاك پاي اوجان ز جان كردست ش

 صبح پيش روي او خنديد و بر خورشيد چرخ
 نقش بند عقل و جان را پيش نقش روي او

 غم نشست عشق چون دولت به پيش روي او بي
 كفر و ايمان از نشان زلف و رخسار ويست
 عقل با آن سراندازي به ميدان رخش
 از براي رغم من گويي ازين ميدان حسن

 جان آمد از آنك گير آتش جانان گريبان
 گفتمي كآن رنگ با مرجان چه ماند با لبش
 نيست صربم از ميانش تا چو ذات خود مگر

 زخم خود مگذار از آنك زخم خوار خويش را بي
 عاقبت از دشنۀ مژگانش روي اندر كشيد
 بهرت آن تا خاكپايش را به دست آرد مگر
 عقل و جان در خدمت آن بارگه رفتند ليك

 مي فرماي كاندر ذات ماهرچه خواهي گو ه
 گر قماري كرد جان با او بجاني هم ز جان
 گوهر جان و جهان ذات سنايي را ازوست
 تا نگيرد مرغ مر مرغ سنايي را ز بيم
 تا جمال قهر و لطفش سايه بر عالم فكند
 زلف شيطانيش گر دل برد گو بر باك نيست
 خسرو خسرو نسب بهرامشه سلطان شرق

 ش ازين عيسي پاكملك علت ناكرا خوش خو
 تا شدش معلوم حكم آيت احسان و عدل
 بر فلك بيني كه كيوان رتبتي دارد وليك

 به گرايد رايت رايش بسوي عاطفت 
 به خلق و در احسان در عدل و دل گشايد دست چون

 

 جان ز جاني توبه كرد آنك بر جانان بماند
 جان پيونديش رفت و جان جاويدان بماند

 ندان از آن خندان بماندلب و د نور صادق بي
 دست در زير زنخ انگشت در دندان بماند
 كفر چون ايمان به پيش روي او عريان بماند
 زآن نشان روز و شب در كفر و در ايمان بماند
 در خم زلفني او چون گوي در چوگان بماند
 عيسي مريم برفت و موسي عمران بماند
 آنهمه تر دامني در چشمۀ حيوان بماند

 ردم ز خجلت رنگ با مرجان بماندني غلط ك
 بر ميانم چون ميانش واللّٰه ارهميان بماند
 خوار گردد پتك كوبنده كه از سندان بماند
 عافيت در سلسلۀ زلفينش در زندان بماند
 چرخ را هرچند جنبش بود سرگردان بماند

 افشان بماند عقل كارافزاي رفت و جان جان
 قايل فرمان برفت و قابل فرمان بماند
 الجرم در ما ز دانش مايه صد چندان بماند

 مكان و كان بماند گردمي زو ماند ذاتش بي
 الجرم چون مرغ عيسي روز از آن پنهان بماند
 شير در بستان فنا شد شير در پستان بماند
 منت ايزد را كه جان در مدحت سلطان بماند
 آنكه بهرام فلك در سطوتش حيران بماند

 نچه درمان آن بمانددرد رفت الحمدللّٰه و آ
 و عدل چون احسان بماند جور بخل  شدنهان چون

 از پي ايوان اين شه چرخ خود كيوان بماند
 زين سبب را خان و خوان خانه بر اخوان بماند
 بستۀ احسان و عدلش جملۀ انسان بماند
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  ٭٭٭
 كرد رفت از مردمان اندر جهان اقوال ماند
 از فصيحان و ظريفان پاك شد روي زمني
 دُّر معني در بن درياي عزلت جاي ساخت
 صدرها از عالمان و منصفان يكسر تهيست

 يابد كسي از وي نشان عدل گم گشت و نمي
 عدل نوشروان و جور معتصم افسانه شد
 رفت سيد از جهان و چند مشكل كرد حل
 نيست گويي در جهان جز فيلي از اصحاب فيل
 يشد ملك محمود و ماند اندر زبانها مدح او

 خاك شد كسري و از هر دل برون شد مهر او
 هرگهي بانگي برآيد گرد شهر از مردمان
 رفت كدبانو كليد اندر كف نوروز داد

 ها در غيبت و وزر و بزه يك گُره را خانه
 زين سپس شايد سنايي گر نگويي هيچ مدح

 

 همعنان شوخ چشمي در جهان آمال ماند
 انددر جهان مشتي بخيل كور و كرّ و الل م

 وز پي دعوي به روي آبها آخال ماند
 صدر در دست بخيل و ظالم و بطال ماند
 ظلم جاي وي گرفت و چند ماه و سال ماند
 وز بزرگيشان به چشم مردمان تمثال ماند
 بوحنيفه رفت و زو در گرد عالم قال ماند
 شد نجاشي وز فسونش چند گون اشكال ماند
 عنصري رفت و ازو گرد جهان امثال ماند

 اين از بناي قصر او اطالل مانددر مد
 و دردا و دريغا خواجه رفت و مال ماند هآ

 رفت خواجه ده به دست زيرك جيپال ماند
 يك گُره را گنجها بر طاعت و اهمال ماند
 زان كجا ممدوح تو خوايل پز و بقال ماند

 

  
  در تغيير احوال مردم و دگرگوني روزگار

 انددهاي مسلمانان خاليق حال ديگر كر
 در سماع و پند اندر ديدن آيات حق
 كار و جاه سروران شرع در پاي اوفتاد
 پادشاهان قوي بر داد خواهان ضعيف

 اند تركان داده بهملك عمر و زيد را جمله 
 شرع را يكسو نهادستند اندر خير و شر

 عمل از غايت حرص و امل عالمان بي
 گاه و صايف براي وقف و ادرار عمل

 سيم و طمع در مال يتيم از براي حرص
 پوشان مزور سيرت سالوس و زرق خرقه

 گاه خلوت صوفيانِ وقت با موي چو شير
 اند قاريان زالحان ناخوش نظم قرآن برده

 در منازل از گدايي حاجيان حج فروش
 مالداران توانگر كيسۀ درويش دل
 اند سر ز كرب و بخل بر گردون اخضر برده

 شاهني به ظلمزين يكي مشت كبوتر باز چون 
 خواجگان دولت از محصول مال خشك ريش

 اند حرمتي معروف منكر كرده از سر بي
 اند چشم عربت كور و گوش زيركي كر كرده
 اند زآنكه اهل فسق از هر گوشه سر بر كرده
 اند مركز درگاه را سد سكندر كرده
 اند خون چشم بيوگان را نقش منظر كرده
 اند قول بطلميوس و جالينوس باور كرده

 اند رۀ اصحاب لشكر كردهخويشنت را سخ
 اند با عمر در عدل ظالم را برابر كرده
 اند حاكمان حكم شريعت را مبتّر كرده
 اند خويشنت را سخرۀ قيماز و قيصر كرده
 اند ورد خود ذكر برنج و شير و شكّر كرده
 اند صوت را در قول همچون زير مزمر كرده

 اند هاي ظالمان را ركن و مشعر كرده خيمه
 اند رويش را از غم توانگر كردهدر جفا د

 اند مال خود بر سايالن كربيت احمر كرده
 اند عالمي بر خلق چون چشم كبوتر كرده
 اند طوق اسب و حلقۀ معلوم اسرت كرده
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 بر سرير سروري از خوردن مال حرام
 از تموز زخم گرم و بهمن گفتار سرد
 خون چشم بيوگانست آنكه در وقت صبوح
 تا كه دهقانان چو عوّانان قباپوشان شدند

 داران شدند تا كه تازيكان چو قفچاقان كله
 نقد از نفاق اصحاب دارالضرب در تقليب

 كار عمال سراي ضرب همچون زر شدست
 شاعران شهرها از بهر فرزند و عيال
 غازيان نابوده در غز و غزاي روم و هند
 جبه دزدان از ترازوها بر اطراف دكان
 اي اي دريغا مهديي كامروز از هر گوشه

 مصحف يزدان درين ايّام كس مي ننگرد
 دهند كودكان خرد را در پيش مستان مي

 ست حال روزگار ان دگر گشتهاي مسلمان
 

 اند شخص خود فربي و دين خويش الغر كرده
 اند خلق را با كام خشك و ديدۀ تر كرده
 اند مهرتان دولت اندر جام و ساغر كرده

 اند بر كرده بار و بي شت مردمان بيتخم ك
 اند خواجگان را بر سر از دستار افسر كرده

 اند زر كرده زور و بي مؤمنان زفت را بي
 اند زانكه زر بر مردمان يك سر مزوّر كرده
 اند شخص خود را همچو كلكي زرد و الغر كرده
 اند الف خود افزون ز پور زال و نوذر كرده

 اند خيّر كردهطبع را در جبّه دزديدن م
 اند سوز سر بر كرده يك جهان دجّال عالم

 اند چنگ و بربط را بها اكنون فزونرت كرده
 اند مر مخنث را امني خوان و دخرت كرده
 اند زآنكه اهل روزگار احوال ديگر كرده

 

  
  در وصف بهار

 متواري روان عشق صحرايي شدندزبا
 باز مستوران جان و دل پديدار آمدند

 ان روحاني به صلح چار خصمباز نقّاش
 باز در رعنا سراي طبع طرّاران چرخ
 باز بينا بودگان همچو نرگس در خزان
 زرد و سرخي باز در كردند خوشرويان باغ

 عاشقان در زير گلبنهاي پروين پاش باغ 
 تا وطاها باز گسرتدند پيران سپهر
 خسرو سيّارگان تا روي بر باال نهاد

 خرتاناز پي چشم شكوفه دستهاي ا
 تا عيار عشق عيّاران پديد آرند باز
 تا باكنون الئيان بودند خلقان چون ز عدل
 غافالن عشرتي چون عاقالن حضرتي
 از پي نظارۀ انصاف چار اركان به باغ
 چون دم عيسي چليپاگر شد اكنون بلبالن
 بيدالن در پردۀ ادبار متواري شدند
 زاغها چون بينوايان دم فرو بستند باز

 پوش گشت ر منافق تا مرقععالم پي
 روزها اكنون بگه خيزند چون مرغان همي

 باز سرپوشيدگان عقل سودايي شدند
 باز مهجوران آب و گل تماشايي شدند

 شدند از سراي پنجدر در خانه آرايي
 يي شدندبهر اين نوخاستگان در كهنه پيرا

 بينايي شدند در بهار از بوي گل جوياي
 تا دگر ره بر سر آن الف رعنايي شدند

 النعش اندر شكل جوزايي شدند از بنات
 افزايي شدند قمريان چون مقريان در نوبت

 بااليي شدند زاخرتان قعر مركز ني
 بر صاليۀ آسمان در توتياسايي شدند

 ران نه فلك در مرد پااليي شدندزرگ
 يك الفـ در ال درافزودند الّايي شدند
 خون رز خوردند و اندر خون دانايي شدند

 آنجاييست گويي جمله اينجايي شدند هرچه
 بهر انگليون سراييدن برتسايي شدند
 دلربان در حلقۀ اقبال پيدايي شدند
 بلبالن چون طوطيان اندر شكر خايي شدند

 هي زبر يكتايي شدندپوشان اال خرقه
 روزهامانا چو مرغان هم تماشايي شدند
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 اينت زيبا طبع چابك دست كز مشّاطگيش
 مطربان رايگان در رايگان آبادِ عشق

 تر كردند تاريكان خاك دلق تا كوتاه
 

 آنچنان زشتان بدين خوبي و زيبايي شدند
 دل و دم چون سنايي چنگي و نايي شدند بي

 روشنان آسمان در نزهت آرايي شدند
 

  
  طعنه بر علماي دنياجو

 اي سنايي ز جسم و جان تا چند
 از پي چشم زخم خوش چشمي

 يادچكني تو ز آب و آتش 
 چكني بود خود كه بود تو بود
 تا بوي در نگارخانۀ كن
 چون گذشتي ز كاف و نون رستي
 همه از حرص و شهوت من و تست
 باز رستي ز فقر چون گشتي
 نزد من قبله دوست عقل و هواست
 مهبط اين يكي نشيب نشيب
 مقصد ما چو دوست پس در دين
 چو تو در مصحف از هوا نگري

 يهوا شنو ور ز زردشت بي
 طمع و حرص و بخل و شهوت و خشم
 هفت در دوزخند در تن تو
 هني كه در دست تست قفل امروز

 زنان همه ره آتشست شاخ
 ملك اويي كز آن همه ترسي
 آن نه بيني همي كه مالك را
 دين به دنيا مده كه هيچ هماي
 دين فروشي همي كه تا سازي
 خر چنان شد كه در گرفنت او
 گويي از بهر حشمت علمست
 علم ازين بار نامه مستغنيست
 مهرۀ گردن خر دجال
 از پي قوت و قوت دل گرگ
 كفش عيسي مدوز از اطلس
 شهوتت خوش همي نماياند
 كي بود كني نقاب بردارند

 رنامۀ تواچند ازين الف و ب

 نواي دربند بر گذر زين دو بي
 هردو را خوش بسوز همچو سپند

 و خاك نوندچكني تو زباد 
 كه ترا در اميد و بيم افگند
 نرهي هرگز از بيوس و پسند
 از قل قاف و الم دانشمند
 علم و اقرار و دعوي و سوگند

 اي خرسند همچو لقمان به لقمه
 هرچه زين هردو بگذري ترفند
 مصعد آن دگر بلند بلند
 ره چه هفتاد و دو چه هفتصد و اند
 نقش قرآن ترا كند در بند

 دت چو قرآن زندزنده گردان
 حسد و كرب و حقد بد پيوند
 ساخته نفسشان درو دربند
 در هر هفت محكم اندر بند
 كه ابد بيخ آن نداند كند
 تو شوي مالك ار پذيري پند
 نكند هيچ آتشيش گزند
 ندهد پر به پرنيان و پرند
 بارگي نقره خنگ زرين زركند
 ساخت بايد ز زلف حور كمند
 اينهمه طمطراق خنگ و سمند
 تو برو بر بروت خويش بخند
 از پي عقد بر مسيح مبند
 جگر يوسفان عصر مرند
 خر او را مساز پشما گند
 مهر جاه و زر و زن و فرزند
 تا بداني تو طعم زهر از قند
 در چنني منزيل كثيف و نژند
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 بارنامه گزين كه بر گذري
 

 اين همه بارنامه روزي چند
 

  
  و ايضاً در مذمت دنياجويان

 برندمرحبا بحري كه از آب و گلش گوهر
 ني ز هر كاني كه بيني سيم و زر آيد پديد
 در ميان صدهزاران ني يكي ني بيش نيست
 در ميان صدهزاران نحل جز يك نحل نيست
 جانور بسيار ديدستم به درياها وليك
 گاو آبي در جزيره سنبل و سوسن چرد
 همچو آهو شو تو نيز از سنبل و سوسن بچر
 باغشان از شوخ چشمي گشت شورستان خار
 اي سوسن و عنرب كجا آيد به دست ار روضه

 هرچه كاري بدروي و هرچه گويي بشنوي
 خواب نايد مرزني را كاندر آن باشد نيت
 اي بهمت از زني كم چند خسبي چون ترا
 ور همي گويي كه من در آرزوي ايزدم
 اين جهان دريا و ما كشتي و زنهار اندرو
 كشتيي را پيش باد امروز در تازان كنند

 ي را غرق گردانند در درياي غيبكشتي
 مر يكي را گل دهد تا او به بويش جان دهد
 مر يكي را سرفرازانند ز آتش از جحيم
 خنده آيد مر مرا زآنها كه از سيم ربا
 مرد آن مردست كه چون پهلو نهد اندر لحد
 مرد را بايد شهادت چونكه باشد باك نيست
 تا نباشي غافل و دايم همي ترسي ز حق

 ادي حق خرب هرگز كرا بودي گمانگر ند
 عالم آمد اين سخن مخصوص فردا روز حشر
 يك پرستار و يكي عالم كه در دوزخ برند
 حسرت آن را كي بود كز دخمه زي دوزخ رود
 منظر و كاشانه پر نقش و نگارست مر ترا
 اشرت و اسرت فزون كردن سزاوارست اگر
 مضمر آمد مردن هريك ويل وقت شدن

 سوي دوزخ شدن چونان بودمرد عالم را 
 مضمر آمد مردن هريك ويل مضمر بهست
 مرد نابينا اگر در ره بساود با كسي

 حبذا كاني كزو پاكيزه سيم و زر برند
 ني ز هر بحري كه بيني گوهر احمر برند
 كز ميان او به حاصل شاكران شكر برند

 پرور برند كز لعابش انگبني ناب جان
 چون صدف نبود كه غواصان ازو گوهر برند

 اك او عنرب برندالجرم هرجا كه خفت از خ
 تا بهر جايي ز نافت نافۀ اذفر برند
 طمع آن دارند كز وي سوسن و عنرب برند
 كاندرو تخم سپست و سير و سيسنرب برند
 اين سخن حقست اگر نزد سخن گسرت برند
 هفتۀ ديگر مر او را خانۀ شوهر برند
 هم كنون زي كردگار قادر اكرب برند
 ندكو نشاني تا ترا باري سوي دلرب بر

 تا نه پنداري كه كشتيها همه همرب برند
 باز از پيش بال لنگر برند كشتيي را

 را هم ز صرصر تا در معرب برند كشتيي
 وآن دگر را باز جانش ز آتشني خنجر برند
 مر يكي را باز از گوهر همه افسر برند
 درگه رفنت كفن از ديبه شوشرت برند
 هم به ساعت از بهشتش بالش و بسرت برند

 را اندر به چني سوي لحد ميزر برندگرو
 گر همي خواهي كه چون ايمان ترا بر سر برند
 كز جهان چون بلعمي را نزد حق كافر برند

 عمل از كرد خود كيفر برند عالمان بي
 همچنان باشد كه از جاهل دو صد كشور برند
 حسرت آن را كش به دوزخ از سر منرب برند

 برند چون بميري هم بر آن كاشانه و منظر
 عصيان ترا بر اشرت و اسرت برندبار 

 خۀ قسمت همه يكبارگي مظهر برندسن
 چونكه تركي را به سوي خوان خنياگر برند
 بانگ خيزد از جهان گر جان ما مضمر برند
 عيب دارند و ورا خصمان سوي داور برند



۷۱ 

 باز اگر بينا بساود منكري باشد درو
 اين سخن بر ما پديد آيد به ما بر آن زمان
 عاصيا هني زار بگري زانكه فردا روز حشر
 ظالمان را حشر گردانند با آب نياز

 غازيان سازند جايعالمان را در جنان با 
 اي سنايي اين چنني غافل مباش و باز گرد

 

 شايد اين معروف رازي جرب آن منكر برند
 كز براي حشرمان فردا سوي محشر برند

 اصيان را سوي فردوس برين كمرت برندع
 عادالن را زي اميرالمؤمنني عمّر برند
 ساقيان را در سقر نزديك رامشگر برند
 كآفتابت را به زودي هم سوي خاور برند

 

  
  اين شعر را حكيم سنايي در پاسخ يكي از شعرا گفته

 از باغ بوي زلف يار ما زند چون همي
 ا برداكنون هركجا رنگيست رخت آنج دلرب

 بينوايان را كنون دست صبا بر شاخ گل
 هودج متواريان را نقشبند نوبهار
 بر سر دو راه جان از رنگ و بوي گل همي
 از تعجب هر زمان گويد بنفشه كي عجب

 زحمت لب هر زمان عاشقي كو تاكنون بي
 طمع از براي عاشقان مفلس اكنون بي

 گاه آن آمد كه اين معشوقه بدمست از نخست
 ت امروز خوش زي زآنكه دست روزگاردي گذش

 گر هزار آوا كنون نوبت زند نشگفت از آنك
 عاشقي بايد كنون كز رنگ گل گويد سخن
 ساقيا ما را به يك ساغر يكي كن زانكه يار
 در ده آن حمرا كه رنگش همچو آه عاشقان

 ي نفس»حرمنا«اي مان ده كه از درگاه  باده
 ديل ساقيا منگر بدان كاين مي همي از بد

 مي چنان ده مر سنايي را كه بستانيش ازو
 

 هركه متواريست اكنون خيمه بر صحرا زند
 عاشق اكنون هركجا بوييست آه آنجا زند
 حجله از دينار بندد كله از ديبا زند

 د پايه از مينا زندقبه از بيجاده ساز
 ان خلّخ و يغما زندروباد گويي كا

 هركه زلف يار دارد چنگ چون در ما زند
 بوسها بر پاي اين گوياي ناگويا زند
 بلبل خوش نغمه گه شهر و دو گه عنقا زند
 پاي در صفرا نهند پس دست در حمرا زند

 خانۀ فردا زند زخمه بر سندان عشرت
 هركجا گل شه بود نوبت هزار آوا زند
 كي شود در دل چو الف از رنگ نابينا زند
 گرد جفتان كم تند او تا زند بر تا زند

 ندر سعد و نحس گنبد خضرا زندآتش ا
 شعله اندر صدر آمنا و صدقنا زند
 سنگ بر قنديل عقل بد دل رعنا زند

 سنايي بو كه دستي او زند تا سنايي بي
 

  
  آن شاعر اين شعر را در پاسخ حكيم سنايي فرستاد

 باش تا حسن نگارم خيمه بر صحرا زند
 از عالي خلق او عالم چو عليني شود

 ند با آنكه دولتخانه راكيست كو پهلو ز
 در حجاب كرب يا چون باريا جوالن كند

 دالن هاي بي در مصاف عاشقان در سينه
 آنچه نتوانند زد آن ديگران بر هفت رود
 اي گلي كز گلبنت عالم همه گلزار شد

 شورها بيني كه اندر حبة المأوا زند
 زند» الذي اسري سبحان«پس خطابش قرب 

 زند» ما اوحيٰ«و » اوادني«از بزرگي سر به 
 زند» البشري«و » الخوف«تكيه كي بر مسند 

 ضربت قرب وصال از درد ناپيدا زند
 بر يكتا زندآن نوا از دست چپ آن ماه 

 زند» تبارك ربنا االعال«وز گلت بوي 



۷۲ 

 »والضحا«و بيخش»طاها«دار گلبنت برگ
 جوشها در سينۀ عشاق نيز از مهر تو

 ي صاحب جمالشكر احسان تو مدح تست ا
 اين جواب شعر استادم كه گفت اندر سرخس

 

 زند» اوادني«و شاخش سر به » ياسني«بار او
 هر زماني تف وراي گنبد خضرا زند
 نقش مدح تو رقم بر ديدۀ بينا زند

 »چون همي از باغ بوي زلف يار ما زند«
 

  
  در مدح بهرامشاه

 روز بر عاشقان سياه كند
 راه بر عقل و عافيت بزند

 چون نعل اندر آذر بست گاه
 گاه چون زلف را ز هم بگشاد
 گاه بيجاده را بطوع و بطبع
 گه چو دندان سپيد كرد بطمع
 گه بيندازد از سمن بسرت
 گاه زلف شكسته را بر دل
 گاه خط دميده را بر جان
 گاه بر جربئيل صومعه را
 گاه بر ديو هم ز سايۀ خويش
 بوي او كش عدم نبوييدي

 گه بودي لب او را كه بوسه
 عشق را گه ديل نهد در بر
 عقل را گه كله نهد بر سر
 پيشۀ آفتاب خود اينست
 جامۀ گازر ار سپيد كند

 كند وليك از بيم اينهمه مي
 از پي آنكه رويش آينه است
 من غالم كسي كه هرچه كند
 همه كردار او به جايگه است
 شاه بهرامشاه آنكه همي
 گور با شرزه شير از عدلش

 شم باز از امنشصعوه در چ
 تارخ و زلف دلربان وصاف
 چاه صد باز را اگر خواهد
 محرتز باد ظلم از در او

 

 مست چون قصد خوابگاه كند
 ز آنچه او در ميان راه كند
 يوسفان را اسير چاه كند
 تنگ بر آفتاب و ماه كند
 در سر رنگ برگ كاه كند

 الموت را سياه كند ملك
 گاه بالني گل گياه كند

 رت االه كندحلقۀ حض
 نسخۀ توبۀ گناه كند
 چار ديوار خانقاه كند
 شش سوي صحن خوابگاه كند
 گاهش از قهر در پناه كند
 گاهش از لطف بوسه خواه كند
 تا دل اندر برش سياه كند
 تا سر اندر سر كاله كند
 چون كسي نيك تر نگاه كند
 روي گازر همو سياه كند
 آه را زهره ني كه آه كند

 اه كندآه آيينه را تب
 چون سنايي به جايگاه كند
 خاصه وقتي كه مدح شاه كند
 دين و دولت بدو پناه كند
 در ميان شمر شناه كند
 از پي بيضه جايگاه كند
 به گل و مشك اشتباه كند
 تاج سيصد هزار جاه كند
 تا چو نحل آرزوي شاه كند

 

  



۷۳ 

  در مذمت دشمنان و جاهالن
 سببي دشمن مننداين ابلهان كه بي

 مصاف مردي و در شرط شرع و ديناندر 
 اصل و معنيند مانند نقش رسمي بي

 چون گور كافران ز درون پر عفونتند
 در قعر و دوزخند نه جني نه انسيند
 هم ناكسند گرچه همي باكسان روند
 يكرنگ با زبان دل من همچو آخرت
 دندانۀ كليد در دعويند ليك

 سرند همچو گريبان كه از طمع زآن بي
 كنند وليكن چو بنگري دعويِّ ده

 دهقان عقل و جان منم امروز و ديگران
 فرزند شعر من همه و خصم شعر من
 گاهم چو روي مائدۀ خود بغارتند
 از راه خشم دشمن اين طبع و خاطرند
 بس روشنست روز وليك از شعاع آن

 ست گر ناممكّنم سوي اين قوم ممكن
 تهمت نهند بر من و معنيش كرب و بس

 ضالي از فضوليمدرد دل همه ف
 من قرص آفتابم روزي ده نجوم
 هم خود خورند خويشنت از خشم من از آنك

 از خاطر چو تير و زبان چو تيغ من 
 تا خامشند مطبخيان ضميرشان
 دور از شما و ما چون در آيند در سخن

 ست تيغ ده هان اي سنايي ارچه چنني
 درزي صفت مباش برايشان كجا همه

 د پاكمشاطۀ عروس ضمير توان
 شير آفرين گلشنِ روحانيان تويي
 تو تخت ساز تا حكما رخت بر گرند
 بر كن برفق سبلتشان گرچه دولتند

 اي به مادر خود گفت چونكه ما آن كره
 مادر به كرّه گفت: برو بيهده مگوي

 

 دراي و زنخ زنند پس بوالفضول و يافه
 چون خنثي و مخنث نه مرد و نه زنند

 طي مبيّنندگرچه به نزد عامه و خ
 گرچه برون به رنگ و نگاري مزينند
 در چاه وحشتند نه يوسف نه بيژنند
 هم جولهند گرچه همي بر فلك تنند
 وينان به طبع و جامه چو دنيا ملونند
 همچون زبان قفل گه معني الكنند
 پيوسته پاي بوس خسيسان چو دامنند
 هادوريان كوي و گدايان خرمنند

 منند چن خرمن هركس كه هست خوشه
 گويي نه مردمند همه ريم آهنند
 گاهم چو وزن بيهدۀ خويش بشكنند
 وز درد چشم دشمن خورشيد روشنند

 روزنند زآنكه همه بسته روزنند بي
 كايشان به نزد عقل و خرد ناممكّنند
 خود در ميان كار چو درزي و در زنند
 عذرست جمله را اگرم جمله دشمنند
 ايشان همند قرص ويل قرص ارزنند
 بوالواسعان و خشك مزاجان برزنند
 پرچني و زرد رخ چو زر اندوده جوشند
 بر ديگ گنده گشته تو گويي نهنبنند
 گويي به وقت كوفنت زهر هاونند
 كايشان نه آهنند كه ريم خماهنند

 تر از مغز سوزنند بر رشتۀ تو خشك
 اين نغز پيكران كه برين سبز گلشنند
 ايشان كه اند گر به نگاران گلخنند
 تو نرد باز تا شعرا مهره برچنند
 بشكن به خلق گردنشان گرچه گردنند
 آبي همي خوريم، صفيري همي زنند

 كنند تو كار خويش كن كه همه ريش مي
 

  



۷۴ 

  الحق محمد منصور در مدح سيف
 اي رفيقا دوش ما را در سرايي سور بود
 ديدم اندر راه زي درگاه آن شاه بتان

 د زآن سبباز چراغ و شمع كس را ياد نام
 كس نثاري كرد نتوانست اندر خورد او
 بوي ناخوش نآمد به كار اندر سراسر كوي او
 فرش ميدانش ز رخسار و لب ميخوارگان
 جويبارش را به جاي آب ميديدم شراب
 اي بسا مذكور عالم كو بدو در ننگريست
 هركه از وي بود ترسان او بدو نزديك شد

 رهش صدهزاران همچو مو ساخيره بود اندر
 هركرا توقيع دادند از جمال و از جالل
 هاي هاي عاشقان با هوي هوي صادقان
 مر مرا ره داد دربان ديگران را منع كرد

 شخص روحم نزد آن حضرت رسيد درآن شب چون
 مصحفي ديدم گرفته آن بت اندر دست راست
 چون در آن مصحف نظر كردم سراسر خط آن

 

 جور بودرفتم آنجا گرچه راهي صعب و شب دي
 هرچه اندر كل عالم عاشقي مستور بود

 رويان نور اندر نور بود كز جمال خوب
 زآنكه اشك عاشقانش لؤلؤ منثور بود
 زآنكه خاك كوي او از عنرب و كافور بود

 هاي حور بود گاه عاشقانش ديده تكيه
 زير هر شاخي هزاران عاشق مخمور بود
 اي بسا درويش دل ريشا كه او مذكور بود

 تر او دور بود ه از گستاخيش نزديكوآنك
 زانكه هر سنگي در آن ره بر مثال طور بود

 بر سر توقيع آن منشور بود» تراني لن«
 كس ندانستي كه ماتم بود آن يا سور بود
 زآنكه نام من رهي در عاشقي مشهور بود
 صورت هستي نديدم نقش من مقهور بود
 خط آن از هست ما وز نفي المسطور بود

 مجلس محمدبن منصور بودرمزهاي 
 

  
  در نعت رسول اكرم و اصحاب پاك او

 آن بدري كه كمرت منزلش عالم بودروشن 
 اين جهان رخسار او دارد از آن دلرب شدست
 حاكمي كاندر مقام راستي هردم كه زد
 راه عقل عاقالن را مهر او مرشد شدست
 صدهزاران جان فداي آنسواري كز جالل

 مه جنت بوداز رخش گردد منور گر ه
 فرش اگر سر بركشد تا عرش را زير آورد
 طلعت جنت ز شوق حضرتش پرخوي شدست
 از گريبان زمني گر صبح او سر بر زند

 انبيا را فكرت رجحان كيست» لعمرك«با 
 دبنچگويي مشكلي ماند ب» الم نشرح« با

 خوش سخن شاهي كز اقبال كفش در پيش او
 خاك را در صدر جنت آبرويش جاه داد

 ش كمر زريّن بود»لوال كـ«رخ را از كاف چ
 خاك زايد گوهري كز گوهران برتر شود

 ش حضرت اعظم بود خرم آن صدري كه قبله
 وآن جهان انوار او دارد از آن خرّم بود

 ك دم زني آندم بودبرخالف آندم اگر ي
 درد جان عاشقان را نطق او مرهم بود

 ش بر دوش پاك عيسي مريم بود غاشيه
 وز لبش يابد طهارت گر همه زمزم بود
 دست آن دارد كه از زلفش بر او ريشم بود
 ديدۀ دوزخ ز رشك غيبتش پر نم بود
 تا شب حشر از جمالش صد سپيده دم بود

 دم بوداوليا را زهرۀ يك » عفااللّٰه«با 
 هيچ عاصي در مقام غم بود» فرتضي«با 

 كشتۀ بريان زبان يابد كه در وي سم بود
 آتش ابليس را از خاك او ماتم بود
 خاكرا با حاء احماقش قبا معلم بود
 بچه زايد آدمي كو خواجۀ عالم بود



۷۵ 

 هركه در ميدان مردي پيش او يكدم زند
 همي خواهد ز حق» اخطانا«در شبي كو عذر 

 اللّٰه بني حكم االللّٰه بر فرق رسول
 ماه بر چرخ فلك چون حلقۀ زلف و رخش
 شاه انجم مؤذن وي گشته اندر شرق ملك

 ان فلك را دور او همره شدستبادوّش
 سدرۀ طاووس يك پر كز هماي دولتش

 گشت دير خضر گرد چشمۀ حيوان از آن مي
 تا نهنگش در عجم گرد زمني چون عّمرست
 ني در آن آثار گرز و ناچخ عنرت بود
 با خرد گفتم كه فرعي برتر از اصلي شود
 گفت: اي بوبكر با احمد چرا يكتا شدي

 ي بوالحكم بس چون بريدگفتم: اي عمّر تو ديد
 گفتم: اي عثمان بناگه كشتۀ غوغا شدي
 گفتم: اي حيدر ميي از ساغر شيران بخور
 باد را گفتم: سليمان را چرا خدمت كني
 اي سنايي از ره جان گوي مدح مصطفا

 

 رخش او گوساله گردد گر همه رستم بود
 جربئيل آنجا چو طفل ابكم و الكن بود

 گاهي آدمي را كم بود تكيهراستي زين 
 گاه چون سيمني سرپ گه پارۀ معصم بود
 زآن جمال وي شعار شرع را معلم بود
 خاكپاشان زمني را نعل او ملحم بود
 بر پر خود بست از آن مر وحي را محرم بود
 تا مگر اندر زمني با وي دمي همدم بود
 تا هزبرش در عرب غرّنده ابن عم بود

 قباد و جم بودنه در آن اسباب ملك كي
 گفت: آري چون برآن فرع اتفاقي ضم بود
 گفت: هر حريف كه ضعفي يافت آن مدغم بود
 گفت: زمُرد كي سزاي ديدۀ ارقم بود

 خلخال عروس عاشقان زآندم بودگفت: 
 گفت: فتح ما ز فتح زادۀ ملجم بود
 گفت: از آن كش نام احمد نقش بر خاتم بود
 تا ترا سوي سپهر برترين سلّم بود

 

  
  در مذمت عافيت جويي

 طلب كان عشق سوز جان بوددر جهان دردي 
 چاره تا كي جويي از درمان و درد دل همي
 تا كي اندر انجمن دعوي ز هجر و وصل يار
 گر همي حق پرسي از من عاشقي كار تو نيست

 و زر و سيم و ملك و خوردو تخت عاشقي بر خواب
 قعشقبازي زيبد آنكس را كه جان بازد به عش
 گرد عشق شه مگرد ار عافيت جويي همي

 خور از گوشت خمر از خون دل ساز از پوست سفره
 بماند صابر و شاكر شود در بال چندي

 وست گويي صفوت اندر گلستانااز براي 
 ست ار براني تعبيه در راه عشق اين چنني

 آتش خلّت برآور بانگ بر جربيل زن
 در دبيرستان عشق از عاشقان آموز ادب

 بايد راه رو از پيش خود برخاسته مرد
 از هوا منطق نيارد هرگز اندر راه دين
 چون به حضرت راه يابد آزمون گيرند ازو

 پس به جان و دل بخر گر عاقلي ارزان بود
 رو به ترك جان بگو دردت همه درمان بود
 نيست شو در راه تا هم وصل و هم هجران بود

 بينم كه مليت با هوا يكسان بود زآنكه مي
 بودشرم بادت ساعتي دل چندجا مهمان 

 ذبح معظم جان او را ديّت قربان بود
 ور يقني داري همي گرچه هالك جان بود
 از جگر ده نقل چون قومي ترا بر خوان بود
 داغ غيرت بر نهد چون رغبتش با آن بود

 تاوان بود حجت تهديد با اهل ارچه بي
 هركرا در دل محبت آتش اندر جان بود
 آتش نمرود بني كاندر زمان ريحان بود

 را فردا ز عزّت بهرۀ مردان بودتا ت
 كو به ترك جان بگويد طالب جانان بود
 بندگي را عقل بندد بر در فرمان بود
 هرچه از عزّت كمال روضۀ رضوان بود



۷۶ 

 حور و غلمان در ارم او را نمايند بگذرد
 آرد پيام پيك حضرت روز و شب از دوست مي

 بكا از شوق دوست شاد دل روزي نباشد بي
 يك زمان ايمن نباشد زآنكه دستور خرد

 سنايي تير عشقت بر جگر معشوق زداي 
 دار چنگ در فرمان او زن عمر خود را زنده

 

 ديده از غيرت ببوسد دوست را جويان بود
 در دل او زانده و از خوف و غم نسيان بود

 اش گريان بود چند بنوازند او را ديده
 ر او توقيع الرحمان بودگرچه بر منشو

 زخم را مرهم از آن جو كش چنني پيكان بود
 گرنه فردا روزگارت را به غم تاوان بود

 

  
  از راه پر مخافت عشق گويد

 سوز شوق ملكي بر دلت آسان نشود
 هيچ دريا نربد زورق پندار ترا
 در تماشاي ره عشق نيابي تو درست
 اي سنايي نزني چنگ تو در پردۀ قرب

 سست بود در طلب كوي وصال سخت پي
 هركرا دل بود از شست لقا راست چو تير
 تا چو بستان نشوي پي سرپ خلق ز حلم
 گر ز اغيار همي شور پذيري ز طرب
 پست همت بود آن ديده هنوز از ره عشق
 مرد بايد كه در اين راه چو زد گامي چند
 شور آن شوقش چونان شود از عشق كه گر

 ش اگر ز سينهمست آن راه چنان گردد ك
 چون ز ميدان قضا تير بال گشت روان
 موكب جان ستدن چون بزند لشكر شوق
 اي خدايي كه به بازار عزيزان درت

 بخش تو حقّا كه توانگر نشود آز بي
 چون خرد نامه نويسد ز سوي جان به دماغ
 من ثنا گويم خود كيست كه از راه خرد
 آن عنايت ازيل باشد در حق خواص

 ه بود طالب اين كوي وليكگرب خواهد ك
 هفت سياره روانند وليك از رفنت
 هركسي علم همي خواند ليكن يك تن
 پردۀ عصمت خواهد ز گناهان معصوم

 

 تا بد و نيك جهان پيش تو يكسان نشود
 تا دو چشمت ز جگر مايۀ طوفان نشود
 تا ز نهمت چمنت كوه و بيابان نشود
 تا به شمشير بال جان تو قربان نشود

 را مفرش او در ره حق جان نشودهرك
 خواب در ديدۀ او جز سر پيكان نشود
 دلت از معرفت نور چو بستان نشود
 خيز تا عشق تو سرمايۀ عصيان نشود
 كه برون از تك انديشۀ غوالن نشود

 اي گردد ز آنسان كه پريشان نشود بسته
 غرق قلزم شود آن شور به نقصان نشود
 غذي دوزخ سازي كه پشيمان نشود
 جان سرپ سازد مردانه و پنهان نشود
 او بجز بر فرس خاص به ميدان نشود
 نرخ جانها بجز از كفّ تو ارزان نشود

 ياد تو واللّٰه كه مسلمان نشود گرب بي
 جان بنپذيرد تا نام تو عنوان نشود
 چون بديد اين كرم و عزّ ثنا خوان نشود

 فضل به ديوان نشود بيهده بيهر ورنه 
 آيت قرآن نشودبه تكلف هذيان 

 ماه در رفعت و در سير چو كيوان نشود
 الحكما بحر درافشان نشود چون جمال

 تا سنايي گه طاعت سوي عصيان نشود
 

  
  نه هركه به طور رود موسي عمران شود

 كفر در ديدۀ انصاف تو پنهان نشود تا بد و نيك جهان پيش تو يكسان نشود



۷۷ 

 تا چو بستان نشوي پي سرپ خلق ز شوق
 تا مهيا نشوي حال تو نيكو نشود

 در دايرۀ فقر فرو ناري سرتا تو 
 تا تو خوشدل نشوي در پي دلرب نرسي
 هركه در مصر شود يوسف چاهي نبود
 تو چنان والۀ ناني ز حريصي كه اگر
 صد نمازت بشود باك نداري به جوي
 راه مخلوقان گيري و نينديشي هيچ
 دامن عشق نگهدار كه در ديدۀ عقل

 شناس مرد بايد كه سخندان بود و نكته
 ته بزند راه تو شيطان تو اوستگر فرش

 خود از هيچ به كفر آيي و اين نيست عظيم بي
 دست بتگر برب و زينت بتخانه بسوز
 كم زن بد دل يك لخت به عذرا نزند
 خانۀ سودا ويران كن و آسان بنشني
 خواجه گر مردي زين نكته برون آي و مپاي
 گر تو رنگ آوري و طيره شوي غم نخورم

 و ز اوباش مرتس در سراپردۀ فقر آي
 باش شربت از دست سنايي خور و ايمن مي

 

 دلت از شوق ملك روضه و بستان نشود
 تا پريشان نشوي كار به سامان نشود
 خانۀ حرص تو و آز تو ويران نشود
 تا كه از جان نربي جفت تو جانان نشود
 وآنكه بر طور شود موسي عمران نشود

 شود خايل از جسم تو يك نان نشودجان 
 باشي تا خدمت سلطان نشود چست مي

 ديو بر تخت سليمان چو سليمان نشود
 سرو آزاد تو جز خار مغيالن نشود

 گويد از آن گفته پشيمان نشود تا چو مي
 ديو ديوان تو با ديو به زندان نشود
 با خود از هيچ به دين آيي و درمان نشود

 سلمان نشودگر بت نفس و هواي تو م
 عاشق مصلح در مصلحت جان نشود
 حامل عاقل با زيره به كرمان نشود
 صويف صايف در خدمت دهقان نشود
 سنگ اگر لعل شود جز به بدخشان نشود
 سينۀ جاهل جز غارت شيطان نشود
 زآنكه گاه طمع او بر در خصمان نشود

 

  
  الحرمني خطيب نوآبادي الدين شيخ الملك كمال در مدح ناصح

 خدايي كه رهيت افسر دو جهان نشوداي
 چنگ در دامن مهر تو چگونه زند آنك

 سست بود در طلب كوي تو آنك سخت پي
 هركه در جست لقايت نبود راست چو تير
 هركه جوالنگه او حضرت پاكيزۀ تست
 چون به ميدان تو پيكان بال گشت روان
 موكب جان ستدن چون بزند لشكر عشق

 تو ره يافت به توآموز كه هر كو به  اي ره
 آنكه هستند هم افراشتۀ فضل تو اند
 ثمرۀ بندگي از خاك درت مي روبند

 ها دوخته بر درگهت از روي اميد كيسه
 گرسنه بوده و پنداشت بسر كردۀ راه
 اند همه از حكم تو افكنده و برداشته

 گرب خواهد كه بود طالب كوي تو وليك

 تا بر حسب تو فرش قدمش جان نشود
 مرو را خدمت تو قيد گريبان نشود
 مرد را باديه بر ياد تو بستان نشود
 خواب در ديدۀ او جز سر پيكان نشود

 ن نشودسر و ساما هرگز از دور فلك بي
 جان سرپ سازد مردانه و پنهان نشود
 او به جز بر فرس خاص به ميدان نشود
 هرگز اندر ره دين گمره و حيران نشود
 هرگز افراشتۀ فضل تو ويران نشود
 تا مگر كاركشان طعمۀ خذالن نشود

 لطف تو كس در خور غفران نشود زآنكه بي
 از پذيرفتنشان يار و نگهبان نشود

 گرب و مسلمان نشودورنه از ذات كسي 
 بتكلف هذيان آيت قرآن نشود



۷۸ 

 هفت سياره روانند و ليك از رفنت
 لم همي خواند ليكن يك تنهركسي ع

 الحرمني الدين شيخ الملك كمان ناصح
 آن منبه كه ز تنبيه وي اندر همه عمر
 آنكه گه گه كف او بيند ابر از خجلي
 آنكه در درد بماندي ز بالي شيطان
 كند بايد به جفا ديده و دندان كسي
 نايب جاه پيمرب تويي امروز و كسي

 افشان ارم ماند آن مجلس تو به گل
 اي بها گير دري كز سخن چون گهرت
 هركه شاگرد تو باشد به گه خواندن علم
 نامۀ عقل به يك لحظه بنپذيرد جان
 معدۀ حرص كه شد تافته از تف نياز
 نيست يك ملحد و يك مبتدع اندر آفاق
 شد نوآباد چو بستان ز جمال تو و خود
 به دعا خواست همي اهل نوآباد ترا

 اد فلكچون ز آرايش كوي تو شود ش
 خاصۀ شهر غالمان تو گشتند چه باك
 ديو گريان نشود تا به سخن بر كرسي

 روي و به حشر سخن راست همي گويي بي
 نيست عالم چو تو در هيچ نواحي و كسي
 فمردم از جهد شود عالم نز جامه و ال

 و چرخچهركه بيدار نباشد شبي از جهد 
 سست گفتار بود درگه پيري در علم

 تيزي بود از جهد كه آن اندر آن تيغ چه
 علم داري شرف و قدر بجوي ار نه مجوي
 علم بايد كه كند جاي تو كرسي و صدور
 معجز موسي داري كه كني ثعبان چوب
 عمل شمس همي بايد و تأثير فلك
 اي چنان در خور هر مدح كه مداح ترا
 من ثناخوان توام كيست كه از روي خرد
 جامۀ عيدي من بايد از اين مجلسيانت
 تا فلك در ضرر و نفع چو گوهر نبود
 منرب نو به نوآباد مبارك بادت
 باد بر درگه يزدانت قبول از پي آنك

 

 ماه در رفعت و در جرم چو كيوان نشود
 الحكما بحر درافشان نشود چون جمال

 كه همي حرمت او علت حرمان نشود
 هيچ دل در ره دين معدن عصيان نشود
 باز گردد ز هوا مايل باران نشود
 هر كرا مجلس او آيت درمان نشود

 دندان نشودچاكر او زبن سي و دو 
 مبتدع باشد كت چاكر فرمان نشود

 افشان نشود مجلسش خرم و خوش جز به گل
 نرخ جانها به جز از گفت تو ارزان نشود
 هرگز آن خاطر او دفرت نسيان نشود
 تا برآن نامۀ او نام تو عنوان نشود
 جز سوي مائدۀ جود تو مهمان نشود
 كه وي از حجت و نام تو هراسان نشود

 كه از فر تو بستان نشود آن چه جايست
 پند تو مي خلق به سامان نشود زآنكه بي

 آن كه باشد كه ز گفتار تو شادان نشود
 ار مريد تو همه عامه فراوان نشود
 آن لب پر شكر و دُر تو خندان نشود
 رو كه بر تو سخنت حجت و برهان نشود
 صدق اين قول چه داند كه خراسان نشود

 يهان نشودجاهل از كسوت و الف افسر ك
 روز ديگر به سخن شمس درافشان نشود
 هركه در كودكي از جهد سخندان نشود
 سالها برگذرد كايچ سرافشان نشود

 فضل هر ابله سوي ديوان نشود زآنكه بي
 ورنه از طور كسي موسي عمران نشود
 ورنه صد چوب بينداز كه ثعبان نشود
 ورنه هر پيشه به يك نور همي كان نشود

 تو مايۀ بهتان نشودشعر در مدحت 
 چون بديد آن شرف و عزّ ثناخوان نشود

 گفت تو اينكار به سامان نشود ليك بي
 تا پري در عمل و چهر چو شيطان نشود
 تا به جز حاسد تو پر غم و احزان نشود
 بنده بر هيچ دري چون در يزدان نشود

 



۷۹ 

  
  در عزّت عزلت و قناعت گويد

 تعب نخواهي ديددرين مقام طرب بي
 ار اميد ز دهر دو رنگ يك رنگيمد

 به عيش ناخوش او در زمانه تن در ده
 ز دور هفت رونده طمع مدار ثبات

 آدم كه بر سرير سرور كه ديدي از بني
 به شهوتي كه براني چه خوش بوي كه همي
 نگر چه شوخ جهانيست زآنكه جفت از جفت
 چو دل نهادي بر نور روز هم در وقت

 ببايد خفتچو باز در شب تاري خوشت 
 دو دوست چون بهم آيند همچو پرّه و قفل
 همي بناگه بيني گراني اندر حال
 درين زمانه كه ديو از ضعيفي مردم
 كسي كه عزّت عزلت نيافت هيچ نيافت
 كسي كه شاخ حقيقت گرفت بد نگرفت
 رهي خوشست وليكن ز جهل خواجه همي
 وار برين سنا نرسد مرد تا سنايي

 

 و سراي پاك و پليدكه جاي نيك و بدست 
 كه خار جفت گلست و خمار جفت نبيد
 كه در طويلۀ او با شبه است مرواريد
 ميان چار مخالف مجوي عيش لذيذ
 دو دم كشيد كز آن صدهزار غم نچشيد
 ز جانت كم شود آن يك دو قطره كز تو چكيد

 اي ز جان نربيد خوشي نيافت كه تا پاره
 زمانه گويد خيز و نماز شام رسيد

 س گويد برجه كه نور صبح دميدخرو
 كه تا دمي رخ هجرانشان نبايد ديد
 بيايد و به ميانشان فرو خزد چو كليد
 همي سالح ز الحول سازد و تعويذ
 كسي كه روي قناعت نديد هيچ نديد
 كسي كه راه شريعت گزيد بد نگزيد
 خوشي نيابد ازو همچنان كه خار از خيد
 روان پاكش ازين آشيانه بر نرپيد

 

  
  در مدح بهرامشاه

 قصۀ يوسف مصري همه در چاه كنيد
 آفتاب آمد و چون زهره به عشرت بنشست
 سخن حور و بهشت و مه و مهر شب و روز
 نطع را اسب و پياده رخ و پيل و فرزين
 اول وقت نمازست نماز آريدش
 از پي خدمت آن سيمنت خرگاهي
 بندگي درگه او را ز براي دل ما

 درد و غم اوآه را خامش داريد به 
 آفت آينه آهست شما از سر عجز

 دولت او غدر نهيد اسم هر قدر كه بي
 همه كوهيد وليك از پي آميزش او
 دل مسكني خود ار مشكني خواهيد همي
 چون غزلهاي سنايي ز پي مجلس انس
 چشمتان از رخش آنگاه خورد بر كه شما

 ترك خندان لب من آمد هني راه كنيد
 پيش زهره بچه زهره سخن ماه كنيد
 چون بديديد جمالش همه كوتاه كنيد
 همه هيچند شما قبله رخ شاه كنيد
 پيش كز كاهلي بيهده بيگاه كنيد
 همگي خويش كمربند چو خرگاه كنيد
 سبب خواجگي و مرتبت و جاه كنيد

گاه كنيدناكسان را ز ره آه چه   آ
 پيش آن روي چو آيينه چرا آه كنيد؟
 نام هر جاه بر دولت او چاه كنيد
 مسكن زلف دوتاهش دل يكتاه كنيد

 گاه كنيد افزاي و تعب لقب او طرب
 خويشنت پيش دو بيجادۀ او كاه كنيد
 سرمه از گرد سم اسب شهنشاه كنيد



۸۰ 

 شاه بهرامشه آن شه كه جزو هركه شهست
 ركب او گام نهدشه رهي را كه برو م

 

 خدمتش نز سر طوع از سر اكراه كنيد
 ه كنيداز پي جان غذا جوي چراگا

 

  
  ٭٭٭

 اي حريفان ما نه زين دستيم دستي برنهيد
 بام ما ديگر زنيد و شام ما ديگر پزيد
 هركسي را جام او با جان او يكسان كنيد
 چند از شش سوي يك دم چار بالشهاي ما
 عيسي و خر هردو اندر مجلس ما حاضرند
 مجلس آزادگان را از گرانان چاره نيست

 زن زنيدخنجر نو بر سر بهرام ناچخ 
 سر طوفان نااهالن گرفت هني كه عالم سربه

 هركه را رنگيست همچون نيل در آب افكنيد
 نفس را چون بر جگر آبيست آتش در زنيد

 ايد تر از شمع و مي ور درين مجلس شما عاشق
 مي قباي آتشني دارد شما در بر كشيد
 ناحفاظيرا چو سگ ار تاختيد از پيش در

 من ايماني نماندچون ز روي هستي از من در 
 ور سنايي همچو زنجيرست در حلق شما

 

 مان خوشرت دهيد و نقلمان خوشرت نهيدباده
 نام ما ديگر كنيد و دام ما ديگر نهيد
 هركسي را نقل او با عقل او همرب نهيد
 برفراز تارك نه چرخ و هفت اخرت نهيد
 كوه بر عيسي بريد و كاه پيش خر نهيد

 ديگر برنهيد هني كه آمد خام ديگر ديگ
 زخمۀ نو بر كف ناهيد خنياگر نهيد

 سراي نوح پيغمرب نهيد رخ سوي عصمت
 هركه را بوييست همچون عود بر آذر نهيد
 عقل را چون بر كله پشميست بندش برنهيد
 پس چو شمع و مي قدم در آب و آتش درنهيد
 شمع تاج آتشني دارد شما بر سر نهيد
 آنگهي با يار آهوچشم برتر بر نهيد
 گر مسلمانيد يك ره نام من كافر نهيد
 حلق او گيريد چون حلقه برون در نهيد

 

  
  موعظه در اجتناب از غرور و كرب و حرص

 اي خداوندان مال االعتبار االعتبار
 پيش از آن كاين جان عذر آور فرو ميرد ز نطق
 پند گيريد اي سياهيتان گرفته جاي پند

 شيراي ضعيفان از سپيدي مويتان شد همچو 
 تان از چشم دل برداشت صبح رستخيز پرده

 تاكي از دارالغروري ساخنت دارالسرور
 آباد گيتي چند بايد داشت حرص در فريب

 جسد بينند روح اين نه آن صحراست كانجا بي
 از جهان نفس بگريزيد تا در كوي عقل
 در جهان شاهان بسي بودند كز گردون ملك

 ت مرگوار از دس النعش بنگريد اكنون بنات
 اند نبينيد آن سفيهاني كه تركي كرده مي

 بنگريد آن جعدشان از خاك چون پشت كشف

 اي خداخوانان قال االعتذار االعتذار
 بني فرو ماند ز كار پيش از آن كاين چشم عربت

 دميده بر عذارعذر آريد اي سپيديتان 
 وي ظريفان از سياهي رويتان شد همچو قار
 پنبه تا از گوش بيرون كرد گشت روزگار
 تا كي از دارالفراري ساخنت دارالقرار
 چشمتان چون چشم نرگس دست چون دست چنار

 خرب يابند بار اين نه آن بابست كآنجا بي
 آنچه غم بودست گردد مر شما را غمگسار

 و سنان جوزا فگار تيرشان پروين گسل بود
 هاشان شاخ شاخ و تيرهاشان پارپار نيزه

 همچو چشم تنگ تركان گور ايشان تنگ و تار
 بنگريد آن رويشان از چني چو پشت سوسمار
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 سر به خاك آورد امروز آنكه افسر بود دي
 ننگ نايد مر شما را زين سگان پر فساد
 اين يكي گه زين دين و كفر را زو رنگ و بوي
 اين يكي كايف وليكن فاش را ز اعتقاد

 ترت و مرت فیزين يكي ناصر عباداللّٰه خل
 پرستان همچو سگ پاسبانان تو اند ايم سگ

 زشت باشد نقش نفس خوب را از راه طبع
 اندرين زندان برين دندان زنان سگ صفت

 كُشان چون زعفران تا ببيني روي آن مردم
 گرچه آدم سيرتان سگ صفت مستوليند
 جوهر آدم برون تازد برآرد ناگهان
از آس  مانگر مخالف خواهي اي مهدي درآ 

 يك طپانچه مرگ و زين مردارخواران يك جهان
 باش تا از صدمت صور سرافيلي شود

 داني امير تا ببيني موري آن خس را كه مي
 در تو حيواني و روحاني و شيطاني درست
 باش تابر باد بيني خان راي و راي خان
 تاببيني يك به يك را كشته در شاهني عدل

 ارمر ترا وللّٰه ار داري به جز بادي به دست
 كز براي خاك پاشي نازنيني را خداي
 باش تا كل بيني آنها را كه امروزند جزو
 آن عزيزاني كه آنجا گلبنان دولتند
 گلبني كاكنون ترا هيزم نمود از جور دي

 پوشاني كه آنجا زندگان حضرتند ژنده
 وآن سياهي كز پي ناموس حق ناقوس زد

 دار عشق دان اسم مالمت بر فقير پرده
 بقا خواهي ز درويشان طلب زيراكه هست ور

 تا وراي نفس خويشي خويشنت كودك شمار
 كي شود ملك تو عالم تا تو باشي ملك او
 هست دل يكتا مجويش در دو گيتي زآنكه نيست
 نيست يكرنگي بزير هفت چار از بهر آنك
 بهر بيشي راست اينجا كم زدن زيرا نكرد

 خوان و پس »هواللّٰه قل«دار و  در رجب خود روزه
 چند ازين رمز و اشارت راه بايد رفت راه
 همرهان با كوه كوهانان به حج رفتند و كرد

 تن به دوزخ برد امسال آنكه گردن بود پار
 فسار دل نگيرد مر شما را زين خزان بي

 وآن دگر گه فخر ملك و ملك را زو ننگ و عار
 شايف وليكن فاش را ز اضطراروآن دگر 

 وز دگر حافظ بالداللّٰه جهاني تار و مار
 هست مرداران ايشان هم بديشان واگذار

 پرست و موشخوار گريه كردن پيش مشتي سگ
 روزكي چند اي ستمكش صرب كن دندان فشار

 كشان چون گل انار تا ببيني رنگ آن محنت
 هم كنون بيني كه از ميدان دل عيّاروار

 ان آدمي كيمخت و خر مردم دمارزين سگ
 ور موافق خواهي اي دجال يك ره سر برآر
 يك صداي صور و زين فرعون طبعان صدهزار
 صورت خوبت نهان و سيرت زشت آشكار

 خواني عيار تا ببيني گرگي آن سگ را كه مي
 در شمار هركه باشي آن شوي روز شمار
 باش تا در خاك بيني شر شور و شور شار

 اه چاه و شور سوز و مال مارشير سير و ج
 جز به خاك پاي مشتي خاكسارست افتخار
 كرد در پيش سياستگاه قهرش سنگسار
 باش تا گل يابي آنها را كه امروزند خار
 تا نداريشان بدينجا خيره همچون خار خوار

 ش آرد دست انصاف بهار باش تا در جلوه
 تا نداري خوارشان از روي نخوت زينهار

 ل بود اندر قيامت بونهاردر عرب بواللي
 پاسبان در شناس آن تلخ آب اندر بحار
 بود درويشان قباهاي بقا را پود و تار
 چون فرود طبع ماندي خويشنت غافل بدار
 كي بود اهل نثار آنكس كه برچيند نثار
 در نه و در هشت و هفت و در شش و پنج و چهار
 ار گلست اينجاي با خارست ور مُل با خمار

 ن قمر پس مانده را هرگز قمارزير گردو
 دار و در چارشنبه روزه» تبت«در صفر خوان 

 چند ازين رنگ و عبارت كار بايد كرد كار
 رسته از ميقات و حرم و جسته از سعر و جمار
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 ايتو هنوز از راه رعنايي ز بهر الشه
 بند چون به حكم اوست خواهي تاج خواهي پاي

 تا به جان اين جهاني زنده چون ديو و ستور
 خوش تومخسب وشهوت درتوبيدارند خوش حرص

 ويست و ريا اندر بُنهمال دادي ليك ر
 خشم را زير آر در دنيا كه در چشم صفت
 خشم و شهوت مار و طاووسند در تركيب تو
 كي توانستي برون آورد آدم را ز خلد
 عور كرد از كسوت عار ار ز دودۀ آدمي

 اصل ازوست و گل طلب كت وخرسندي در آب حلم
 حلم خاك و قدر آتش جوي كآب و باد راست

 ار حلق و جلقي چون ستورتا تو اندر زير ب
 گِرد خرسندي و بخشش گرد زيرا طمع و طبع
 راستكاري پيشه كن كاندر مصاف رستخيز
 تا به جان لهو و لغوي زنده اندر كوي دين
 حق همي گويد بده تا ده مكافاتت دهم
 اين نه شرط مؤمني باشد كه در ايمان تو

 ديني منت گرد دين بهر صالح دين به بي
 اندر حشر خواهد بود از آنكبسا غبناكت  اي

 سخت سخت آيد همي بر جان ز راه اعتقاد
 سراي دين و چندين ناي و نوش بر در ماتم

 گرد خود گردي همي چون گرد مركز دايره
 از نگارستان نقاش طبيعي برتر آي
 چون ز دقيانوس خود رستند هست اندر رقيم
 بازدان تاييد دين را آخر از تلقني ديو

 ت نفكند كه ناگه در عقيلهعقل اگر خواهي 
 شرع آن جهاني نور ندهد مر ترا عقل بي

 عقل جزوي كي تواند گشت بر قرآن محيط
 گرچه پيوستست بس دورست جان از كالبد
 پيشگاه دوست را شايي چو بر درگاه عشق
 عاشقان را خدمت معشوق تشريفست و بر
 زخم تيغ حكم را چه مصطفا چه بوالحكم

 م ز باد و بود تستهرچه دشوارست بر تو ه
 از درون جان برآمد نخوت و حقد و حسد

 دان از آنك تا نداني كوشش خود بخشش حق

 گاه در نقش هويدي گاه در رنگ مهار
 چون نشان اوست خواهي طيلسان خواهي غيار
 گرچه پيري همچو دنيا خويشنت كودك شمار

 ون پلنگي بر يمني داري و موشي بر يسارچ
 زار كشت كردي ليك خوكست و ملخ در كشت

 سگ بود آنجا كسي كاينجا نباشد سگ سوار
 نفس را آن پايمرد و ديو را اين دست يار
 گر نبودي راهرب ابليس را طاووس و مار
 زآنكه اندر تخم آدم عاريت باشد عوار
 كي بود در باد خرسندي و در آتش وقار

 ور صد پيلوار ت رنگ و بوي بخشد پيلهگر
 داران كي دهندت بار بر درگاه يار پرده

 كودكان را خربزه گرمست و پيران را خيار
 كاران رستگار نيستند از خشم حق جز راست

 از قيامت قسم تو نقشست و از قرآن نگار
 آن به حق ندهي و پس آسان بپاشي در شيار
 توارحق همي خاين نمايد خاك و سر گني اس

 تخم دنيا در قرار تن به مكاري مكار
 هست ناقد بس بصير و نقدها بس كم عيار
 زشت زشت آيد همي در دين ز راه اعتبار
 در ره رعناسراي ديو و چندان كار و بار
 از پي ايني بسان خشك مغزان در دوار
 تا رهي از ننگ جرب و طمطراق اختيار
 به ز بيداري شما خواب جوانمردان غار

 القدس را آخر از حرب نصار ن روحبازدا
 در آر» الرحمان«گوش گيرش در دبيرستان 

 شرع بايد عقل را همچون معصفر راشخار
 عنكبوتي كي تواند كرد سيمرغي شكار
 ورچه نزديكست بس دورست گوش از گوشوار
 عافيت را سرنگون سار اندر آويزي بدار

 ست و بار عاقالن را طاعت معبود تكليف
 را چه مرتضا چه ذوالخمار ذوالفقار عشق

 ورنه عمر آسان گذارد مردم آسان گذار
 تا كه از سيمرغ رستم گشت بر اسفنديار
 در مصاف دين ز بود خود نگشتي دلفگار
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 ورنه پيش ناوك اندازان غيرت كي بود
 حياتي صحو و سكر و انبساط چند جويي بي

 »الرسول قال«يا » اللّٰه قال«جز به دستوري 
 چار گوهر چارپايۀ عرش و شرع مصطفاست

 قتدا دار و بدانچار يار مصطفا را م
 پاس خود خود دار زيرا در بهار تر هوا
 از زبان جاه جويان تا نداري طمع بر
 كي توان آمد براه حق ز راه جلق و حلق
 ني از آن دردي كه رخ مجروح دارد چون ترنج
 نه چنان دردي كه با جانان نگويد دردمند
 بر چنني باال مرپ گستاخ كز مقراض ال

 القدس  روحهيزم ديگي كه باشد شهرپ
 جوي مال دوست علم و دين در دست مشتي جاه

 زآنكه مشتي ناخلف هستند در خط خالف
 كز براي نام داند مرد دنيا علم دين
 اي نبوده جز گمان هرگز يقينت را مدد
 شاعران را از شمار راويان مشمر كه هست

 ست زر ست شعر و خاك رنگني باد رنگني
 بر سر آيزآنچنني بادي و خاكي چون سنايي 

 خر ورنه چون ديگر خسيسان زين خران عشوه
 ني كه بيمار حسد را با شره در قحط سال
 خاطر كژ را چه شعر من چه نظم ابلهي
 نكته و نظم سنايي نزد نادان دان چنانك

 

 دست باف عنكبوتي زنده پيلي را حصار
 مماتي محو و شكر وافتقار چند جويي بي

 ره مرو فرمان مده حاجت مگو حجت ميار
 دي كار اين هر چار يارصدق و علم و شرع و مر

 ملك او را هست نوبت پنج نوبت زن چهار
 پاسبانت را تره كوكست و ميوه كوكنار
 وز دو دست نخل بندان تا نداري چشم بار

 گزار درد بايد حلق سوز و حلق دوز و حق
 بل از آن دردي كه دلها خون كند در بر چو نار
 بل از آن دردي كه ناپرسا بگويد پيش يار

 ر بريدست اندرين ره صد هزارجربئيل پ
 آرايان شيطانرا در آن مطبخ چه كار خانه

 ست دُره و ذوالفقار چون بدست مست و ديوانه
 آب روي و باد ريش آتش دل و تن خاكسار
 وز براي دام دارد ناك ده مشك تتار
 وي نبوده جز حسد هرگز يمينت را يسار
 جاي عيسي آسمان و جاي طوطي شاخسار

 و آن چون آب و آتش بيقرارتو ز عشق اين 
 تاج باشي شهريار تا چنو در شهرها بي

 خاك رنگني مي ستان و باد رنگني مي سپار
 گرش عيسي خوان نهد بر وي نباشد خوشگوار
 كور عينني را چه نسناس و چه نقش قندهار
 پيش كر بربط سراي و نزد كور آيينه دار
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  بن محمد طبيب در مدح علي
 كر تو گرانباراحرار به ش اي گردن

 بن محمد اي خواجۀ فرزانه علي
 ست به دنيا چندان كه ترا جود و معايل

 ذهن تو و سنگ تو به مقدار حقيقت
 مر جاه تو و علم ترا از سر معني
 نخريد كسي جان بهايي به زر و سيم
 برگ اجل از شاخ امل پاك فرو ريخت
 شد طبع جهان معتدل از تو كه نيابي

 بزرگيت از غايت آزادگي و فرّ
 گفتار فزونست ز هر چيز وليكن
 عقلي كه ز داروت مدد يافت به تحقيق
 شخصي كه تر از شربت تو شد جگر او
 از عقل تو اي ناقد صرّاف طبيعت
 آنكس كه يكي مسهل و داروي تو خوردست
 هر چشم كه از خاك درت سرمۀ او بود
 آنها كه يكي حبه ز حّب تو بخوردند

 ض و دليلينب حذق تو چنانست كه بي
 گر باد بفرخار بردشمت داروت
 بر كار ز داروي تو شد شخص معطل
 اي طبع و علوم تو شفابخش و سخاورز
 از مال تو جز خانۀ تو كيست تهي دست

 اي از شرف و جود هميشه آراسته
 فعل تو چنانست كه ديگر ز معاصي
 چون مردمك ديده عزيزي بر ما زآنك

 ست دل آنكه ابا تو چون نقطۀ نقش
 اديان به علي راست شد ابدان به تو زيراك
 تو ديگري و حاسد تو ديگر از آن كو
 كي گردد مه مردم بد اصل به دعوي
 يك شهر طبيبند ويل از سر دعوي
 عالم همه پر موسي و چوبست وليكن
 كار چو تو كس نيست شدن نزد هر ابله
 كز حشمت و جاه تو همي پيش نيايد

 وي توآيند س خود ديده كنان جمله مي
 تو كعبۀ مايّي و به يك جاي بياساي

 قيق ترا همره و توفيق ترا يارحت
 نايب عيسا به دو صد گونه نموداروي 

 نه نقطه سكون دارد و نه دايره رفتار
 بر سخت همه فايدۀ روح به معيار
 آباء و سطقسات غالمند و پرستار
 تا نامدش اسرار علوم تو پديدار
 تا شاخ علومت عمل آورد چنني بار
 در شهر يكي ذات گرانجان و سبكبار
 گشتند غالمان ستانۀ درت احرار

 مدح تو فزونست ز گفتار جود تو و
 در تختۀ تقدير بخواند همه اسرار
 لب خشك نماند به همه عمر چو سوفار
 شد عنصر تركيب همه خلق چو طيار
 مانند فرشته نشود هرگز بيمار
 ز آوردن هر آب كه آرد نشود تار
 در دام اجل هيچ نگردند گرفتار
 مي باز نمايي غرض روح به هنجار

 فرخار از قوت او روح پذيرد بت
 الموت ز داروي تو بيكار مانده ملك

 وي دست و زبان تو درر پاش و گهربار
 وز دست تو جز كيسۀ تو كيست زيان كار
 چون شاخ ز طيّار و چو افالك ز سيّار
 واجب نشود بر تو يكي روز ستغفار
 در چشم تو سيم و زر ماهست چنني خوار
 دو روي و دو سر باشد چون كاغذ پرگار

 ن شدي او قامع كفارتو نافع مؤم
 خار گلنب تو گلنب بي خار آمده بي

 كي گردد نو پيرهن كهنه به آهار
 كو چون تو يكي خواجۀ دانندۀ هشيار
 يك موسي از آن كو كه ز چوبي بكند مار
 تا بار دهد يا ندهد حاجب و ساالر
 يار نور قمر و شمس به درگاه تو بي

 ديدار ترا از دل و جان گشته خريدار
  هرجاي به هر بيهده بگذاراين رفنت
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 زُوّار سوي خانۀ كعبه شده از طمع
 ديديم طبيبان و بدين مايه شناسيم
 بر چشمۀ حيوان ز پي چون تو طبيبي
 كز جود تو و علم تو غزنني چو بهشتست
 اي مرد فلك حشمت و فرزانۀ مكرم
 هستيم بر آنسان ز حكيمي كه نگويد

 زمانهام سير ز افعال  ليك آمده
 آن سود همي بينم از اشعار كه هر شب
 خواريم از آنست كه زين شهرم ازيرا
 هدهد كلهي دارد و طاووس قبايي
 زين محتشمانند درين شهر كه همت

 برگان چون شاخ در آذر ت ز بياي درْ
 ست  از مكرمت تست كه پيوسته نهفته

 پس چون تنم آراستۀ پيرهن تست
 بعمسود از تو بدان جويم كز مايۀ ط

 آثار نكو به كه بماند چو ز مردم
 تا جوهر دريا نبود چون گهر باد
 چون چار گهر فعل تو و ذات تو بادا
 در عافيت خير و سخا باد هميشه
 جبّار ترا از قبل نفع طبيبان
 جبار ترا باد نگهبان به كريمي
 از فضل ملك باد به هرحال و به هر وقت

  

 هرگز نشود كعبه سوي خانۀ زُوّار
 ما جعفر طيار ز بو جعفر طّرار

 شهنشاه جهاندارشايد كه كند فخر 
 زيرا كه درو نيست نه بيمار و نه تيمار
 وي پير جوان دولت مردانۀ غّيار
 اندر همه عالم ز من امروز كس اشعار
 هرچند هنوز از غرض خويشم ناهار

 ربد سوش بماند بر من عارهش دار ب
 در بحر و صدف خوار بود لؤلؤ شهوار
 من بلبل و خواهان يكي درعه و دستار
 بر هيچ كسي مي نتوان دوخت به مسمار
 وي دلت ز بخشيدن چون باغ در آزار
 اين شخص به درّاعه و اين پاي به شلوار
 اين فرق مرا نيز بياراي به دستار

 و بازارام اين قيمت  خود را بر تو ديده
 مي هيچ نماند ز پس مرگ جز آثار
 تا مايۀ مركز نبود چون فلك نار
 از محكمي و لطف و توانايي و مقدار
 اسباب بقاي تو چو خيرات تو بسيار
 تا دير برين مكرمت و جود نگهدار
 از مادح بدگوي و ز ممدوح جگرخوار
 امروز تو از دي به و امسال تو از پار

 

  
  اب از زخارف دنياموعظه و نصيحت در اجتن

 طلب اي عاشقان خوش رفتار
 تا كي از خانه هني ره صحرا
 زين سپس دست ما و دامن دوست
 در جهان شاهدي و ما فارغ
 خيز تا ز آب روي بنشانيم

 فرو روبيم» ال«پس به جاروب 
 تركتازي كنيم و در شكنيم
 وز پي آنكه تا تمام شويم
 تا ز خود بشنود نه از من و تو

 تو هواانگيزاي هواهاي 
 قفس تنگ چرخ و طبع و حواس

 طرب اي شاهدان شيرين كار
 تا كي از كعبه هني در خمّار
 بعد از اين گوش ما و حلقۀ يار

 اي و ما هشيار در قدح جرعه
 گرد اين خاك تودۀ غدّار
 كوكب از صحن گنبد دّوار
 نفس رنگي مزاج را بازار

 وار ايرهپاي بر سر نهيم د
 الملك واحد القهار لمن

 وي خدايان تو خداي آزار
 پر و بالت گسست از بن و بار
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 گرت بايد كزين قفس برهي
 آفرينش نثار فرق تو اند
 چرخ و اجرام ساكنان تو اند
 حلقه در گوش چرخ و انجم كن
 ورنه بر چارسوي كون و فساد
 گاهت اندر مزارعت فكند
 گه كند اورمزدت از سر زهد
 گاه بر بنددت به تهمت تيغ
 گاه مهرت نمايد از سر كني
 گاه ناهيد لويل رعنا
 گه كند تير چرخت از سر امن
 گه كند ماه نقشت اندر دل
 گه ترا بر كند اثير از تو
 گاه بادت كند ز آز و نياز
 گاه آب لئيم دون همت
 گاه خاك فسرده از تأثير

 بند بود با چنني چار پاي
 چند از اين آب و خاك و آتش و باد
 بسكه نامرد و خشك مغزت كرد

 و پار ضايع كرد عمر امسال
 دولتي مردي ار نرپّيدست
 شيب گردي به لفظ تازي ريش
 بر گذر زين جهان غرچه فريب

 اي كاندرو نخواهي ماند كلبه
 رخت برگير ازين خراب كه هست
 از وراي خرد مگوي سخن
 خويشنت را به زير پي بسرپ
 بود بگذار زانكه در ره فقر
 نشود در گشاده تا تو به دم

 تواند داشتبود تو شرع بر 
 دين نيايد به دست تابودت
 نه فقيري چو دين به دنيا كرد
 نه فقيهي چو حرص و شهوت كرد

 اي از آني گم ره رها كرده
 مشك . پشتك يكيست تا تو همي

 باز ده وام هفت و پنج و چهار
 بر مچني خون خسان ز راه نثار
 تو از ايشان طمع مدار مدار
 تا دهندت به بندگي اقرار
 گاه بيمار بني و گه تيمار
 جرم كيوان چو خوك در شد يار

 آن جهان ناهارزين جهان سير و ز 
 دست بهرام چون قلم زنار
 مر ترا در خيال زر عيار
 كندت باد سار و باده گسار
 وار چون كمان گوشه كشته و زه

 در خزر هندو در حبش بلغار
 تا تهي زو شوي چو دود شرار
 روح پر نار و روي چون گلنار
 جاهل و كاهلت كند به بحار
 بر تو ويران كند ده و آثار

 شدن دشوارسوي هفت آسمان 
 اين دي و تير و آن تموز و بهار
 بوي كافور و مشك ليل و نهار
 هر كه در بند يار ماند و ديار
 مرغ امسالت از دريچۀ پار
 قير گردي به لفظ تركي قار
 در گذر زين رباط مردم خوار
 سال عمرت چه ده چه صد چه هزار
 بام سوراخ و ابر طوفان بار
 وز فرود فلك مجوي قرار

 ي به دست حق بسپارچون سرپد
 تن حصارست و بود قفل حصار
 بر نياري ز قفل و پره دمار
 زانكه آن روشنست و بود تو تار
 بر يمني و يسار يمني و يسار

 افزار مر ترا پايمزد و دست
 مر ترا فرع جوي و اصل گذار

 اي از آني خوار عز ندانسته
 ناك ده را نداني از عطار
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 دل به صدپاره همچو ناري از آنك
 كار اگر رنگ و بوي دارد و بس
 دعوي دل مكن كه جز غم حق
 دِهْ بود آن نه دل كه اندروي

 اندر نگارخانۀ امر نيست
 زآنكه در قعر بحراالاللّٰه
 چه روي با كاله بر منرب
 تر مزاجي مگرد در سقالب
 خود كاله و سرت حجاب تو اند
 كله آنگه نهي كه در فتدت
 علم كز تو ترا بنستاند
 آب حيوان چو شد گره در حلق

 ست بر ابليس نه بدان لعنت
 ست كاندر دين بل بدان لعنت

 ز شهوت و خشمدوري از علم تا 
 نربند از تو تشنگيّ و كنند
 تشنۀ جاه و زر مباش كه هست
 كي درآيد فرشته تا نكني
 كي در احمد رسي و در صديّق
 پرده بردار تا فرود آيد
 با بخيلي مجوي ره كه نبود
 مالك دين نشد كسي كه نشد
 سُرخرويي ز آبِ جوي مجوي
 گرچه از مال و گندم و يونجه

 ر حشربس تفاخر مكن كه اند
 مال دادي به باد چون تو همي
 دولت آن را مدان كه دادندت
 اي تا تو را يار دولتست نه

 چون ترا از تو پاك بستانند
 چون دو گيتي دو نعل پاي تو شد
 در طريق رسول دست آويز
 پاك شو بر سپهر همچو مسيح
 همچو نمرود قصد چرخ مكن
 كز دو بال سريش كرده نشد
 عقل در كوي عشق ره نربد

 اي چو انار خلق را سر شمرده
 ذا چني و فرّخا فرخارحب

 نبود در حريم دل دّيار
 گاو و خر باشد و ضياع و عقار
 صورت و نقش مؤمن و كفار

 ست كفر و دين او بار ال نهنگي
 چه شوي با زكام در گلزار
 خشك مغزي مپوي در تاتار
 چه فزايي تو بر كله دستار
 سنگ در كفش و كيك در شلوار
 جهل از آن علم به بود صد بار

 ار چه بود نوش و گوار زهر گشت
 كو نداند همي يمني ز يسار
 علم داند به علم نكند كار
 جانت پر پيكرست و پر پيكار
 گاراين دهان گنده و آن جگر اف

 جاه و زر آب پار گني و بحار
 گ ز در دور و صورت از ديوارس

 عنكبوتي تنيده بر در غار
 هودج كربيا به صفّۀ بار
 هيچ دينار مالكي دين دار

 سر جود مالك ديناراز 
 زآنكه زردند اهل دريا بار

 ت پرست و هم انبار هم خزينه
 گندمت كژدمست و مالت مار
 گل به گوهر خري و خر به خيار
 بيش از ابناي جنس استظهار
 در جهان خداي دولت يار
 دولت آن دولتست و كار آن كار

 ي هردو را بگذاربر سر كو
 افشار یبر بساط خداي پا

 و عقل و تن بيزارگشته از جان 
 با دوتا كركس و دوتا مردار
 هيچ طرار جعفر طيار
 تو از آن كور چشم چشم مدار
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 كارندكاندر اقليم عشق بي
 كي توان گفت سر عشق به عقل
 گر نخواهي كه بر تو خندد خلق
 راه توحيد را به عقل مپوي
 زآنكه كردست قهر االاللّٰه
 به خداي ار كسي تواند بود
 هركه از چوب مركبي سازد
 نشود دل چو تير تا نشوي
 تا زبانت خمش نشد از قول
 تا ز اول خمش نشد مريم

 كه مركزي گردي گرت بايد
 پاي بر جاي باش و سرگردان
 در هواي زمانه مرغي نيست
 زو كس آواز او بنشنودي
 اللّٰه قايد و سايق صراط

 جز به دست و دل محمد نيست
 چون دلت بر ز نور احمد بود
 خود به صورت نگر كه آمنه بود
 اي به ديدار فتنه چون طاووس
 عالمت غافلست و تو غافل

 ن تو اندهمه زنهار خوار دي
 غول باشد نه عالم آنكه ازو
 بر خود آنرا كه پادشاهي نيست
 افسري كآن نه دين نهد بر سر
 باش وقت معاشرت با خلق
 هرچه نز راه دين خوري و بري
 برّه و مرغ را بدان ره كُش
 جز بدين ظلم باشد ار بكشد
 نكند عشق نفس زنده قبول
 راه عشاق كسرپد عاشق
 از ره ذوق عشق بشناسي

 خ كآنرا نشاند خرسنديبي
 عاشقان را ز عشق نبود رنج
 جان عاشق نرتسد از شمشير

 بازانند زآنكه بر دست عشق

 عقلهاي تهي رو پر كار
 كي توان سفت سنگ خاره به خار
 نقد خوارزم در عراق ميار
 ديدۀ روح را به خار مخار
 عقل را بر دو شاخ ال بردار

 خدا از خداي برخوردار بي
 ه سواردان و ماند مركب آسوده

 زبان چون دهانۀ سوفار بي
 ندهد بار نطقت ايزد بار
 در نيامد مسيح در گفتار
 زير اين چرخ دايره كردار
 چون سكون و تحرك پرگار
 چمن عشق را چو بوتيمار
 گر نبودي ميان تهي مزمار
 به ز قرآن مدان و به ز اخبار
 حّل و عقد خزانۀ اسرار
 به يقني دان كه ايمني از نار

 حمد مختارصدف درّ ا
 وي به گفتار غرّه چون كفتار
 خفته را خفته كي كند بيدار
 دين به زنهارشان مده زنهار
 بشنوي گفت و نشنوي كردار
 بر گياهيش پادشا مشمار
 خواهش افسرشمار و خواه افسار
 همچو عفو خداي پذرفتار
 در شمارت كنند روز شمار
 كه به انسان رسند در مقدار

 نمازي مسبّحي را زار بي
 نكند باز موش مرده شكار
 آه بيمار كشنود بيمار
 آه موسا ز راه موسيقار

 نيازي آرد بار شاخ او بي
 ديدگان را ز نور نبود نار
 مرغ محبوس نشكُهد ز اشجار

 الموت گشته در منقار ملك
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 گر شعار تو شعر آمده شرع
 روي بنمود صبح صادق شرع
 بر سر دار دان سر سرهنگ
 تا نه بس روزگار خواهي ديد

 ست وارهان خويش را كه وارسته
 چشم ديدي از سر عشق هيچ بي

 هوّس رعنابهر مشتي مُ
 اي توانگر به كنج خرسندي
 يك زمان زين خسان ناموزون
 ريش و دامن به دستشان چه دهي

 اند پيش از ما خواجگان بوده
 اين نجيبان وقت ما همه باز

 از بخل و مبخلي سرمستجمله 
 اي سنايي ازين سگان بگريز

 معني چنني خواجگان بي زين
 دامن عافيت بگير و بپوش

 ر ماه رسداي كان به تي ميوه
 دريا دل ازينان برب كه بي

 حكمت و شرع همچنني در سراي
 هان و هان تا ترا چو خود نكنند

 كس نخوري چون تو از خمر هيچ
 طيرۀ چون گردي و فسرده و كج

 طمعي نشود شسته جز به بي
 ملك دنيا مجوي و حكمت جوي
 خدمتي كز تو در وجود آمد
 در طريقت همني دو بايد وِرد

 يار ناهموارگر سنايي ز 
 آبرا بني كه چون همي نالد
 بر زمني مست همچو من بنشني

 

 چكني صبح كاذب اشعار
 خاك زن بر جمال شعر و شعار
 در بن چاه بني تن بندار
 رهم سپه مرده هم سپهساال
 خر وحشي ز نشرت بيطار
 طالب شمع زير و آينه دار
 رنج بر جان و دين و دل مگمار

 گير كنار زين بخيالن كناره
 از پي سخنت تو با معيار

 اي خصم و نه پذيرفتار چون نه
 در عطا سخت مهر و سست مهار
 راح خوارند مسرتاح انبار
 همه از شرّ و ناكسي هشيار

 اي گير ازين جهان هموار گوشه
 كردار ّد افالك و گفت بير

 مر گريبان آز را رخسار
 چه طمع داري از مه آزار
 نكشد بار گير چوبني بار
 آدمي سير باش و مردم سار
 مشتي ابليس ريزۀ طرّار
 كي ترا درد سر دهد خمّار
 طيره از طير گرد و از طيّار
 نقشهاي گشاد نامۀ عار
 زآنكه اين اندكست و آن بسيار

 پندار هم ثناگوي و هم گنه
 اول الحمد و آخر استغفار

 اي كرد ازو شگفت مدار گله
 هردم از همنشني ناهموار
 وار تا سمايي شوي سنايي

 

  
  ٭٭٭

 اي دل ار عقبات بايد دست از دنيا بدار
 و هستي جمله را درهم شكن و ملك و تاج تخت

 پاي بر دنيا نه و بر دوز چشم از نام و ننگ
 رنگ و بويچون زنان تا كي نشيني بر اميد 

 گير و راه دين كن اختيار پاكبازي پيشه
 نقش و مهر نيستي و مفلسي بر جان نگار
 دست بر عقبا زن و بربند راه فخر و عار
 وار همت اندر راه بند و گام زن مردانه



۹۰ 

 عالم سفلي نه جاي تست زينجا بر گذر
 تا نگردي فاني از اوصاف اين ثاني سقر
 گر چو بوذر آرزوي تاج داري روز حشر
 از حديث عشق جانبازان مزن بر خيره الف
 باطن تو كي كند بر مركب شاهان سفر
 اي برادر روي ننمايد عروس دين ترا
 چشم آن نادان كه عشق آورد بر رنگ صدف

 تو مرد صورتي از خود نبيني راستيتا 
 از پي يك مه كه برگ گل دمد بر وي همي
 گر غم دين داردت رو توتياي ديده ساز

 

 آن كن تا كني در عالم علوي قرارجهد
 نيازي را نبيني در بهشت كردگار بي

 باش چون منصور حلّاج انتظار دار دار
 تا تو اندر بند عشق خويش باشي استوار
 تا نگردد راي تو بر مركب همت سوار

 سپار تا هواي نفس تو در راه دين شد ره
 وار واللّٰه ار ديدش رسد هرگز به دُّر شاه

 اش و گام از هفت گردون درگذارمرد معني ب
 گرمي و سردي كشد در باغها يك سال خار
 گرد نعل مركب اين افتخار روزگار

 

  
  در مدح بهرامشاه

 سببي از بر ما رفته به آزار اي بي
 دل برده و بگماشته بر سينۀ ما غم
 ما در طلب زلف تو چون زلف تو پيچان
 تو فارغ و ما از دل خود بيهده پرسان

 روي تو دل ما همي از رنج تابش بي
 اي بود تو با خوي تو هم آتش و هم عود

 سازي و از غمزه جهانسوز از خنده جهان
 هستيست دهان تو سوي عقل كم ازينست

 ست ستمكش در لطف لبان تو لطيفي
 در روزه چو از روي تو ما روزه گرفتيم

 روزه بنگذاشته ايمان در روزه چو بي
 ازيراك ما خود ز تو اين چشم نداريم

 با اين همه ما را به ازين داشت تواني
 يك دم چو دهان باش لطيفي كه كشد زور
 بسپار همه زنگ به پالونۀ آهن
 از چنگ ميازار دو گلنار سمن بوي

 تر از جرم دو پيكر كان پيكر رخشنده
 ما آن توييم و دل و جان آنِ تو ما را
 تا كيست دل ما كه ازو گردي راضي

 لطف برافروز تركانه يكي آتش از
 ما را ز فراق تو خرد هيچ نماندست
 در عذر پذيرفنت و بر عيب نديدن
 بهرامشه آنشه كه ز بهر شرف و عز

 وي مانده ز آزار تو ما سوخته و زار
 گل برده و بگذاشته بر ديدۀ ما خار
 ما در هوس چشم تو چون چشم تو بيمار
 كاي دل تو چه گويي كه ز ما ياد كند يار
 ني پاي ز سر داند و ني كفش ز دستار
 وي موي تو با روي تو هم مهره و هم مار

 صلح دالويزي و در جنگ جگرخوار در
 پوديست ميان تو سوي و هم كم از تار

 ست ستمكار وز قهر ميان تو ضعيفي
 اي عيد رهي عيد فراز آمده زنهار

 عيدي مگذار اكنون كه در عيدست بي
 تركي تو و هرگز نبود ترك وفادار
 پنهان ز خوي تركي ما را به ازين دار
 اريك ره چو ميان باش نحيفي كه كشد ب
 بگذار همه رنگ به پالودۀ بازار
 از زهر مياالي دو ياقوت شكربار
 حقا كه دريغست به خوي بد و پيكار
 خواهي سوي منرب برو خواهي به سوي دار
 يا كيست تن ما كه ازو گيري آزار

 مان نه گنه كار در بنگه ما زن نه گنه
 دار خرديها همه معذور همي اين بي

 كاربنگر سوي سلطان نكو خوي نكو
 بهرام فلك بر در او كديه زند بار
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 آن شاه كه گر عيب گنه كار نپوشد
 شاهان جهان را ز جالل و هرن او
 شيريست تو گويي به گه رزم و گه صيد
 بر سايۀ پيكانش برد سجده ز بس عز

 ي نه و بخ بخشه بوده درين ملك و سناي
 اين زادۀ تاييد برآوردۀ حق را

 

 خود را شمرد سوي خود و خلق گنه كار
 مدحت همه محنت شد و افسر همه افسار
 شيديست تو گويي به گه بزم و گه بار
 شير سيه و پيل سپيد از صف پيكار
 كاقبال رسانيد سزا را به سزاوار
 اي چرخ نكوپرور و اي بخت نكودار

 

  
  بن حدادي در مدح يوسف

 كاريست عشق اليزايل را در آن دل هيچن
 تا بوي در زير بار حلق و خلق و جلق و دلق
 تا تو مرد صورتي از خود نبيني راستي
 بندۀ فضل خداونديست و آزاد از همه

 كس را نامدست از دوستان در راه عشق هيچ
 صدهزاران كيسۀ سوداييان در راه عشق
 هركه در ميدان عشق نيكوان گامي نهاد

 او اندر شكرريز بتان شادي نكرد وآنكه
 رويي مزن طلعت زيبا نداري الف مه

 طيلسان موسي و نعلني هارونت چه سود
 رو كه در بند صفات و صورت خويشي هنوز
 اي برآورده ز راه قدرت و تقدير و قهر
 عالمي در باديۀ قهر تو سرگردان شدند
 هركجا حكم تو آمد پاي بند آورد جرب

 ا را به تيغ دوستييارب ار فاني كني م
 مهر ذات تست يارب دوستان را اعتقاد
 دست مايۀ بندگانت گنج خانۀ فضل تست
 آب و گل را زهرۀ مهر تو كي بودي اگر
 دوستان حضرتت را تا چو تو ساقي بوي
 هركه از جام تو روزي شربت شوق تو خورد
 كيست آنكو ساعتي در بحر مهرت غوطه خورد

 نست از نام و ننگهركه او نام از تو جويد ايم
 هركه از درگاه عزّت يافت توقيع قبول
 كيست آنكو عزّ خويش از خاك درگاه تو ديد
 چون جمال گوهر حدّاديان يوسف كه زد

 و دين و مجلس دم زند در علم كه چون در درس آن
 آن ز ترفيه و صيانت ملك را خيرات بخش

 كو هنوز اندر صفات خويش ماندست استوار
 داران كي دهندت بار بر درگاه يار پرده

 گذار در مرد معني باش و گام از هر دو كشور
 نه عباي خويش داند نه قباي شهريار

 زوال ملك صورت ملك معني در كنار بي
 از پي اين كيميا خايل شد از زر عيار

 نهار چار تكبيري كند ذات او ليل و
 دان كه روز مرگ ايشان هم نگردد سوگوار
 عدت عدت نداري دل ز شاهان بر مدار
 چون به زير يك ردا فرعون داري صدهزار
 بر سوي تو عز منرب خوشرتست از ذلّ دار
 زخم حكم الاباليت از همه جانها دمار
 تا كه يابد بر در كعبۀ قبولت برّ بار
 هركجا قهر تو آمد سر فرو برد اختيار

 ر فرشتۀ مرگ را با ما نباشد هيچ كارم
 ياد فضل تست يارب غمكشان را غمگسار
 كيسۀ اميّد از آن دو زد همي اميدوار
 هم ز لطف خود نكردي در ازلشان اختيار
 هست يكسان نزد ايشان نوش نحل و زهرمار
 چون نراند آن شراب ار داند آن رنج خمار
 كش بُدست از آتش شوق تو يكساعت قرار

 و فخر از تو آرد فارغست از فخر و عارهركه ا
 پيش درگاهش كمر بندد به خدمت روزگار
 كوشد اندر صدر دين در چشم كس يك روز خار
 پتك حجت بر سر اعداي دين حّدادوار
 چون دم آخر نيايي در همه گيتيش يار
 وآن ز توجيه و ديانت شرع را انديشه خوار
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 پيشوا و واعظ دين محمد كز ورع
 هايل بس قويگر نبودي باغ رأيش را ن

 آنكه خاك تيره را بر چرخ فضل آمد بدو
 گر ز چرخ آسمان آمد زمستاني چنني
 ورز چرخ آسمان آيد سحاب برف ريز
 كند هركسي جزوي امامت نيز دعوي مي

 فتويي كز خانۀ حدّاديان آمد برون
 ست از لباس هيچ جاهل در جهان مفتي نگشته

 خود گرفتم هركسي برداشت چوبي چون كليم
 مشتي مدعي نامعنوي اندر گذشتدور 

 لفظ شيرينش غذاي جان ما شد بهر آنك
 از چنني شاخي چنني باري پديد آمد به شهر

 اي كامروز كرد احمد محمود خصلت خواجه
 اند در چنني مجلس كه او كردست آنك كرده

 از پي اين تهنيت را عامالن آسمان
 زيب معني بايدت اينك شنيدي اي پسر

 عشق آورد بر رنگ صدفچشم آن نادان كه 
 قّد و منظر چنگري بنگر كه در علم نظر

 پرست هركه مردست او بود در جستجو معني
 كار صدق و معني بوبكر دارد در جهان
 كار كردار علي دارد وگرنه روز جنگ
 اي چو آتش در بلندي وي چو آب اندر صفا

 بخت تست  اينهمه حشمت ز يك تأثير صبح
 ك درگهتتا ببيني كز براي عشق خا

 نيز دولت را بسي شادي نبايد كرد از آنك
 قطرۀ آبي كه آن را از هوا گيرد صدف
 بسرت از خار و خسك ساز اي پسر اكنون چو گل

 چو شمع روزها چشم و چراغ عالمي گردد
 د بر وي هميماز پي يك كه كه برگ گل د

 تا بهشت و چرخ باشد نزد عالم هشت و هفت
 ت بر يمنييمن بادت بر يسار و يسر باد

 

 سنت همنام خود را هست دايم جانسپار
 ني شاخي ازو پيدا نگشتي در دياراين چن

 كز چنان چرخي چنني خورشيد دين گشت آشكار
 بنگر از چرخ زمني اندر زمستان نوبهار
 آمد از چرخ زمني درياي مرواريد بار
 ليك پنهان نيست شاه ذوالفقار از ذوالخمار
 نصّ قرآن دارد آنرا از درستي استوار

 ست از شعار هيچ گنگ اندر جهان شاعر نگشته
 عجزي باري ببايد تا شود آن چوب مارم

 دار ست اي پادشا پاينده دور دور يوسف
 دار زور ماندي روزه گر غذاي تن شدي بي

 پس درخت گل چه آرد جز گل خوشبوي بار
 از سخن چشم عدوي احمد مختار تار
 جربئيل از سدره و حوران ز كنگرها نظار
 اخرتان ثابت آرند اندرين مجلس نثار

 دت رو معتكف شو در بهارنقش ماني باي
 باللّٰه ار ديدش رسد هرگز به دُّر شاهوار
 جان خصمان را همي چون دارد اندر اضطرار
 هركه زن طبعست خودماندست در رنگ و نگار
 ورنه در هر كوي بوبكرست و در هر كوه غار
 هيچ كاري نايد از نقش عليّ و ذوالفقار
 وي چو باد اندر لطافت وي چو خاك اندر وقار
 باش تا خورشيد اقبالت برآرد روزگار
 چرخ چون پيشت كمر بندد به رسم افتخار
 هركه باال زود گيرد زود ميرد چون شرار
 روزگار آن را تواند كرد دُرّ شاهوار
 تا چو دستنبوي بر دست شهان گيري قرار
 هركه پيمايد ز ديده قامت شبهاي تار
 گرمي و سردي كشد در باغها يكسال خار

 طبع باشد پيش دانا پنج و چار تا حواس و
 دانشت جفت يمني و دولتت جفت يسار

 

  
  بن احمد در مدح ابوالمعايل يوسف

 عقل آشكارعلم و بي آبرويي كان شود بي
 پيشي آن تن را رسد كز علم باشد پيش دست

 آتش دوزخ بود آن آبرو از هر شمار
 بيشي آن سر را رسد كز عقل باشد پايدار
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 عقل باشد منتشرواي آن علمي كه از بي
 اي كه مي قدر فلك جويي و نور آفتاب

 علم هرجا بيهده يالف پنهاني مزن ب
 اي داري چو عمر از وي مدان جز علم سود مايه

 علم در گردن مگير عهدۀ فتواي دين بي
 آلت رامش بگير و جاي آرامش مجوي
 البۀ هر خاصه منگر بند دل بر طبع نه
 يادگاري ده ز بيداري شب خود را مگر

 رنج كي گردد قرين افسر و فرق اي پسر بي
 ژه چشمت سرپعلم خواهي مرحلۀ علم از م

 ماه گردي گر بيابي آتشي از نور علم
 دّر اگر خواهي چنني رو نزد آن درياي علم

 بن احمد آنك بوالمعايل احمدبن يوسف
 نوربخشي چون سپهر و درفشاني چون سحاب
 آن گهرباري كه چون بيدار شد از كتم عدم
 الفگاه علم و دين از نجم پر كرد انجمن

 لست بخلشمع گردون نزد جودش مايۀ بخ
 يار او گر چشم دارد روزگار اندر علوم
 خار با خرما بگاه طعم كس كي كرد جفت
 آب جويست آنكه جويد سوي هر ناجنس راه
 الجرم زين دادۀ گردون و زادۀ چار طبع
 پايۀ پاييدن جان نزد لطفش يك به دست
 اي ز تأثير مزاجت چارگوهر بر فزون
 ميل دانش سوي تو چون ميل اجزا سوي كل

 اصالن ز آب روي خود بكش تش طبع بيآ
 اللۀ دعوي ز كوه كُه دروغان نيست كن
 جاهالن را چاره نيست از نسبت پست دروغ
 لنگي و رهواري اندر راه دين نايد نكو
 فقر از آن خواهي كه پاكي از بيان فقه و شرع

 شناسم نز فقير قوّت شرع از فقيهان مي
 يادگار مصطفا در راه دين علمست علم

 و خشم يوسفي بايد درين ره بدرقه هول
 اي جمال ملك و دانش سرفراز از بهر آنك
 الله و كوهي بلون حلم بابويي و رنگ

 اي همچون بدن را پنج حس كان دين را مايه

 علم يابد انتشار واي آن زهدي كه از بي
 يك شبه بيداريي چون چرخ و چون انجم بيار

 پيش از آن پنهان كند علم آشكارعلم خوان خود 
 قوّتي داري چو عقل از وي مكن جز جهد كار

 خرد در دل مدار وعدۀ شاهي و شادي بي
 فضلي مكار پردۀ غفلت مپوش و تخم بي

 ياوۀ هر عامه مشنو پند من بر جان گمار
 وقت رفنت نام بهروزيت ماند يادگار
 سيري و خواب اي فتا با علم كي گيرد قرار

 راه شب بر بحر بيداري گذارفضل جويي 
 بحر گردي گر بيابي دّر علم آبدار
 نور اگر خواهي چنني شو سوي آن شمع تبار
 آسمان دانشست و آفتاب روزگار

 داري چون بهار حقگزاري چون زمني و مايه
 چونان گهر بحر عدم تا حشر خوار ماند بي

 دامن كتم عدم زين در تهي كردش كنار
 ۀ عارست عاراوج گردون پيش قدرش ماي

 بانگ برخيزد ز خلق انتظار» تراني لن«
 لعل با خرمهره اندر عقد كس كي كرد يار
 جوهر آتش ز همت بر فلك باشد سوار

 ست وآن جهان در افتخار اين جهان در رامش
 مايۀ باليدن تن پيش رايش يك شرار
 يافته قدر و بلندي صفوت و لطف و وقار
 سارآب دولت سوي تو چون آب سيل از كوه

 علمان برآر علمي ز خانۀ مغز بي دود بي
 آفت فتوي برب از مفتيان جهل بار
 مار مهره جوي نادان نيست دور از زهرمار
 رااسب دانش بايد ارني دور شو زين رهگذ

 زان جويي كه دوري از ميان مرغزار الله
 شناسم نه زغار الف بوبكر از محمد مي

 تعلم فقر كي كرد اختيار هيچ جاهل بي
 ه و فضل يوسفي بايد درين ره غمگسارفق

 يوسفي اصلي و احمد خلق و حدّادي تبار
 دود و بخار آتش و آبي به قدر و لطف بي

 لشكري مر ملك عزّ را چون نبي را چار يار
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 تربيت ياب از پدر چون آفتاب از آسمان
 كش كه در باغ شرف ابتدا اين رنجها مي

 صدهزاران چرخ بيني زين سپس بر طرف كون
 ن بيني به شادي بهر آن در هر مكانعاقال

 دور مشتي جاهل ناشسته روي اندر گذشت
 همچو جاني خايل از اعراض و اشباه جهان
 اينهمه ز اقبال و علم اوست ورنه در جهان
 لختكي چون چرخ بيداري گزين كز بهر تو

 گيرد چسود لك ناموخته گر مار مي لك
 هيبت و عز و بها با رنج تن باشد قرين

 شم و چراغ عالمي گردد چو شمعقايد چ
 گوي اي سنايي مدح گو كز روي عقل يافه كم

 دهي او امام پند گويانست پندش مي
 لؤلؤ اوصاف او بر صدر جاهش ميفشان
 دور شو زين پند دادن زانك زشت آيد شدن
 ابلهي باشد براَخنت تيغ چوبني بر كسي
 روز تا نبود چو ماه و ماه تا نبود چو سال

 يسار و يسر بادت بر يمني يمن بادت بر
 نوبهارت با امام دين مبارك باد و باد
 باد نهصد سال عمرت روز از نهصد زمان

 

 علمها گير از پدر چون بخردان از روزگار
 زوديابي صدگل خوشبوي از يك نوك خار
 از تربك نعل اسبت كرده چون مه گوشوار

 قدان بيني به رنج از بهر اين در هر ديارنا
 دار ست اي پادشا پاينده دور دور يوسف

 غبار كسوف و بي آفتاب و آسماني بي
 خرد بسيار بينم دلفگار يوسفان بي

 منربي كرد از شرف چون شمس گردون اختيار
 باز علم آموخته از قدر و عزّ جويد شكار
 قدرت و قدر و شرف با علم دين دارد قرار

 كه پيمايد به ديده قامت شبهاي تارآن
 هيچ پر خوابي نجستست از طبيبان كو كنار

 خي و ژاژ تو يارب زينهارويحك از گستا
 ال او بر ياد طبعش مي شمارغگوهر اف

 سرپ با حيدر اندر كارزار حساب و بي بي
 كوبه كمرت كس ببخشد در زمان صد ذوالفقار
 علم تا نبود چو جهل و آب تا نبود چو نار
 دانشت جفت يمني و دولتت جفت يسار

 تان هر زمان با عافيت سيصد بهار چنني اين
 هر زماني روز او چون روز محشر صدهزار

 

  
  ٭٭٭

 زير مهر پادشاه زري در آرد روزگار
 در سراي شرع سازد علم دارالضرب درد
 گلبني بايد كه تا بلبل برو دستان زند
 مرد تا بر خويشنت زينت كند از كوي ديو

 قسمت نهادن شكل روحس محال آيد ازين ب
 نالۀ داوود هم برخاست از صحراي غيب
 آفتاب اينك برآمد چند خسبم همچو كوه
 شير مردان در جهان چون ذره باشد نزد تو
 وآنگهي باشد سزاي آتش ترسا درخت
 گير تا بود دل در فريب نقش جادو جاي

 برهمن تا برنيايد از همه هستي خود
 كي كوه بيند بت به دست دست در سنگي زده

 نرد كي بازند با خورشيد در پيش قمر

 گر نفاق اندروني پاك آيد در عيار
 المال كار در پناه شاه دارد مرد بيت

 بدار از چشمۀ توفيق و پاك از شرك خارآ
 منقسم باشد درين ره ز اضطراب و ز اضطرار
 بس خطا باشد درين تهمت شنودن بوي بار
 حضرت سيمرغ كو تا بشنود آن ناله زار

 وار سر و بن دره در شعاع نور افتم بي
 دل برآورده به قهر از كلي جانشان دمار
 كآبرويش رفته باشد در ميان شاخسار

 ود در حلقۀ مردان ميدان پايداركي ش
 با خرد همخوابه كي ديدند او را اهل غار
 پاي بر مرغي نهاده كي رسد كس بر مدار

 افالس در كوي شمار زرق چون سازند بي
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 پيش از آن كادم نبود و نام آدم كس نربد
 دم كجا زد آدم آن ساعت كه بر اطراف عرش
 عقل را تقدير چون از پرده بيرون كرد گفت
 زآنكه ايشان در جهان ديوانگان حضرتند
 گر ز تو بندي بدي بر پاي مجنون در عرب

 اه داد از درد در دل عشق راالجرم چون ر
 گرچه كم دارد صفا نزديك يزدان اهرمن
 نيمشب بودست خلوتگاه معراج رسول
 گر ز دولت بردمد صبحي به ناگه در شبي
 گر شبي طلعت نمايد در يمن نجم سهيل
 سمع كو تا بشنود امروز آواز اويس
 نه ازو كم گشت يك ذره غريو درد دين

 غ گمتا دل الله سياهست و تن سيمر
 خاك بس باشد به آدم عاقالن را راهرب
 گر بدين علمي بود حكمت پديد آيد بسي
 مفردي بايد ز مردم تا توان رفنت به دل
 ديده را هر خشت دامي هست بر باروي شهر
 آهوي خود پيش افتد مرد بايد چون عمر

 هاي طاوها تا نه اين رحمت كند در حلقه
 زاز خرد بس نادر افتند كز بن يك چوب گ
 چشم چون بر ديدن افتد كي بود در ظرف حرف
 ني كه دست شاه خوشرت باز را در شهر خصم
 آنكه ديد اسرار عالم خاك زد در روي فخر

 اند از عدل اندر حبس خود عالمي وامانده
 تا چه خواهي كرد مشتي ديو مردم را مقيم

 پاي شو واندر گذر گر كسي دامي نهد بي
 ه تستنفس تا رنجور داري چاكر درگا

 الحرم آب و نان دل گرفت احرام در بيت
 او دل اندر صدر شاهالخواص  تا نشد خاص

 اي بيدار باش و تيز رو گرچه اندر كعبه
 مرد با زنار اگر سست آيد اندر عني روم

 رود ليكن چه سود آب در بستان آدم مي
 ناله را نزديك عزّت گر جوي حرمت بدي
 قركار آن دارد كه افتد در خم چوگان ف

 هرچه جز در دست دوزخ هرچه جز فقرست غير

 در دماغ عاشقان بودست ازين سودا خمار
 درد بود ردا قلم ميراند بر لوح نگار
 گرد عشاقان مگرد اي مختصر هان زينهار

 دست از ايشان باز دار یینشا رابند ايشان 
 عشق ليلي را ندادي جاي در دل خوار خوار
 بركشيد از عشق ليلي تيغ بر وي صدهزار
 شب روي خود شور ديگر دارد اندر كار و بار
 نيمشب گفتست موسا اهل را كآنست نار

 از آن نور شرارعالمي روشن شود در دم 
 صدهزاران پوست خلعت گردد اندر هر ديار

 وار اندر بحار و تا در شود غواصخضر ك
 نه درين گمشد هنوز آن گوهر اسراردار
 طالبان را در قدم آبست در آتش وقار
 باد بس باشد ز يوسف عاشقان را يادگار
 ور در آن دردي بود يوسف خود آيد در كنار
 در ميان چشم زخمي زين دو عالم سوگوار
 كي كند در گوش كيوان از بزرگي گوشوار

 ر زين نشيند بوالحسن بايد سوارچون عمر د
 تا نه اين مردي نمايد در حضور ذوالفقار
 عزريائيلي برآيد از پي اسفنديار
 باز تا بر دست باشد كي كند تيهو شكار
 ني كه روي ماه بهرت خاصه در دريا كنار
 وآنكه شد در كار دلرب آب خورد از جوي عار

 گناهانند اي دل در گذار مفلسان بي
 داران را حصار داد قومي رنگ تا چه خواهي

 واندر گذارگفت شو  ور كسي زجري كند بي
 باز چون ميريش دادي گم كند چون تو هزار

 سراي شهريار هم دل اندر محرم خلوت
 كي شدند او را مطيع اندر بيابان شير و مار

 اي هشيار باش و پي فشار ورچه در بتخانه
 بر خيال چشمۀ معبوديه كرد اختصار

 گل برون آيد ز ديگر سوي خاراز كلوخي 
 باغبان هرگز ندادي نيم جو را ده خيار
 نام آن گيرد كه باشد چون سها زرد و نزار
 هرچه جز بندست زحمت هرچه جز زخمست عار
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 چون بدين هفت آسمان پويند با تر دامني
 عندليب خوش سماع او جاودان گويا بود
 ورنه خود دست كفايت ز آستني كربيا
 تا ضياع اندر دل مردست ضايع نيست كفر
 عشق پيش از مرد بايد تا سماع آرد وصال
 رمانع آيد جان معاني را چون عقل آمد مشي

 گفتند بنيان جهان در اوايل چار مي
 صبح محشر بر زد اينك نور بر دامان كوه
 موج خواهد زد زمني تا بر كنار افتد همه
 گاه كشتي اينجا ساخت بايد تا به نزد غرقه

 چون نبايد در رباط از بهر عيسا عقل دون
 گر نخواهد خواست از اخالص عذر عشق زلف

 ع كردغفلت اندر عاشقان چندان كدورت جم
 از سياهّي بالل از سپيدّي اويس و

 دارد نور از خورشيد روز همن چه دانم كز چ
 سينۀ شيرين خرب دارد ز خسرو بس بود
 يارب اين در علم تست و كس نداند سرّ اين
 وز پي آن كز سنايي يك اشارت بد بدين

 

 چون كند نقش سليمان ديو بر روي ازار
 دست برد از همسران خويش وز اهل تبار
 جون برون يازد كند در كام او چون خر فسار

 يد كه افتد در ضياع و در عقارآتشي با
 يد شمارعقل بعد از علم بايد تا درست آ

 دين باشد شعار نافع آيد دل محاسن را چو
 دور ما آخر برآرد هم دمار از هر چهار
 زينهار اي خفتگان بيدار باشيد از قرار
 هرچه دُراندر يمني و هرچه سنگ اندر يسار
 ايمني باز آرد از تخليط و تندي و بخار

 برو اندر ريا از بهر خر گندم بكارگو 
 كي مسلم باشدش جوالن ميدان عذار

 بينند سرخي بر انار كز رخ خورشيد مي
 مصطفا داند خرب دادن ز وحي كردگار
 من چه دانم كز چه بيند دزد در شبهاي تار
 نالۀ گردون كفايت باشد از تقدير بار
 دار فضل كن بر عاشقان و راز هم در پرده

 دگان او را مفرما سنگسارچون دگر گوين
 

  
  در مدح خواجه ابونصر منصور سعيد

 تا چرخ بر گشاد گريبان نوبهار
 چونان نمود كل اثيري اثر به كوه
 از اعتدال و تقويت طبع او ز خاك
 اكنون كه پر ز برگ زمرّد شد از صبا

 هاي شاخ كفد ز ديدن او ديده زآن مي
 از هجر نالش آرد بس بلبل از درخت

 ي هوا به لطافت ز سعي چرخزايد هم
 با آفتاب اگر بنتابد بروز نجم
 گر بر سما بهشت نهانست تا به حشر
 بر دشت و باغ چيست پس از ياسمني و گل
 گلزار بني ز سبزه پر از آب نارگون

 هاي گل بر شبه چنگ باز سر غنچه
 گر دشت خُرمست چرا گريد از فراز
 زينجا نفير ريزد ز آنجا نواي ناي

 از نشاط ز دشتي تهي ز برفخلقي پر 

 ها ازار از الله بست دامن كهپايه
 كاجزاي او گرفت همه طرف جويبار
 صدبرگ گل بزاد ز يك نوك تيز خار
 شاخي كه بد چو هيكل افعي تهي ز بار
 كز خاصيت كفد ز زمرد دو چشم مار

 هاي زار با وصل گل برو چكند ناله
 آن قوّتي كه داد عناصر به كوهسار

 بر آب نار بيواسطه اگرچه نپايد
 حشر چونكه كرد زمينش پس آشكار بي

 گردون پر ستاره و درياي پر شرار
 كهسار بني ز الله پر از نار آبدار
 بر شكل پاي شير شده پنجۀ چنار
 اين پردۀ كثيف لطيف اصل تند بار
 زينجا خروش عاشق و ز آنجا نشاط يار
 طبعي تهي ز غم ز درختان پر ز بار
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 خواران زير شاخ گل آن الله فام باده
 بيخ زمني چو افسر شاهان پر از گهر
 بر هر طرف بهشتي در هر بهشت حور
 مرغي بهر درخت و چراغي بهر چمن
 گرچه ز هر درخت خوشي ديد هر دماغ
 ليك از بهار خرّميي نيستي به طبع
 منصوربن سعيدبن احمد كه از كرم

 اج گوهر و تأثير علم اوآن كز مز
 اي كه گشت ز تعجيل جود خويش آن خواجه

 يك فكر تند از پي مدحش همه سخن
 كرد از تف سخاوت خود همچو چوب خشك
 چشمي كه نشر سيرت او بيند از مديح
 گر بنگرد به خشم سوي چرخ و آفتاب
 اي دايرۀ نجات ز جود تو مستدير
 رويي كه يافت گرد ستانۀ درت ز لطف

 ه يافت سايۀ حزم تو ز آن سپسخاكي ك
 آبي كه يافت آتش عزمت كند چو وهم
 هرگز سپاه مرگ نيابد بدو ظفر
 مدحست طبع و فعل ترا سال و مه خورش

 پاي قدر تو گردون مستقيمشد فرش 
 گويي كه هست بر بشره نزد خاطرت
 زنده شود به علم و به احسانت هر زمان
 آخر گشاد تير علوم تو از عالج

 بخشش تو چو شمس اي فلك محل از لطف و
 اي چو ماه اي چو گوهر و پر سايه پر مايه

 ني مه و گهر چه خوانم ترا چو هست ني
 اي چرخ را به بذل يمينت همه يمني
 هستم من آن بلند كه گشتم ز چرخ پست
 از جور اين زمان و زمانه نهاد من
 از جهل عار باشد حظم ازوست فخر

 نغزهرگز نيافتم به چنني شعرهاي 
 ايم دهند از دويست شعر تا پنجگانه

 چشمم همي ستاره از آن بارد از مژه
 هستي سخن چه سود كسي را كه نيستي
 شوخيست مايۀ طمع اشعار خوش چه سود

 زار د اللهكنان گر وآن گلرخان نشاط
 شاخ شجر چون گوش عروسان ز گوشوار
 بر هر چمن كناري و در هر كنار يار
 شاهي بهر طريق و عروسي بهر كنار
 ورچه درين بهار بها يافت هر ديار
 چون خلق و طبع خواجه اگر نيستي بهار
 چون نصرت و سعادت و حمدست نامدار

 كند نثار بر نه فلك چهار گهر مي
 ال از كفش نزارچون شخص سل گرفته سؤ

 يك منزلند از تك جودش همه قفار
 در كامهاي خلق زبانهاي افتخار
 آن چشم ايمنست بهر حال از انتشار
 در ساعتي دو ليل بخيزد ز يك نهار
 وي مركز حيات ز عون تو مستدار
 هرگز شكن نگيرد چون پشت سوسمار
 از باد كوه كن نربد در هوا غبار
 اردر نيم لحظه چنرب افالك را گذ
 آن كس كه دارد از علم و علم تو حصار
 شكرست باز عمر ترا روز شب شكار
 شد غرق بحر دست تو كشتيّ انتظار
 آنها كه در عروق مفاصل بود نثار
 آنرا كه كشت بوالحسن از زخم ذوالفقار
 رابر مرگ سوي شخص فروبست رهگذ
 وز جود و برّ يافت همه خلق برّ و بار

 و همچو قارپس چونكه هست روي عدو از ت
 هر نكته صد سپهر و هر انگشت صد بحار
 وي خلق را به جود يسارت همه يسار
 هستم من آن عزيز كه ماندم ز دهر خوار
 يك لحظه مي نيابد همچون زمني قرار
 وز شعر فخر زايد قسمم ازوست عار
 از هيچ رادمرد به صد شعر يك شعار
 روزي هزار بار دو چشمم شود چهار

 برو روزگار تار زيراكه چون شبست
 از سر همي برآرد هر ساعتي دمار
 كامروز فرق كس نكند افسر از فسار
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 آنراست يمن و يسر كه با قوت تميز
 گر كارها چنانكه ببايد چنان بدي
 شايد كه خاكپاي تو بوسم كه خود تويي

 وي چاكريمجبور بخت بد بُدم  از ر
 نشكفت اگر ز روي تو واال شوم از آنك
 تخميم بر دهنده ز مدح و ثنا و شكر
 در زينهار خويش نگهدارم از بال
 بودم صبور تا برسيدم به صدر تو
 آري به زخم ماري ابوبكر صرب كرد
 تا ز آتش و ز آب و ز خاك و هوا بود
 بادي چو آب و آتش و بادي چو باد و خاك

 يشه تهي و پربادت ز سعي بخت هم
 

 نشناسد او ز جهل يمني خود از يسار
 در پستي آب كي بدي و در هوا بخار
 مداح را به جود و به انصاف دستيار
 زآن مر ترا چو دولت تو كردم اختيار
 نه تو كم از مهي و نه من كمرت از خيار

 عمر خود از حكمتم به كار در بوستان
 اي خلق را به علم تو از مرگ زينهار
 گرچه ز خلق بود روان و دلم فگار
 تا الجرم وزير نبي گشت و يار غار
 مر خلق را ز حكمت باري همي نگار
 در صفوت و بلندي و در لطف و در وقار
 از رنج تن روان وز مقصود دل كنار

 

  
  د او خواجه احمددر تعزيت خواجه مسعود و تهنيت فرزن

 كرد ناگه گنبد بسيار سال عمر خوار
 خواجه مسعودي كه هنگام سعادت مشرتي
 آن ز بيم مرگ بوده سالها در عني مرگ
 نرگسي كز بيم ايزد سالها يك رسته بود

 رخش چشمها نشگفت اگر شد پر ستاره بي
 چنرب گردون به گرد خاك از آن گردد همي

 هنوز شاهي و شادي جز او فرزند ناديده
 تا گرفت او روزۀ پيوسته در تابوت مرگ
 روي پر آژنگشان از اشك خون هست آن چنانك

 اي كردش ز خشت ليك با اين گرچه گنبد خانه
 دوستان را جاي شكر و تهنيت ماندست از آنك
 تا بود پر جوي و حوض و چشمه و دريا ز آب
 مايۀ حمد و سعادت احمد مسعود آنك

 د معتربآن حكيم پاي اصل و راد مر
 آن اصيل خوش لقاي مكرم درويش دوست
 اي پدر را ناگهاني ديده در خاكي خموش
 نيك ناگاه از غريبي ماند چشمت پر ز آب
 ليكن از مرگ پدر يابند مردان نام و ننگ
 تا نگردد كوه مغرب پرده پيش آفتاب

 اين رنجها ميكش كه در باغ شرفابتدا 
 تقويتها يابي اكنون از عطاي ذوالجالل

 جمال عمر خوار فخر آل گنبدي را بي
 سعد كلي داشتي از بهر شخص او نثار

 ها بيماروار و آن ز زخم چشم بوده هفته
 زار حسرت كرده او را در لحد چون اللهخون 

 خورشيد گردند آشكار تكاخرتان از غيب
 ها دارد اين آسوده خاك اندر كنار كاين چنني

 كرده مرگش همچو شاهان اسير اندر حصار
 دار خون همي گريند بهر او جهاني روزه

 در ميان طبلۀ شنگرف پشت سوسمار
 زين آل گنبدي را گنبد زنهار خوار

 كست ازو برخاست دُرّ شاهوارار صدف بش
 در چمنها گر نبارد ابر نيسان گو مبار
 مر محامد را شعارست و سعادت را دثار

 گزار آن كريم دين پژوه و حق نيوش و حق
 آن نبيل پارساي مفضل پرهيزگار
 وي پدر را ناگهاني ديده بر چوبي سوار

 وقت از يتيمي گشت فرقت پر غبار سخت بي
 ا نمرد اسفنديارنام بهمن بر نيامد ت

 از سوي مشرق جمال بدر ننمايد شعار
 زودبويي صدگل خوشبوي از يك نوك خار
 تربيتها بيني اكنون از قبول شهريار
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 دولتت را فال نيك اين بس كه اندر شاعري
 يادگار خواجۀ خود يافتي وقت است اگر
 تا بهشت و چرخ باشد نزد عالم هفت و هشت
 يمن بادت بر يسار و يسر بادت بر يمني

 

 اختيار عالمي كردت ازينسان اختيار
 يادگاري خواهم از جودت ز چندان يادگار
 تا حواس و طبع باشد نزد عاقل پنج و چار
 دانشت جفت يمني و دولتت جفت يسار

 

  
  مناقشۀ مرد دهري با بوحنيفه

 موحد پاك دين هوشياراي خردمند 
 آن امامي كو ز حجت بيخ بدعت را بكند
 آنك در پيش صحابان فضل او گفتي رسول
 شمع جنت خواند عّمر را نبي يكبار و بس
 گفت بوبكر: اي محمد زين دو فاضلرت كدام؟
 چون پديد آمد به كوفه بوحنيفه تاج دين

 م هفتاد و سه فرقت بهمگفت گردد امت
 ست بوحنيفه سرور آن قوم اهل جنت

 معني سه بار گفنت بوحنيفه را چراغ
 اينكه رفت و اينكه آيد و آنكه بيند روي او
 دهريي آمد به نزديك خليفه ناگهان
 اين چه بندست از شريعت بر تنت گفت اي امير
 روزه و عقد و نكاح و دور بودن از مراد

 چون به عالم ننگري خويشنت رنجه چه داري
 گفت رسم شرع و سنت جمله تزوير و رياست

 خرب خرب و ز خويش رفتي بي آمدي تو بي
 هست عالم چون چراگاهي و ما چون منزيل
 طبع و اخشيج و هيوال را شناسيم اصل كون

 اي ديدم به يونان در حجر كرده به نقش خانه
 نسر واقع در حمل كنده كه تاريخ اين به دست

 كو محاسب گو بيا معلوم كن كو منجم 
 آنكه گفت از گاه آدم پنج و پانصد بيش نيست
 اينهمه زرق و فسونست و دروغ و شعبده
 گفت اميرالمؤمنني اي مرد پر دعوي بباش
 گر بتابي روي از او گردي هزيمت از سخن
 گر ز تو نعمان هزيمت گيرد و گردد خموش
 چاكري را نامزد كرد او كه نعمان را بخوان

 قاصد چون بديد آن كان علم و فضل را رفت
 ست اين مسلماني و فن چنني گويد كه زرق مي

 دار از امام دين حق يك حجت از من گوش
 نخل دين در بوستان علم زو آمد به بار
 تا قيامت داد علمش كار خلقان را قرار
 بوحنيفه را چراغ امّتان گفت او سه بار
 گفت: عمّر آنكه دين حق بدو شد آشكار

 شكارآنكه شد از علم او دين محمد آ
 اهل جنت زآن يكي و مرجع ديگر به نار
 ملحد و اهل هوا از وي شود مقهور و خوار
 ماضي و مستقبل و حال از علومش در حجار
 هرسه را زو روشنايي هرسه را علمش حصار
 بغض ديني مبغضي شوخي پليدي نابكار

 غم گذار يافتستي پادشاهي خوش خور و بي
 ارشم حج و غزو و عمره و اين امرهاي بي

 تا بداني كني قديمست و ندارد كردگار
 گيتي قديمست و ندارد كردگار سر سر به

 نامد از رفته يكي از ما برفته صدهزار
 چون برفت اين منزيل گيرد دگر كس مرغزار
 هركرا اين منكر آيد عقل او گيرد غبار
 صورت افالك و تاريخ بنايش بر كنار
 كي بگويد اين به دست كس شناسد اين شمار

 بتدا پيدا كن و مر انتها را حجت آرا
 اند آنجا نگار نسر واقع در حمل چون كرده

 حيلت و نيرنگ داند اين سخن را هوشيار
 تا بيايد آن امام راستني فخر ديار
 بر سر دارت كنم تا از تو گيرند اعتبار
 معتمد گردي مرا و هم تو باشي مير و مار
 تا كند او اين جدل در پيش تخت شهريار

 : آمد ملحدي در پيش خسرو بادسارگفت
 خود شريعت چون ردايي كش نه پودست و نه تار
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 گفت اميرالمؤمنني: تا حاضر آيد پيش او
 گفت قاصد را امام دين چو بگزارم نماز
 تا نماز شام نامد بوحنيفه پيش شاه
 هر زمان گفتي به شه آن ملحد بطال شوم:
 كيست در گيتي كه يارد گفت با من زين سخن

 ارندم به پيشیبفرما تا ب ت: شاها ميگف
 دارند روزه گويد ار او راست مزد آنك مي

 او چه داند روزه و طاعات عيد و حج و غزو
 اندرين بودند ناگاهي درآمد مرد دين
 گفتش از خجلت كه: اي نعمان چرا دير آمدي
 گفت: حايل چون شنيدم امر شه برخاستم

 بودچون رسيدم بر كران دجله كشتي رفته 
 درهم آمد كشتئي شد دزرهايش ناپديد

 هاي آهنني ديدم ز سنگ آمد برون حلقه
 كشتي آنگه پيش آمد من نشستم اندرو
 پيشم آمد تا بدو اندر نشستم دير شد
 گفت ملحد: شرم داري بوحنيفه زين دروغ
 گفت آنگه بوحنيفه آن امام دين حق

 گويد كه صانع نيست عالم بد قديم خصم مي
 همي گردد كه مصنوعات راآنگهي منكر 

 اي را منكري كت صانعي بايد قديم تخته
 اي سگ زنديق كافر خربط ميشوم دون
 گاه ابر و گه گشاده گاه خشك و گاه نم
 مي نبيني بر فلك اين خسرو سيّارگان
 هفت كوكب بر فلك گشته مبيّن در زمني
 ماه در افزايش و نقصان و خود بر حال خويش

 در نگه كن ساعتياي سگ كافر به خود ان
 قدرت حق عجز تو بر رنگ مويت ظاهرست

 اي كش سرنگون اي آب آمد اندر كوزه قطره
 آدمي در روشنايي صنعتش پيدا كند
 در سه تاريكي نگارد صورتي چون آدمي
 نطق گويايي و بينايي و سمع آرد پديد
 آب چشمت شور كرد و آب گوشت تلخ و خوار

 ه شودآب چشمت شور از آن آمد كه به گند
 در دهانت آب خوش آمد تا بداني طعم چيست

 دين ايزد را و شرع مصطفا را پشت و يار
 پيش اميرالمؤمنني آيم ورا گو: چشم دار
 چيره گشته دهري آنجا شاه بد در انتظار

 برتسد از من او زآن شد نهان از اضطرار مي
 حذاركيست در عالم كه او از من ندارد ال

 مطربان خوش لقاي خوب روي نامدار
 بايدم معشوق زيبا در كنار ساغري مي

 عيد او هر روز باشد روزه او را در چه كار
 وار شاد گشت از وي خليفه دهر يك درمانده

 داد نعمانش جوابي پر معاني مردوار
 دار رخ نهادم سوي قصر و تخت شاه تاج

 بود نخلي منكر آنجا تختهاشان بر قطار
 سر نخل آمدش ليف و درو شد صد مراراز 

 اندر آمد دو مرارو كشتئي شد پايدار
 آمد و بنشست آنگه بر كران جويبار
 زين سبب تا خيرم افتاد اي پسر معذور دار
 حجتي آورده اي كني كس ندارد استوار
 مر اميرالمؤمنني را كه: اي امير با وقار
 اين ز طبعست و هيوال نيست اين را كردگار

 دار بايد مگر ديوانه است اين گوشصانعي 
 مي نداري استوارم من روا دارم مدار
 مي نبيني فوق و تحت و كوه و صحرا و بحار
 گاه برف و گاه باران گاه روشن گاه تار
 ماه و انجم را ازو روشن همي دارد چو نار
 در ده و دو برج پيدا گشته در ليل و نهار
 سوي مصنوعات شو آنگه صنايع كن نظار

 ببيني قدرتش مؤمن شوي اي دلفگار تا
 كند آزادي موي سيه كافوروار مي

 عوار صورتي زيبا پديد آورد از وي بي
 كار صانع بر خالف اين بود انديشه دار
 آنگهي بر وي پديد آرد خط و زلف و عذار
 هفت چشمه در بدستي استخوان باده بار
 آب بيني منقبض و آب دهانت نوش بار

 راه يابد مور و مار گر نباشد تلخ زي وي
 چند گويم زين داليل كن برين بر اختصار
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 صانعي بايد حيكم و قادر و قايم به ذات
 طبع نادان كي پديد آرد حكيم و فيلسوف
 اين مخالف طبعها با يكدگر چون ساختند

 اي گويد بديدم من به يونان خانه آنچه مي
 رو بگو ايزد يكي قايم به ذات و لم يزل

 ز چار طبعما نبوديم او پديد آوردمان ا
 ياد گير» قل هواللّٰه«بگرو اي ملحد به قرآن 

 از وي دهريك خاموش گشت شنيد اين حجت چون
 گفت نعمان اي خليفه بعدازين چونني مكن
 ابن عم مصطفايي تيغ ازو ميراث تست
 هرچه فرمايد ترا قرآن و اخبار رسول
 گفت: پذرفتم ز تو اي حجت دين خداي

 واني گزارداي سنايي شكر اين داني كه نت
 گمان گر سنايي مستجب گردد به آتش بي

 

 تا پديد آيد ز صنع وي بتان قندهار
 عقل از تو كي پذيرد اين سخن را بر مدار
 آب و آتش خاك و باد اي ملحدك حجت بيار
 اين چه حجت باشد آنجا صورتي كردست كار
 قادر و معطي و دانا خالق برّ و بحار

 چار فصل روزگارمحدث آمد چار طبع و 
 چند باشد بر سرت از جهل و كفر و شك فسار
 كرد هريك خوار او را پس بكردندش به دار
 ملحدان را پيش خود منشان ازين پس زينهار
 ميزن اكنون بر سر ملحد چو حيدر ذوالفقار
 اندر آن آويز ملحد را ز مجلس دوردار
 شاد باش اي بوحنيفه اي امام بردبار

 عالم و پرهيزگاردين اسالم و امام 
 دار زين مناقب رسته گردد اي برادر گوش

 

  
  در ترغيب مردان به احرتاز از زنان دلفريب

 مايه عطاري كند پيوسته يار زيبد ار بي
 صد جگر بريان كند روزي ز حسنش اي شگفت
 مايۀ عنرب فروشان بوي گرد زلف اوست
 بارنامۀ چشم آهو از دو ديده كرد پست

 اسدي آنگه برستعارض زلفش ز بند ك
 مشكشان در نافهاشان چون جگرشان خون شده
 روي خوبش چو نگري فتنۀ جهاني بني ازو
 شمت زلفني او كردست چون باد بهشت
 حسن و خلق و لطف و ملح آمد اصول جوهرش

 ست روي او اندر صفا و روشني چون آينه
 من بدو چون بنگرم يا او به من چون بنگرد

 از تأثير عشق از لبم باد خزان خيزد كه
 در مثل گويند مرواريد كژ نبود چرا
 ليك چندان زيب دارد كژ مژي دندان او
 در لبش چون بنگرم از غايت لعلي شود

 رضايش چهرۀ زيباش ديد هركه روزي بي
 او همي كاهد ز نيكو عهدي و از خوشخويي
 هست بسياري نكوتر زيب امروزش ز دي
 اي دريغ از هيچ سنگستي درو بر راه او

 زآنكه هر تاري ز زلفش نافه دارد صدهزار
 هركه چندان مشك دارد با جگر او را چكار
 هيچ داني تا چه باشد يمن زلفش از يسار

 د خواركارنامۀ ناف آهو از دو جعدش مان
 كاروان مشك و كافور از رياح و از تتار
 از چه؟ از تشوير و شرم آن دو زلف مشكبار

 ست اي برادر خواه منرب خواه دار فتنه فتنه
 خاك را عنرب نسيم و باد را مشكني به خار
 با اصول جوهر ما باد و خاك و آب و نار
 باز روي من ز آب ديدگان باشد بحار

 به روزي چند بارو او من  من همي او گردم
 چون از آن دندان كژ مژ خود بخندد چون بهار
 كژ همي بينم چو زلف نيكوان دندان يار
 كآن نيابي در هزاران كوكب گردون گذار
 چشمم از عكس لبان چون مي او پر خمار

 صربي دمار خالف از وي بر آرد داغ بي بي
 بيفزايد نگار هرچه بر رويش طبيعت مي

 هد امسالش ز پارتر ع هست بسياري تبه
 كشتگان عشق يابندي قطار اندر قطار
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 ليك طبع عاميان را ماند از ساده ديل
 دين با دروغ گه برين هم جفت باشد همچو بي

 من كه جان و عمر و دل درباختم در عشق او
 بر چو من كس ناكسي را برگزيند هر زمان
 جان من آتش همي گيرد كه از دون همتي

 كه چون نارنگ ده دل بينمشغيرت آنرا 
 ست بنده از وي آمنم زيراكه روزي بيشك

 در حرم هركس درآيد ليك از روي شرف
 ست او و ليك اين به بود باز اگر چند اين چنني

 بيد باري ايمنست از زحمت هركس ويل
 

 هركه دامي راست كرد او را درو بيني شكار
 گه بر آن همخوابه گردد همچو بدخو با نقار
 من كه جاه و مال و دين در عشق او كردم نثار

 معني نگاري وه كه يارب زينهار اينت بي
 هركرا بيند، همي گيرد چو آب اندر كنار

 د دلستي خون شدستي چون انارگر به سينه ص
 در طويلۀ عشوۀ او صد كس اندر انتظار
 نيست يك كس را مسلّم در حرم كردن شكار

 زار اي در پنبه كاش اندر سنگ باشد پنبه
 سنگ نااهالن خورد شاخي كه دارد ميوه بار

 

  
  در مدح بهرامشاه

 زنان بوس تو بر تنگ شكر بر اي خنده
 باش جان تو كه باشد ز در خندۀ او

 بر مردمك ديدۀ عشاق زني گام
 نظّارگيان رخ زيباي تو بر راه
 تو بوسه همي باري از آن لعل شكربار
 آميخته صورتگر خوبان بر فتنه
 بنشانده به خواري خرد عافيتي را
 اي زلف تو از آتش رخسار تو پر تاب
 ديوانه بسي دارد در هر شكن و پيچ
 يارب كه همي تا چه بال بارد هر دم

 شب و روز سر زلفني و رخ تو اندر
 گر باخربستي ز پي روي تو هر شب
 سرو و گل تو تازه بدانند كه هستند

 اي در دل عشاق ز خشكي آتش زده
 مانند دل سخت سياه تو از آنست

 انگيز ترا از قبل انس اي نقش دل
 در زينت و در رنگ كاله و كمر خويش
 از اشك من و رنگ رخ من برب اي ترك

 ه ز سحر سست شود سحرسحر تو اگرچ
 چندان چه نمايي شر از آن چشم چو آهو
 هان آهو كا جور مكن تا بنگويم
 سلطان همه مشرق بهرامشه آنكو
 فرخنده يميني و اميني كه بخندد

 بر رنگ گهر بر وي طنزكنان نوش تو
 كز خنده شيرينت بخندد به شكر بر

 وار خرامي به گذر بر هرگه كه ملك
 افتاده چو زلف سيهت يك به دگر بر
 در بوسه چدن ديده و جانها به اثر بر

 هان تو عيان را به خرب براز نطق و د
 الويز تو چون حلقه به در بردزنجير 

 من فتنه بر آن تافته و تافته گر بر
 مشك تو بر طرف قمر بر آن سلسلۀ

 اي جان پدر زلف تو بر جان پدر بر
 بر» مگر«و » بوك«عمري به سر آوردم بر 

 غيرت بزمي بر فلك خيره نگر بر
 آن جسته و اين رستۀ اين ديدۀ تر بر
 آبي نه كسي را ز تو بر روي جگر بر
 هم بوسه و هم گريۀ حاجي به حجر بر

 القدس از عشق به پر بر بنگاشته روح
 مت چه كشي در طلب گوهر و زر برزح

 بعضي به كله بر زن و بعضي به كمر بر
 خنديد چو صبح آمد بر نور سحر بر
 خيرالبَشر اينجا و تو مشغول به شر بر
 اين جور تو بر عدل شه شير شكر بر
 بهرام سپهرش نسزد بنده به در بر
 يمنش به قضاي بد و امنش به قدر بر
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 شير فلك از بيلك او برطرف كون
 خو كرده زبانش به در جنگ و سر گنج
 در بارگه حكم تقاضاي يقينش
 نلفظش برسيدست بسان خرد و جا
 صاحب خرب غير نخواندست به سدره
 نظّاره اگر روح نديدست بديده

 ست چو خورشيد پي فتنه نشانيش فتنه
 هركس كه كند قصد كه تا سر بكشد زو
 اي تكيه گه دولت و تأييد تو در ملك
 چون رعب تو خود نايب حشرست درين ربع
 چون عصمت و تأييد االهي سرپ تست
 گر رشگ برد خصم تو نشگفت گه سوز
 زيراكه به از عمر بود مرگ مر آنرا
 هرچند كه بودي ز پس پردۀ ادبار
 اكنون كه ترا ديد ز سهم و خطر تو
 اين قوت بازوي ظفر از پي آنست
 اي از كف چون ابر بهاريت گه جود
 گر ابر مدد يكدم از انگشت تو گيرد
 اي ذات ترا از قبل قبلۀ دلها
 چون قطب تو اندر وطن خويش به نيكي

 د تو جوينده چو انجم به فلك برخور جو
 رحمت شده بي امر تو زحمت به خرد بر
 در كعبۀ انصاف تو محراب دگر شد
 تا حرز نفر داد تو و ياد تو باشد
 امروز درين دور دريغي نخورد هيچ
 بنگاشت تو گويي همه را از قلم مهر

 دتانگشت گزان آمده نزد تو حسو
 زوردولت نتواند كه گشايد ز سر 

 الموت بهم بيندي از تو لكگور و م
 در بحر گر آواز دهي جانورانش

 االعظم زاوج شرف خويش هر دم فلك
 تا نقش كند از قبل رمز حكيمان
 بر رهگذر حاسد تو چاه و خطر باد
 بر پشت تو بادا زره عصمت ايزد
 خاك در تو باد سپهر همه شاهان

 ر برزانگونه گريزنده كه آهو به كم
 بر» برب«و به » بگير«اندر صف مجلس به 

 آتش زده در نفس شك و نقش اگر بر
 بر ذروۀ عرش و فلك و ذرّه به در بر
 چون سيرت نيكوش به فهرست سير بر
 چون چهرۀ زيباش به صحراي صور بر
 بهرام فلك بر شه ناهيد نظر بر
 سر گمشده بيند چو كشد دست به سر بر

 به هرن بر بر سو به خداوند و فرو سو
 كي دل دهدت تا تو نهي دل به حشر بر
 كي تكيه كني بر زره و خود و سرپ بر
 از آتش شمشير تو بر عمر شرر بر
 كز سهم دالشوب تو باشد به خطر بر

 بدخواه ترا ميل به كرب و به بطر بر 
 بارست بطر بر عدوي روز برت بر
 كز نعت تو حرزست به بازوي ظفر بر

 ز وي به حضر برآن آمده بر بخل كه ا
 هرگز نكند بيش بخيلي به مطر بر
 تدبيرگر چرخ برپورده برب بر
 آوازۀ نام تو چو انجم به سفر بر
 گل مدح تو گوينده چو بلبل به شجر بر

 امر تو فتنه به سهر بر فتنه شده بي
 نقش سم شبديز تو بر ماده و نر بر
 هرگز نرسد هيچ نفيري به نفر بر

 عدل عمر براز عدل تو يك سوخته بر 
 نقاش ازل نقش تو بر حسن بصر بر
 برده سر انگشت كز آتش به سقر بر
 از بند نهد دست تو بر پاي قدر بر
 گر گرز زني بر عدوي تيره گهر بر

 زنان پيش تو آيند به سر بر لبيك
 احسنت كند بر شرف چون تو پسر بر
 جاه خطر و چاه خطر را به سمر بر

 برتا ناصحت آسايد با جاه و خطر 
 تا باد زره سازد بر روي شمر بر
 تا خاك و سپهرست بزير و به زبر بر
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 روي تو چنان تازه كه گويد خرد و جان
 

 تر از برگ گل تازه به بربر اي تازه
 

  
  العصر حسن عجايبي معروف به حسن زشت در مدح تاج

 ترطالع از طالعت عجايب
 گه به چرخت برد چو قصد دعا
 گه به دستت ببندد از دل پاي

 ت كند چو آبان شاخ گه برهنه
 كرد مر ترا از فضلشجري 

 فعل قوّتي دارد اين سخن بي
 زآنكه مر آفتاب دولت را
 تا نبيند ازو عدوت نشان
 كرده علمت فلك نمونۀ جهل
 سخني گويمت برادروار
 عربه كرده سپهر حكمت را
 اي در خرابات كم گذر چونه

 مكن از كعبتني نرد و قدح
 چون همي بازي و همي ماني
 پيش هر دون مكن چو چنرب پشت

 ست گاه سخا كه ميانه تهي
 نزد دونان حديث مي مگذار
 تا نباشي برين سبك چون جان
 يار دونان همي بوي چون جهل

 نفسي يكسو افكن ز طبع بي
 داني از عيبها چو غيب عيان
 حد نعمتت ني و همتت بي

 حكمتت را ز فكرِ تست مزاج
 دوري از جهل همچو علم علي
 شعر تو سحر هست ليك ترا

 ۀ تو زير قدمماند انديش
 ز آب انگور نار طبع مكش
 سوي باال گراي همچو شرار
 خامه هرجاي چون قضا بمباز
 همچو نكبا ازين و آن مُرباي
 ز اندرون كژ مباش چون زنجير
 هر بنان را مباش همچو قلم

 كس نديدي عجايب ديگر
 گه به خاك آردت چو عزم قدر
 گه به مهرت ببندد از دل سر
 گه بپوشاندت چو آب شجر
 پس بگسرتد پيشت از آن بر
 فر زينتي دارد اين چمن بي

 هست روزي درين درخت نظر
 زو وليت ثمرتا ببيند ا

 كرده نفعت جهان نتيجۀ ضر
 گر نيوشي و داريم باور
 چون نگيري ز روزگار عرب
 چون مزاج شراب آلت شر

 عمر خويش هدر» منك«و » له«با 
 بخت بد را بباز بر اخرت
 پاي هر سفله را مگير چو در
 سخن دون و سفله چون چنرب
 پيش حرّان ز جام مي مگذر
 تا نباشي برآن گران چو جگر

 قالن زآن كنند از تو حذرعا
 تات باشد چو روح قدر و خطر
 داري از علمها چو عقل خرب
 مر دولتت ني و حكمتت بي

 خاطرت را ز دانشست گهر
 پاكي از جور همچو عدل عمر
 بخت تو هست همچو وقت سحر
 گهر طبع تو چو اسكندر
 ز آتش باده آب روي مرب
 گرد پستي مگرد همچو مطر

 مدرجامه هر وقت چون قدر ب
 همچو نرگس در اين و آن منگر
 تا نماني برون چو حلقۀ در
 هر ميان را مباش همچو كمر
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 گرد حرّان در آي همچو سخاي
 نزد ايشان مباش چون كاسه
 تن خويش از سر كهان در دزد

 ز اصل وليك گرچه فسقست هر دو
 اينك ار چه به طبع يكسانند
 گشته با باد سخت خانۀ خير
 طبع داري نهادۀ گردون
 خاطري در نثار چون دريا
 چه شد ار هست ظاهرت عريان
 از برون گرچه هست عريان بحر
 كمر گوهرين كجا يابي
 ز آن زيادت پذيري و نقصان
 بي زر و سيمي اي برادر از آنك

 ربپوشد اب چشمۀ خور چو مي
 بصر حكمتي برهنه بهي
 هستي اي تاج عصر مير سخن
 ليكن اين آبگون آتش بار
 زآن چنينست جامۀ جانت
 پس نه آب و هواي صايف راست
 لقبت گرچه هست زشت حسن
 خادمانند نامشان كافور
 مهر بهرت ز ماه ليك بلفظ
 چنگ در شاخ هر مهي ميزن
 باشد از نار طبع يابي نور

 گذرد ورنه بگذار زآنكه مي
 چون تو دانا بسيست گرد جهان
 آن حسن را به زهر كشت مدار
 تا همي چرخ پير عمر خورد

 

 سوي مردان گراي همچو هرن
 پيش ايشان مگرد چون ساغر
 جان خويش از مي مهان پرور
 هم بجاي خود آخر اوالتر
 در تفاوت به يك مكان بنگر

 آب سست آلت غر مانده بي
 نظم داري نتيجۀ كوثر

 اي چون آذرفكرتي تيز ر
 باطنت دارد از هرن زيور
 از درون هست فرشش از گوهر
 چون دو سر نيستي چو دو پيكر

 اي بسان قمر كه تو يك رويه
 شوخ چشميت نيست چون عبهر
 نه برهنه بهست چشمۀ خور
 زآنكه پوشيده نيك نيست بصر
 از دليل و حديث پيغمرب
 كردت از خاك تخت و باد افسر

 و فر كه تو آب و هوايي از رخ
 تختش از خاك و خانه از صرصر
 هستي از هرچه هست نيكوتر

 تر از عنرب ليك رُخْشان سيه
 ماده آمد يكي و ديگر نر

 »مگر«و » بوك«تو چه داني ز بخت 
 باشد از شاخ فضل يابي بر
 خير چون شر و منفعت چون ضر
 تنگدل زين سپهر پهناور
 تو مدار از زمانه طعم شكر

 خوراز جواني و عمر خود بر
 

  
  در مدح خواجه محمدبن خواجه عمر

 دوش سرمست نگارين من آن طرفه پسر
 وار از سر كوي فرود آمد متواري
 رباي ماه غماز شده از دو لبش بوسه

 كوي از آن كله بگشاده و از غايت لطف
 چست بنشسته بر اندام لطيف چو خورش

 با يكي پيرهن زورقئي طرفه به سر
 كرده از غايت دلتنگي ازين گونه خطر
 رباد عطار شده بر دو رخش حلقه شم
 ماه بر چرخ شده بستۀ آن سينه و بر
 از لطيفي و تري پيرهن توزي تر
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 خط مشكينش برآن عارض كافور نهاد
 ون گردد مشكگرچه بس نادره كاريست كه خ

 سر گران از مي و چون باد همي رفت و جز او
 جعد ژوليده و پرورده ز سيكي الله

 نمود از سر مستي و طرب هر ساعت مي
 خربي خواست كز پيش درم بگذرد از بي

 بانگ برداشتم از غايت نوميدي و عشق
 از خداوند نرتسي كه بدين حال مرا
 چون شنيد اين ز نكو عهدي و از گوهر پاك

 شت خم داد و نهاد از قبل خدمت و عذرپ
 گفت: معذور همي دار كه گر نيستئي
 همچنان چون پدر از زر كمري بست مرا
 شادمان گشتم از آن عذر و گرفتمش كنار
 جان و دل زير قدمهاش نشاندم زين شكر
 اندرين بود كه از نازكي و مستي و شرم
 سر بر آنجاي نهاد آن سمن تازه كه بود

 ر و گشته سراسيمه ز خواباو چو تنگ شك
 او شده طاق به آرام و من از بوسه زدن
 خواب زايد اگر از شكر و بادام چرا
 خود كه داند كه در آن نيمشب از مستي او
 نرم نرم از سمن آن نرگس پر خواب گشاد
 رويش از خاك چو برداشتم از خوي شده بود
 بوسه بر دو لب من داد همي از پي عذر

 يش كه من ديدم دوشآنت خوش خرمي و ع
 دوش از يار بدم خرم و امروز شدم
 آنكه تا دست سخا بر همه عالم بگشاد
 آن سخن سنج شهي كو چو دو بسّد بگشاد

 ور گشته ز اسباب دلش خرد و بزرگ مايه
 پايۀ مرتبتش را چو ملك نيست قياس

 گون خاطرش سرّ ملك در فلك آينه
 جنّيان ز آن همه از شرم نهانند كه هيچ

 ي از خشم وي ار بر فلك افتد به خطاجزو
 آتش عزمش اگر قصد كند سوي هوا
 شمّت حزمش اگر باد برد تحفه به ابر
 اي بهي روي ز سعي تو گه بزم سخا

 چون بديدم جگرم خون شد و خونم چو جگر
 تر ليك مشكي كه جگر خون كند اين نادره
 من سبك پاي نديدم كه گران دارد سر
 زلف شوريده و پژمرده ز مستي عبهر
 سي و دو تابش پروين ز سهيل و ز قمر

 دل من زير و زبر چون چنان ديد ز غم شد
 گفتم: اي عشوه فروشندۀ انگارده خر
 بگذاري و كني از در من بنده گذر
 آمد و كرد درين چهرۀ من نيك نظر
 روي افروخته از شرم بر آستانۀ در

 نعمت و تهديد پدر از پي بيم ويل
 كردمي گرد تو از دست خود از سيم كمر
 همچو تنگ شكر و خرمن گل تنگ به بر

 ه هزاران دل و جان را چه خطرخود بر آن چهر
 خواب مستانه در آن لحظه درآورد حشر
 صد شب اندر غمش از اشك دو چشمم چو شمر

 خواب در انديشۀ خور من چون طوطي شده بي
 بر دو چشم و دو لبش تا به سحر جفت سهر
 خوابم از ديده بربد از در بادام و شكر
 تا چه برداشتم از بوسه و هر چيزي بر

 عرق از اللۀ او كرد اثرژاله ژاله 
 الله برگش چو گل نم زده در وقت سحر
 آنت شرمنده نگار آنت شكر بوسه پسر

 تر ست كه امروزم از آن خرم چه حديثي
 از رخ خواجه محمد پسر خواجه عمر
 به بدي بسته شدست ساحت ما پاي قدر
 خانۀ عقل دو صد كله ببندد ز دُرر
 سودها كرده ز تأثير كفش ماده و نر

 صۀ مكرمتش را چو فلك نيست عربعر
 همچنان بيند چون ديده در آيينه صور
 به ز خود روي نديدند چنو ز اهل بشر
 نار كلي شود از هيبت او خاكسرت
 چنرب چرخ بسوزد به يك آسيب شرر
 در شود در شكم ابر هوا قطره مطر
 وي قوي پشت ز عون تو گه رزم ظفر
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 پسري چون تو نزادند درين شش روزن
 هرگز از جود تو نگرفت كس اندازۀ آز
 كلك و گفتار تو پيرايۀ فضلست و محل
 يرشبهي دارد كلك تو به شحنۀ تقد
 عرض او چون عرض جوهر صفرا گه رنگ
 گر نه ساالر هرنمندي بودي هرگز
 خاطري داري و فهمي كه به يك لحظه كنند
 اي جوان بخت نبيني كه برين فضل مرا
 مدح گوييم كه در تربيت خاطر و طبع
 وار طوق دارند عدو پيش درم فاخته

 غوك را جامه بهر جوي و من از شرم عدو
 ام از گردش چرخ ندهبرگ و نوا ما ليك بي

 روي من شد چو زر و ديده چو سيم از پي اشك
 پيش خورشيد سخاي تو به تعجيل كرم
 بادي از بخت تو تا از اثر جوهر طبع
 مرغ بر شاخ تو از مدح تو بگشاد گلو

 

 هفت سياره و نه دايره و چار گهر
 ز خير تو نشنيد كس آوازۀ شرهرگز ا

 لفظ و ديدار تو سرمايۀ سمعست و بصر
 كه چنو عنصر نفع آمد و اركان ضرر
 فرق او چون عرض جوهر سودا به فَكَر
 نزد ساالر شهنشاه نبوديش خطر
 تختۀ قسمت تقدير خداوند از بر

 ست به حَّر به چسان اين فلك پير گرفته
 در همه عالم امروز چو من نيست دگر

 م ديدند ز خاطر شجر پر ز ثمرتا
 روزها گشته چو خفاش مرا خانه سرت
 همچو طوق گلوي فاخته و شاخ شجر
 گر بخواهي شود از سيم توام كار چو زر
 كوه كوه انده من بنده هبا باد و هدر
 در جهان آدمي از پاي رود مرغ به پر
 آدمي پيش تو از مهر تو بربسته كمر

 

  
  االسالم الحق شيخ حمدمنصور و سيفدر تهنيت صلح خواجه امام م
 از خالفست اينهمه شرّ در نهاد بوالبشر
 جز خالف آخر كرا اين دست باشد كآورد
 جز خالف آخر كه داند بر گسست اندر جهان
 گر نبودي تيغ عزرائيل را اصل از خالف
 با خالف ار يار بودي فاعل اندر بدو نفس
 تازيان مر بيد را هرگز نخوانندي خالف

 ان را از خالفست اين همه طاق و جناغعالم
 از وفاق ادريس بر رفت از زمني بر آسمان
 از وفاق اِستاد بر صحراي نوراني ملَك
 از خالف سجده ناكردن نديدي تا چه كرد

 كرد ليك اندر سرخس تا به اكنون اين سري مي
 ها آسماني شد به زير الجرم زين صلح جان

 شتيتا دو نيكوخواه كردند از پي دين آ
 الجرم كار قدمهاشان و دمهاشان كنون
 اهل بدعت را قيامت نقد شد زين آشتي
 گرچه اين بي او تواند كامها راندن به تيغ
 ليك بهر مشورت را با ملك بهرت وزير

 وز خالفست آدمي در چنگ جنگ و شور و شر
 عصر عالم را به پاي و عمر مردم را به سر
 چرخ را بند قباي و كوه را طرف كمر

 بر هيچ جانداري نگشتي كارگر زخم او
 يك هيوال كي شدي هرگز پذيراي صور

 اندي بوي و بر گر درو يك ذرّه هرگز ديده
 عامالن را از خالفست اين همه تيغ و سرپ
 از خالف ابليس در رفت از بهشت اندر سقر
 وز خالف افتاد در تابوت ظلماني بشر
 صدهزار آزادمرد پاك را خونها هدر

 ش سيف حق بربيد سراز پي پيوند شيخ
 الجرم زين كار دلها آسماني شد ز بر
 كرد قلب آشتي در قلب بدخواهان اثر

 المفر شاهراه دوزخست و نعرۀ اين
 چون بديد اينجا چو آنجا جمع خورشيد و قمر
 ورچه او بي اين تواند نامها ماند از هرن
 وز براي مصلحت را با علي بهرت عمر
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 رشته تا يكتاست آنرا زور زايل بگسلد
 گل كه تنها بويي آخر خشك گرداند دماغ
 زين دو تنها هيچ قوت نايد اندر جان و دل
 از براي قوت دل را شكر با گل بهست

 و بوي اي ز زيب خلق و خلقت سرو و گل را رنگ
 آنچه اندر حق يوسف كرد يعقوب از وفا
 اين فدا گوش نيوشا كرد اندر هجر تو
 اين ز همت صلح ديده باز نپذيرفت سمع
 شيخ گفت آن گوش كاندر هجر او كردم فدا
 در چنني حايل چنني آزاد مردي كرد او

 بخشش بخل را چون كوه كرد مغز خشكاي ز 
 باطنت را دين به صحرا آوريد از بهر صلح
 گر نماند درد و گردي در ميان نبود عجب
 در ميان يوسف و يعقوب اگر گفتي رود
 در ميان دوستان گه جنگ باشد گاه صلح
 دشمنان بد جگر كُه را بسنبند از كلوخ
 گاه الفت داد بايد نيش كژدم را امان

 شد موافق سرد و گرمش ميخورانطبع تا با
 اي دريغا گوش او بشنودي ار باري كنون

 حاضر كند هربار تا از روي عشقجان همي 
 اي ترا يزدان از آن خوان داده نعمت كز شرف
 هيچ منت نيست كس را بر تو كت حق پروريد
 فخر و فر اين جهان و آن جهان گشتي چو داد
 تو بزرگ از آسماني ديگران از آب و خاك
 مرغ كان ايزد كند چون مهر پرد بر سپهر
 كي چرا سازد چو مرغ خانگي بر خاكدان
 فاسقان را زحمتي هم در خال هم در مال
 عالمي را در حضر دلشاد كردي زين حضور

 پرستان هري كردي عيان آنچه بر صورت
 زن داران دين بودند آنجا نعره طيلسان

 حنبلي چون ديد چشمت چشم او شد همچو سيم
 »ضافال اذا جاءالقضا ضاق«گفت  اين مي عقل

 از پي احياء شرع و معرفت كردي جدا
 نقش دارد بر نگني» للّٰه الحكم«اين كنون ز 

 زردگوشان هري را كردي از گفتار نغز

 نت زال زرچون دو تا شد عاجز آيد از گسس
 ور شكر تنها خوري هم گرم گردد زو جگر
 قوت جان را و دل را گلشكر به گلشكر
 از براي قوت دين را شما با يكدگر
 وي ز نور جاه و رأيت عقل كل را زيب و فر
 شيخ در حق تو آن كردست داني آنقدر
 وآن فدا گر چشم بينا كرد در هجر پسر
 وآن ز نهمت وصل ناديده قرين شد با بصر
 زشت باشد گر بدو رجعت كنم بار دگر
 تر مي نديدم در جهان پيري ازو آزاده
 تر وي ز كوشش خصم را چون ابر كرده ديده
 چون نگه كرد اندرو از ابره به ديد آسرت
 درد بر دارد شفا و گرد بنشاند مطر
 عاقالن دانند كان گفتار نبود معترب

 اج اخرتان گه نفع باشد گاه ضردر مز
 دل خم را بشويند از تربتان نيك سدو

 وقت خصمي كند بايد كام تنني را ز فر
 چون مخالف گشت يا تلخيش ده يا نيشرت
 تا تو زين الماس برّان چون همي باشي درر
 او ز گوش جان نيوشد ديگران از گوش سر
 ذله پروردان آن خوانند نعمان وزفر
 گاه در مهد قبول و گاه در سفت ظفر

 وت از بستان فرشيرت از پستان فخر و مي
 تو عزيز از كردگاري ديگران ز اصل و گهر
 مرغ كان عيسي كند بس خوار باشد پيش خور

 القدس پرورده باشد زير پر هركرا روح
 عاشقان را رحمتي هم در سفر هم در حضر
 كشوري را زآن سفر آزاد كردي از سقر

 بني ندارد زآن معاني جز خرب هيچ صورت
 جا جامه درداران جان بودند آن خانگه

 اشعري چون ديد رايت روي او شد همچو زر
 »الحذر اذا جاءالقدر ضاع«گفت  جان آن مي

 ز اصحاب جرب و خيرگي ز اهل قدرتيرگي 
 حلقه دارد بر كمر» اياك نعبد«وآن دگر ز 

 چشمان جنت گوش و گردن پر گهر چون سيه
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 در هري اين ساحري ديدي به ترك و روم شو
 گرنه عرق منرب تستي در اشجار عراق
 گر ز سحر گفت تو دين را نبودي پرورش

 روي مايه مردم را نه از روي نسب تا ز
 رو باد امرت در زمني چون چار عنصر پيش

 حدوث تباهي باد شخصت بي باد رايت بي
 باد همچون دور همكار تو كارت مستقيم

 

 تا چليپا سوخنت بيني تو در چني و خزر
 ي اندر هر شجراي گشتست روح نامي ارّه

 دايگي اين سحر كي كردي بتأثير سحر
 چار عنصر مادرند و هفت سياره پدر
 باد نامت در زمان چون هفت سياره سمر

 ضرر تناهي باد جانت بي باد جاهت بي
 باد همچون دين هم نام تو نامت مشتهر

 

  
  الملك در اندرز طاهربن علي ثقة

 بيخ اقبال كه چون شاخ زد از باغ هرن
 باهرنان را فلك مرد افگندولت 

 گوشمايل دهد ايام وليكن نه به خشم
 كي ز دوران فلك طعمۀ تقدير شود
 زبر عرش زند خيمۀ اقبال و محل
 از قفا خوردن ايام چه ننگ آيد و عار
 مرد در ظلمت ايام گهر يابد و كام
 كار چون راست بود مرد كجا گيرد نام
 مرد آسيب فلك يابد كاندر دو صفت

 د مخنث كه شنيدست به دهرهيچ نامر
 شير پر زور نه از پايۀ خواريست به بند

 ست براين چرخ وليك سخت بسيار ستاره
 از هرن بود كه در طالع سرهنگ جليل

 چرخ چو آن مدت ناخوش بگذشتهم از آن 
 ور شود از نقطۀ بخت ش دايره كنيكه گر

 پروري و جبهت ملك رتبت و شعر و رهي
 حامله گشت آنكه تا چرخ ز تقدير فلك

 آنكه مر ملك مَلِك را ز نكو رأيي و داد
 هركه در سايه گه دولت او گام نهاد
 هركرا شاخ بزرگيش برو چنگ آويخت
 همچو سرهنگ محمد پسر مرد آويز

 ز آن حادثه زو شرم زده بود قضاآنكه 
 آن هرنمند جواني كه چو در بست ميان
 وآن خردمند جواني كه چو دو لب بگشاد

 ته ز تحصيل كفش خرد و بزرگور گش مايه
 

 گرچه پژمرده شود باز قبول آرد بر
 زند آسيب وليكن نكند زير و زبر
 تا هرن با خرد آميخته گردد ز عرب
 هركرا بهر هرن بخت برپورد به بر
 هركرا بدرقه بخت آمد و همخوابه ظفر
 كه هم اسباب بزرگيست هم آيات خطر
 كه به ظلمت گهر اسرپد همي اسكندر

 ها مردان گردند سمر ني حادثهاز چن
 همچنو عنصر نفع آمد و سرمايۀ ضر
 كز هرن در خور تاج آمد و آنِ منرب
 سگ طماع نه از بهر عزيزيست به در
 پس سيه جرم نگردند مگر شمس و قمر
 چشم زخم فلكي كرد به ناگاه اثر
 اخرتش كرد بدان طالع فرخنده نظر
 بشكند دايره را قوت بختش چنرب

 آن صاحب كلك و خنجر طاهربن علي
 نه چنو زاد و بزايد به همه عمر دگر
 دست بنهاد چو در عمر خود از عدل عمر
 كند از مسكن او حادثۀ چرخ حذر
 خلعت و بخشش و عزّ يابد از آن شاخ ثمر
 كه همي محمدت و مردي ازو گيرد فر
 آنكه زين موهبه زو شادروان گشت قدر
 فلك پير گشايد پي ديدنش بصر

 دو صد كلّه ببندد ز دُرر خانۀ عقل
 سودها برده ز آثار دلش ماده و نر
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  در وحدانيت ذات باري

 اي ذات تو ناشده مصوّر
 اسم تو ز حد و رسم بيزار

 اي چنانكه اعراض محمول نه
 فعلت نه به قصد آمر خير
 حكم تو برقص قرص خورشيد
 صنع تو به دور دور گردون
 بربيده در آشيان تقديس

 نماي تنزيهبگشاده به شه 
 هم بر قدمت حدوث شاهد
 اي گشته چو آفتاب تابان
 معشوق جهاني و نداري
 بنهفته به بحر گنج قارون
 عالم پس ازين دو گشت پيدا
 عالم چو يكي رونده دريا
 آبش چو نبات و سنگ حيوان

 چيز؟ عقل فعال غوّاص چه
 دينعلت چو سياست فرو

 آخر چه هر آنچه بود اول
 اي كور بنگر به صواب اگر نه

 اي باز هوات در ربوده
 اي پنجۀ حرص در كشيده
 در قشر بمانده كي توان ديد
 از توبه و از گناه آدم
 سربسته بگويم ار تواني
 درويش كند ز راه ترتيب
 در خلد چگونه خورد گندم
 بل گندمش آنگهي ببايست
 اين جمله همه بديده آدم
 در سجده نكردنش چه گويي
 گر قادر بُد خداي عاجز

 اري كه نه كار تست مسگالك
 بيهوده مجوي آب حيوان
 كآن چشمه كه خضر يافت آنجا

 

 اثبات تو كرده عقل باور
 ذات تو ز جنس و نوع برتر

 اي چنانكه جوهر موضوع نه
 قولت نه بلفظ ناهي شر

 هاي جانور انگيخته سايه
 آميخته رنگهاي دلرب
 وصف تو ز جربييل شهرپ
 حسنت ز عروس عرش زيور

 زلت ابد مجاورهم بر ا
 در سايۀ نور خود مستّر
 يك عاشق با سزا و در خور
 يك دّر تو در دو دانه گوهر
 آدم هم ازيندو برد كيفر
 سياره سفينه طبع لنگر
 ور درّش چو حقيقت سخن

 بحر دين پيمرب به زينسان كه
 مر از دست چو حرص خصم بي

 مقصود چه آنچه بود بهرت
 اي كر بشنو به حقيقت ار نه

 م زمانه چون كبوتراز دا
 ناگه چو رسن سرت به چنرب
 مقصود خالصۀ مقشر
 خود هيچ نداني اي برادر
 بردار به تيغ فكرتش سر
 نزديكي تو به سوي داور
 آنجا كه نبود شخص نان خور
 كز خلد نهاد پاي بر در
 ابليس نيامده ز مادر
 مجبور بُدست يا مخير
 ور عاجز بُد خدا ستمگر
 رپراهي كه نه راه تست مس
 در ظلمت خويش چون سكندر
 با ديو فرشته نيست همرب
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  دخطيب هرويمدر مدح سرهنگ عميدمح

 مرد كي گردد به گرد هفت كشور نامور
 مهر جود و حرص فضل و ملك عقل و دست عدل
 ميم و حا و ميم و دال خا و طا و يا و باء
 صورت اين حرفها نبود چو نيكو بنگري

 و را بود و هستآنكه همچون عقل و دولت رأي ا
 آنكه آن ساعت كه او را چرخ آبسنت بزاد
 كرده وهمش عرصۀ گردون قدرت را مقام
 سخت كوش از عون بختش دوستان سست زر
 غاشيۀ تمكني او بر دوش دارند آن كسانك
 چار سوي و پنج حس بخت بگرفت آن چنانك
 هركه در كانون خصمش آتش كينه فروخت

 و ذنبشمس رايش گر فتد ناگاه بر رأس 
 اي از برق قهرش گر برافتد بر سما ذره
 اي از كوه حزمش گر بيفتد بر زمني سايه
 اي از باد عزمش گر بيابد آفتاب ذره

 ساحت گردون اگر چون همتش باشد به طول
 اعتمادي دارد او بر نصرت بخت آن چنانك
 اي به صحراي شتابت باد صرصر همچو كوه
 لگر مقنّع ماهي از چاهي برآورد از حي
 در تو كز گردون ملكت صدهزاران آفتاب
 بود دارالملك بويحيا هواي آن زمني
 ليك تا وايل شدي در وي ز شرم لطف تو
 از عفونت در هواي او اگر دهقان چرخ
 شد ز اقبال و ز فرّت در لطافت آن چنانك
 مايۀ آتش برو غالب چنان شد كز تفش

 گاه پاكي ز اعتدال اينك چنانك  شد ز سعيت
 ش اي از تو عقل محتشم را احتشامشاد با

 روزگاري گاه حل و عقد اندر دو صفت
 از پي ناديدن سهمت چو اندازي تو تير
 از تو و خشم تو بينا دل هراسد بهر آنك
 ميخ كردار ارجهد دشمن ز پيشت پاي او

 گاهي چون جحيم دولتي داند كه يابد سايه
 بند ديدۀ دشمن كند تيرت چو نقش چشم

 خرب تا بود زين هشت حرف اوصاف دانش بي
 خلق خوب و طبع پاك و يار نيك و بذل زر
 آنكه چون نامش مركب شد ازين صورت سير
 جز خصال و نام سرهنگ و عميد نامور
 هم بر گفنت صواب و هم بر رفنت ظفر

 او پسر شد عقيم سرمدي از زادن چون
 كرده فهمش تختۀ قانون قسمت را ز بر
 سست پاي از سهم تيغش دشمنان سخت سر
 عيبها كردند پيش از آفرينش بر بشر
 حادثه نه چرخ را از شش جهت بربست در
 گرچه با رفعت بود كم عمر گردد چون شرر
 گردد از تأثير آن نور آسمان زرين كمر
 نه فلك چون هفت مركز باز ماند از مدر

 نگيرد آفتابش تا به حشر از جاي بربر 
 يك قدم باشد ز خاور سير او تا باخرت
 صدهزاران سال نايد ماه زير نور خور
 هر سالحي در خزانۀ او بيابي جز سرپ
 وي به شاهني درنگت كوه ثهالن همچو زر
 پس خدايي كرد دعوي گو بيا اندر نگر
 تر مي برون آري و هستي هر زماني بنده

 ارد عرض پاكت مستقركاندرو امروز د
 اسب بوحيا نيفگندست آنجا رهگذر
 زندگاني كاشتي مرگ آمدي در وقت بر
 زهر قاتل گر غذا سازي نيابي زو ضرر
 آب گشتي ابر بهمن در هوا همچون مطر
 باد نپذيرد غبار و آب نگذارد شكر
 دير زي اي از تو چرخ محرتم را مفتخر
 همچنني چون اصل نفعي نيستي خايل ز ضر

 ن از بيم تو بر پيكان برافشاند بصردشم
 چون نبيند كي هراسد مور كور از مار گر

 خرب او را كشد سوي تو بر كردار خر بي
 دشمني كز بيم شمشير تو باشد با خطر

 ها سازد مقر گرچه در ظلمت عدو چون ديده



۱۱۲ 

 مر را تير اخرتدوز توگر هدف سازد ق
 اندر آن روزي كه پيدا گردد از جنگ يالن
 رو تيغها گردد ز حلق زردرويان سرخ

 جامه بر راه قضا اي بي گرز بندد پرده
 از نهيب تير و بانگ كوس بگذارند باز
 ناي روئني گويي آنجا نفخ صور اولست

 تن سوي باال چون دعا روي داده جان بي
 دان جوق جوقهمچو هامون قيامت گرد مي

 كرده خايل پيش از آسيب سنان و گرز تو
 ناگهي باشد برون تازي چو بر چرخ آفتاب

 اي اندر بنان اخرت كن و جيحون مصاف نيزه
 اي كز حرص رفنت خواهدي كش باشدي باره

 راكبش گر سوي مشرق تازد از مغرب بر او
 وار سم او سنبد حجر را در زمان الماس

 از بدي در يك زمانهركه نامت بر زبان راند 
 اجل گوهري در كف تو زاده ز درياي

 اي د بهرهبایبرّ و بحر ار ز آتش و آبش ب
 هيزم دوزخ بود گر آتش شمشير تو
 آتش ار هيزم كند كم در طبيعت طرفه نيست
 با چنني اسبي و تيغي قلعۀ دشمن شده
 جنگها كردي چنان چون گفت مختاري به شعر

 وي و زورمنداي چو عثمان و چو حيدر شرم ر
 جربييل از سدره گويان گشته كز اقبال و روز
 خون اعدا از چه ريزي كز براي نصرتت

 كش عاليي وصف كرد اندر غزل با چنان بت
 باز چون در بحر فكرت غوطه خوردي بهر نظم

 نظمت نراند نثر و بي هيچ فاضل در جهان بي
 آب از آتش گر نزايد هرگز و هرگز نزاد

 اشد كه از شهر حجازشعرها پيشت چنان ب
 گرچه صدرت منشاء شعرست و جاي شاعران
 بوحنيفه گرچه بود اندر شريعت مقتدا
 زاغ را با لحن بد هم بر شجر جايست از آنك
 گرچه استادان هرنمندند من شاگرد را
 آب دريا گرچه بسيارست چو تلخست و شور
 شير از آهو گرچه افزونست ليكن گاه بوي

 تا قيامت جز قران نبود زحل را با قمر
 دوز و تيغهاي سينه در تيرهاي ديده

 گردد ز فرق تاجداران تاجورها  نيزه
 عربه بر راه قدر تيغ سازد خندقي بي

 چشمهاي سر عيان و گوشهاي حس خرب
 كز يكي بانگش روان از تن رمد زنگ از صور

 جان سوي پستي چون قدر راي كرده جسم بي
 اي اندر عنا و مجمعي اندر بطر زمره
 نفساني دماغ و نفس حيواني جگر روح
 ريزد از پشت حشروار از بيم جان بگ سايه
 اي در زير رن هامون برو گردون سير باره

 پر همچو جيحون جمله پاي و همچو صرصر جمله
 ست مفتي كي نهد حكم سفر گرچه در روزه

 زو برون آيد چو آتش از حجرپس بزودي 
 ش حاضر آرد نزد ايشان ماحضرروا خضر

 دالن وز آهن و سنگش گهر آفت سنگني
 گردد همچو برّ برّ گردد همچو بحر و بحر 

 فزايد هر زمان صد ساله هيزم در سقر مي
 تر آتشي كو هيزم افزايد همي اين طرفه
 همچو شارستان لوط از كوششت زير و زبر
 بسكه از تيغ تو مجبورند اعدا و كفر

 گوي و دادگر وي چو بكر و چو عمّر راست
 نعمت حق را سر آل خطيبي قد شكر

 يشرتست همچون ن مويشان در عرقشان گشته
 خانۀ غم پست كرد آن كامران و نوش خور
 گوهرين گردد ز بويۀ فضل تو در دل فكر
 بر زبان معني بكر و در بيان لفظ غرر

 ست چندين شعر تر ز آتش طبعت چرا زاده
 با يكي خرما كسي هجرت كند سوي هجر

 تكلّف ماحضر گفتمت من نيز شعري بي
 كس نشُست از آب منسوخي سخنهاي زفر

 بل تنها نباشد يك شجرآشيانۀ بل
 يك هرن باشد كه پوشد هرچه باشد از هرن

 ست البد رفت بايد زي شمر هركرا تشنه
 ناف آهو فضل دارد بر دهان شير نر



۱۱۳ 

 پيش از من ثناتگرچه استادان من گفتند
 خانۀ آحاد پيشست از الوف اندر حساب
 يافتم تأثير اقبال از براي آنكه كرد
 بيش از اين تأثير چبود كز ثناهاي تو شد
 ور خود از صدر تو يابم هيچ توقيع قبول
 تا ز روي مايه مردم را نه از روي نسب
 مسا باد صبح ناصحت چون روز عقبا بي

 ارك اين سه چيز:بر تو فرخ باد و شايان و مب
 باد امرت در زمني چون چار عنصر پيش رو

 

 ليك پيدا نبود از پيش و پس اصل خير و شر
 در نگر در پيشرت تا بيشرت يابي خطر
 اخرت مدح تو اندر طالع شعرم نظر

 پر دُررشاه را گفت من پيش از قبولت 
 يافت طبعم ملك حر و شخص ملك شوشرت
 چار عنصر مادر آمد هفت سياره پدر

 سحر باد شام حاسدت تا روز محشر بي
 خلعت سلطان و شعر بنده و ماه صفر
 باد نامت در زمان چون هفت سياره سمر

 

  
  در مدح ابوعمر عثمان مختاري شاعر غزنوي

 نشود پيش دو خورشيد و دو مه تاري تير
 ر چشم خردمندي و در گوش يقنيآنكه د

 آنكه پيش قلم همچو سنانش گه زخم
 گر به زر وصف كند برگ رزانر پس از آن
 اي جواني كه ز معني نوت در هر گوش
 سخن از مهر تو آراسته آيد چو جنان
 آنچه فكرت همي از عقل تو يابد گه نظم
 هرچه زين پيش ز نظم حكما بود از او

 ت چنانكمعني اندر سيهي حرف خطت هس
 راوي آن روز كه شعر تو سرايد ز دمش
 از پي دوستي نظم تو مرغان بر شاخ
 از پي اينكه ترا مرد همي بيند و بس
 هر زمان زهره و تير از پي يك نكتۀ تو
 آن برين بهر شهي عرضه كند دخرت بكر
 نام آن خواجه كه بر مخلص شعر تو رود
 من چو شعر تو نويسم ز عزيزي سخنت

 رايد وليكن سوي عقلهركسي شعر س
 زيركان مادت آواز بدانند از طبع
 سخت غافل بود از هيبت دريا دل آنك

 ست وليك مطلع شعر تو چون مطلع شمس
 چه عجب گر شود آسيمه ز رنگ مي صرف
 اي امير سخنان كز پي نفع حكما

 خربانست كه يافت خربي بي ليكن از بي
 انديشه بگويي به از آن اندر نظم تو بي

 اي از خاطر مختاري تير گر برد ذره
 دقش به كمان آيد تيرپيش اندازۀ ص

 از پي فايده چون نيزه ميان بندد تير
 برگ زرين شود از دولت او در مه تير
 هر زمان نور همي نو طلبد عالم پير
 آتش از خشم تو آميخته سوزد چو سعير
 به همه عمر نيابد صدف از ابر مطير
 هست امروز به بند سخنان تو اسير
 صورت روشني اندر سيهي چشم بصير

 پذير ن خاك از آن شعر شود نقشباد چو
 نه عجب گر پس از اين سخته سرآيند صفير
 معني بكر همي بر تو كند جلوه ضمير
 هردو در مجلس شعر تو قرينند و مشير
 وين برآن زخمه زند بهر طرب بر بم و زير
 تا گه صود بود بر همه جانها تصوير

 دان مشك تقاضا كند و خامه حرير نقس
 ماند و دريا به غدير دُر به خر مهره كجا

 ابلهان باز ندانند طنني را ز زفير
 بحر اخضر شمرد ديدۀ او چشم ضرير
 اعميان را چه شب مظلم چه بدر منير
 آن تنك باده كه مستي كند از بوي عصير
 مر ترا قوت تاييد االهيست وزير
 سر و پاي تو و اصل تن و جان تاج و سرير
 يرآنچه يك هفته نويسد به صد انديشه دب



۱۱۴ 

 مثليذات ترا در هرن از بي چهره و
 من درين مدح تو يك معجزه ديدم ز قلم
 گرچه دل در صفت مدح تو حيران شده بود
 صفت خلق تو در خاطر من بود هنوز
 هم به جانت كه بياراسته جانم چو جهان
 شاعر از شعر تو گويد چه عجب داري از آنك
 اي جهان هرن از عكس جمال تو جميل

 پي سخنت شعرهردو از خاطر نيكو ز 
 دهر در شعر نظيريم ندانست وليك

 دولت نيكو شعري ليك در جمله تو از
 بهر سنايي چو پياز زطاق بر طاق تو ا

 تا بر چهره گشايان نبود چشم چو دل
 باد بر رهگذر حادثه از گونه و اشك
 بادي آراسته در ملك سخن تا گه حشر

 

 خود قياسيست برون از مثل سوسن و سير
 آن زمان كز دل من بود سوي نظم سفير
 او همي كرد همه مدح تو موزون به صرير
 كز جوارِ دم من باد مي افشاند عبير
 تا زبانم بر مدح تو جري شد چو جرير
 از زمني آب به دريا شود آتش به اثير
 اي دو چشم خرد از نور قرار تو قرير

 زريم از قبل دون و خطيرچون ترازوي 
 چون ترا ديد درين شغل مرا ديد نظير
 چون شهان سوي زري من چو خران سوي شعير
 من ثناگوي تو و مانده درين حجره چو سير

 شناسان نبود شير چو قير تا بر گونه
 دل و چشم عدوت راست چو جام مي و شير
 نامۀ شعر به توقيع جواز تو امير

 

  
  و نياز با پروردگارتأمل با خويشنت و راز 

 اي سنايي جهد كن تا پيش سلطان ضمير
 رويان غيب تا بدين تاج و سرير از بهر مه

 با بدين تاج و سرير از بهر دارالملك سر
 ديو هم كاسه بود بر سفره تا وهم و خيال
 جان بدين و عقل ده تا پاك ماند بهر آنك
 تا تو در زير غبار آرزو داري قرار

 ز نفس پر باشد چو گوزآدمي در جمله تا ا
 از حصار بود خود آنگاه برهي كز نياز
 هست تا نفس نفيست باعث تعليم ديو
 گر خطر داري ز حق دان ور نداري زو طلب
 آفتاب نوربخش آنگاه بستاندش نور
 هست آتش خشم و شهوت بخل و كني و طمع و آز
 مالك خود باش همچون مالك دوزخ از آنك

 رضوان گرايوز بروج اخرتان بگذر سوي 
 ورنه بگريزي از اينها باز دارندت به قهر
 چار ميخ چار طبعي شهر بند پنج حسن
 بيخ شهوت بركن و شاخ شره كاندر بهشت
 دار در مصاف خشم و شهوت چشم دل پوشيده

 نرم دار آواز بر انسان چو انسان زآنكه حق

 از گريبان تاج سازي وز بن دامن سرير
 هر زماني نوعروسي عقدبندي بر ضمير
 بند پاي سر شمر تاج و سرير اردشير

 ر ميان دين و عقلت در سفر باشد سفيرد
 وِزر ورزد جان چو او را عقل و دين نبود وزير
 در جهان دل نبيني چشم جان هرگز قرير
 هر زماني آيد از وي ديو را بوي پنير
 پايمال مسجد و ميخانه گردي چون حصير
 بود هم فرّ فرزدق داعيۀ جرّ جرير
 كت زوال آيد چو از خود سوي خود باشي خطير

 ون كند دعوي تمامي پيش او بدر منيرچ
 »اجرنا يامجير«وردت اين باد از چنني آتش كه 

 تا نگيرد نوزده اعوانش در محشر اسير
 تا نه آتش زحمت آرد مر ترا نه زمهرير
 اين ده و نه در جهنم و آن ده و دو در اثير
 از پي اين دو جهان سه جانت ماند اندر زحير

 دگر حور و حريراين بخواهد مرغ و ميوه وآن 
 ضرر باشد ضرير كاندرين ميدان ز پيكان بي

 »الحمير صوت«خواند اندرنُبي » انكراالصوات«
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 در نعيم خلق خود را خوش سخن كن چون طبيب
 از تهور همچو مارميري از حرصست چون مور 

 خود همه عالم نقيري نيست پيش نيك و بد
 انقياد آر ار مسلماني به حكم او از آنك
 بر اميد رحم او بر زخم او زاري مكن
 كز براي پخته گشنت كرد آدم را االه
 چون ترا در دل ز بهر دوست نبود خار خار
 فاسقت خوانم نه عاشق ار چو مردان در سماع

 ع دشمنان آتشيستدين سالح از بهر رف
 از براي ذكر باقي بر صحيفۀ روزگار

 روزيد باشد كار ساز نيك و بدمچونت عَ
 مير ميرت بر زبان بينند پس در وقت ورد

 اي در فرض حق گفته» نعبد اياك«بامداد 
 تنگ ميدان باش در صحراي صورت همچو قطب
 اي خميرت كرده در چل صبح تاييد االه

 اي فعل تو بارگويي اي اسم تو باري گويي 
 جان ما را عقل بخش و عقل ما را رهنماي
 مرقد توفيق تو جان را رساند بر علو
 تيغها از سكر قهرت كند نبود از سليل

 خوش در خشوع مردانت خوش هم رضاجويان همه
 از براي هديۀ معني و كديۀ زندگي
 هم درخت از تو چو پيكان و سنان وقت بهار

 ل حكمتتتير چرخ ار در كمان يابد مثا
 پيش تو يكنت نكرد از بهر خدمت قد كمان
 جان هر جاني كه جفت تير حكمت بشنود
 تّف آه عاشقان ار هيچ زي بحر آمدي
 از براي پرورش در گاهوارۀ عدل و فضل

 را به فضل كس و عريان گشت آن از خود رست هركه
 وآنكه او پيوسته زير پوست ماند چون پياز

 ۀ رجااز در كوفۀ وصالت تا در كعب
 ست از همه عالم گريزست ار همه جان و دل

 كم نگردد گنج خانۀ فضلت از بدهاي ما
 صدق ما را صبح كاذب سوخت ما را صدق بخش

 علتي هيچ طاعت نامد از ما همچنني بي
 

 در جحيم خشم چون گربان چه باشي با زفير
 پي به روز حشر يك رنگند مور و مار و مير
 چيست اين چندين نقاره و نقركي بهر نقير
 بر نگردد ز اضطراب بنده تقدير قدير

 زد كه تا آخرت بنوازد چو زيركاولت ز آن 
 در چهل صبح االهي طينت پاكش خمير
 نيست در خير تو چيزي جان مكن بر خير خير
 ذوق سمعت بازداند نغمت بم را ز زير
 تو چرا پوشي بهر بادي زره چون آبگير
 چون نكو خط نيستي زنهار تا نبوي دبير

 »النصير المويل و نعم نعم«در نُبي پس كيست 
 مگو كس را اميريا » فوّضت امري«يا مخوان 

 در خدمت دوني حقير نچاشتگه خود را مك
 تا به تدبير تو باشد گشت چرخ مستدير
 چون تنورت گرم شد آن به كه بربندي فطير
 گويي اي مهرت سهنا گويي اي لطفت هژير
 كز برون تن غفوري وز درون جان خبير
 موقف خذالن تو تن را گدازد در سعير

 لطفت گنگ نبود از صريركلكها از شكر 
 صف در صفير مرغانت صف هم ثناگويان همه 

 بندۀ درگاه تو جان جوان و عقل و پير
 هم غدير از تو چو شمشير و سرپ در ماه تير

 كمان كوژي پذيرد جرم تير ندر زمان همچو
 تا ندادي هم توشان از قوت و توفيق تير

 پاي كوبد پيش تير» اطعنا«و » سمعنا«با 
 هي جمله بريان گرددي بحر قعيرتا به ما

 عام را بستان سيري خاص را پستان شير
 »الفوز الكبير ذلك«حلّها پوشي طرازش 

 ميدهيش از خوانچۀ ابليس در لوزينه سير
 نيست اندر باديۀ هجران به از خوف خفير
 آن تويي كز كل عالم ناگريزي ناگزير
 تو نكو كاري كن و بدهاي ما را بد مگير

 ني الزب ماند ما را دستگيرپاي ما در ط
 رايگانمان آفريدي رايگانمان در پذير

 

  



۱۱۶ 

  در مدح مسعودبن ابوالفتح
 در كف خذالن و ذل فتح و ظفر گشتي اسير
 نور چشم خواجۀ بوالفتح مسعود آنكه او

 و عيش و قدر و ذهن و كني و راي جود و زيب آن به
 قدر او چرخ بلند و رأي او شمس مُضي

 عقل و كفايت نزد عقل نيست گاه دانش و
 نيست او گر مردم چشم اي شگفتي پس چراست
 گرچه خردست او جهان را بس عزيزست و بزرگ
 شاد باش اي گاه كوشش تيز عنصر چون حديد
 هركس از دعوي عميدند و خطيرند و بزرگ

 دارد چه شد گر كم از تو گاه شوخي صدر مي
 نه سها چون شمس بر چرخست ليكن گاه نور

 سير در ظاهر به سوسن ليك باز نيك ماند
 اي بزرگ اصلي كه هرگز كرد نتواند تمام
 فضل و دولت را مداري ملك و ملّت را مُشار
 باش تا وقت آيدت اسباب ديوان ساخنت
 خاور اكنون داد خواهد مهر عمرت را طلوع
 عمر اندك داري و بسيار داري منزلت

 ست تا روزي كجا بصر مانده چشم احسان بي
 شكري گزاري چون كسي بيني غنيجود را 

 اي شاخ اگر از ابر اقبال تو يابد مايه
 اي بلند اصلي كه كم دادست چون تو خاك پست
 روي زي صدرت نهادم با دل اميدوار
 تا ز هر دستي بداني آنكه در ايام خويش
 شعر چون نيكو نيايد كز صفاي او دلم
 ليك عيبي دارم و آنست عيبم كز خرد

 اشد نزد آنها كز خردنان آنكس پخته ب
 نه زبد شعري به هر صدري ندارم اختالط

 اي نان برد نتوان آبروي از براي لقمه
 از خردمندي و حكمت هرگز اين اندر خورد
 چون كريمان يك درم ندهند از روي كرم
 اي سخنور تربيت كن مر مرا از نيكويي
 طوقم اندر گردن آور از سخا چون فاخته

 متي از فضل خويشگرچه من بنده ندارم خد
 پادشاه دانشي باشد وزيرت جود از آنك

 گر نبودي هر دو را اقبال خواجه دستگير
 چون ظفر با فتح و سعدست او همه ساله نظير

 ان زهره و برجيس و تيرمهر و مه بهرام و كيو
 قدر او بحر محيط و جود او ابر مطير
 كودكي چون او به صدر پادشاهي هيچ پير
 ديدگان خواجه بوالفتح از قرار او قرير
 مردم ديده عزيزست ارچه خردست و حقير
 دير زي اي وقت بخشش نرم جوهر چون حرير
 تو ز معني هم عميدي هم بزرگي هم خطير

 اشت يك چندي سريرديو نه گاه سليمان د
 صد فلك بايد ترا زد تا جهان گردد منير
 چون ببويي دور باشد پايۀ سوسن ز سير
 حّد بذلت را مهندس شرط و صفت را دبير
 دين و دولت را پناهي عزّ و حشمت را مشير
 تا عطارد را ببيني پيش خويش اندر سفير
 مشرق اكنون ديد خواهد ماه و سالت را مسير

 ري چون ببينندت غديرچون بجويندت بحا
 بشنواند كلك تو گوش مكارم را صرير
 خويشنت مجرم شناسي گر كسي يابي فقير
 هر بري كز وي برآيد اخرتي گردد منير
 اي جوان بختي كه كم ديدست چون تو چرخ پير
 پشت كرده چون كمان از بيم تير زمهرير
 اندرين صنعت ندارم در همه عالم نظير

 همي گردد ضمير هر زمان در طبع من گوهر
 گير نيستم لت خوارگير و قمرباز و باده

 نه خميري دارد اندر راه فطرت نه فطير
 معني همي در پيش هر خر خير خير ليك بي

 رفت نتوان در سعير اي مي وز براي جرعه
 كز پي ناني به دست فاسقي گردم اسير
 تا ندارندم دو سال از انتظار اندر زحير

 يحت چون جريرتاجري گردد زبانم در مد
 زنم بر شاخ اوصافت صفير تا چو قمري مي

 تو خداوندي بجا آر از كرم اين در پذير
 وزير روح باشد پادشاه بي پيكر بي
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 تا چو خورشيد سرپ كردار در برج كمان
 بادت از چرخ كمان كردار هر دو نو به نو
 ور بد سگال بد سگالت باد چرخ كينه

 

 در رود آخر بود مرتازيان را ماه تير
 نعمت و اسباب قسم و دولت و اقبال تير
 دوستار دوستارت باد جبار قدير

 

  
  در ترغيب طي طريق حقيقت

 ي فقر زماني قرار گيراي دل به كو
 گر همچو روح راه نيابي بر آسمان
 تا كي حديث صومعه و زهد و زاهدي
 خواهي كه ران گور خوري راه شير رو
 خواهي كه همچو جعفر طيار بر پري
 تسليم كن به صدق و مسلم همي خرام
 چون طيلسان و منرب وقف از تو روي تافت
 از حرص و آز و شهوت دل را يگانه كن

 عمر به دُرّه جهان را قرار ده يا چون
 گه يزدجرد مال و گهي ذوالخمار كش
 خواهي كه بار عسكر بندي ز كان دهر
 چندين هزار سجده بكردي ز غافلي
 يك سجده كن چون سحرۀ فرعون بيريا

 بصر حكايت بختّنصر مگوي اي بي
 بغداد را به طرفۀ بغداد باز ده
 در جوي شهر گوهر معني طلب مكن

 هرن امر بد باز بياي كمزن مُق
 از زخم هفت و هشت نيابي مراد دل

 اي از غم خليل گر چو خليل سوخته
 ماهي ز آب نازد و گنجشك از هوا
 دست نگار گر نرسد زي نگار چني
 گر از جهان حرص نگيري واليتي
 با يك سوار غز و كني نيست جاي نام
 يا همچو باز ساكن دست ملوك شو
 يشزين روزگار هيچ نخيزد مكوش ب

 چون ماه علم از فلك فقر بر تو تافت
 رنج باديه نرسي مشعرالحرام بي

 چندين هزار مرد مبارز  درين مصاف
 با صدق  و با شهادت رفتند مردوار
 چون سوز كار و درد غم دين نداردت

 بيكار چند باشي دنبال كار گير
 وار برو راه غار گير اصحاب كهف

 لختي طريق دير و شراب و قمار گير
 خواهي كه گنج در شمري دنب مار گير
 رو دلرب قناعت اندر كنار گير

 ني عيار گيروين قلب را به بوتۀ مع
 ه پاي دار گيرزنّار و دير جوي و ر

 با نفس به جنگجوي ره كارزار گير
 علي به تيغ فراوان حصار گيريا چون 

 گه زخم درّه دار و گهي ذوالفقار گير
 خرما خمارت آرد سوداي خار گير
 بنشني يكي و سجدۀ خود را شمار گير
 وآنگه ميان جنت ماوي قرار گير
 وز سامري هزار سمر يادگار گير
 وندر كمني بصره نشني و طرار گير

 وار گوشۀ دريا كنار گير غوّاص
 ازي ياد نگار گيرخواهي كه كم نب

 يكبار پنج رود و سه تار و چهار گير
 در گلستان مگرد و در آتش قرار گير
 زين هر دو بط به جوي و كنار بحار گير
 ماهي به تابه صيد مكن در شكار گير
 ساالر آن واليت تو خاكسار گير
 باري چو كشته گردي ره بر هزار گير
 يا همچو زاغ گوشۀ شاخ كنار گير

 ست بشو روز كار گيراز روزگار د
 وار جلوه به باغ و بهار گير طاووس

 در تاز و تاكباز و هوا را مهار گير
 ها و نمودند دار گير كردند حمله

 گر ره روي تو نيز ره آن قطار گير
 و گوشۀ زرع و شيار گير» بَرد«زيرناه 
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 سخاجويان بيزين خواجگان مرتبه
 نهايت دشمن گرت نصيب زين مال بي

 گفت سنايي ار چه محالست نزد تو
 

 زين فعل نامشان شرف ننگ و عار گير
 خود را چهار خشت ز دنيا شمار گير

 حال گوي و درِ كردگار گير تو شكر
 

  
  در اندرز و ترغيب در طريق حقيقت

 اي دل خرقه سوز مخرقه ساز
 دست كوتاه كن ز شهوت و حرص
 بيش ازين كار تو چو بسته نمود
 دل برپداز ازين خرابه جهان
 گه چو قارون فرو شدي به زمني
 همچو خنثا مباش نر ماده
 يا برون آي همچو سير از پوست

 باش تنها رو يا چو الياس
 در طريقت كجا روا باشد
 باطني همچو بُنگه لويل
 سر متاب از طريق تا نشوي
 عاشق پاك باش همچو خليل
 زين خرابات برفشان دامن
 همه دزدان گنج دين تواند
 همه را رو بسوي كعبه و ليك
 همه بر نقد وقت درويشان
 همه از بهر طمع و افزوني
 همه از كني و حرص و شهوت و خشم

 خردمند نارسيده بدان اي
 دين ز كرّار جو نه از طرّار
 راهرب شو ز عقل تا نربد
 بس كه دادند مر ترا اين قوم
 چشم بگشا و فرق كن آخر
 گرت بايد كه طايران فلك

 »الاله اال اللّٰه«هرچه جز 
 پس چو عيسي برّپ دانش و عقل
 وارهان اين عزيز مهمان را
 رخت برگير ازين سراي كهن

 از مرغ عرشي رااين خوش آو
 اي سنايي همه محال مگوي

 بيش ازين گرد كوي آز متاز
 كه به پايان رسيد عمر دراز
 به قناعت بدوز ديدۀ آز
 پاي دركش به دامن اعزاز
 گه چو عيسي برآمدي به فراز

 ساز يا همه سوز باش يا همه
 يا به پرده درون نشني چو پياز

 چو ابليس شو حريف نوازيا 
 دل به بتخانه رفته تن به نماز
 ظاهري همچو كلبۀ بزاز
 هدف تير و طعنۀ طناز
 تا شوي چون كليم محرم راز
 تا شوي بر لباس فخر طراز

 خوارگان لحيه طراز اين سلف
 دل سوي دلربان چني و طراز
 همچو الماس كرده دندان باز

 ر شكار اوفتاده همچو گرازد
 در بن چاه ژرف سيصد باز
 گرگ درنده كي بود خراز
 خز ز بزّاز جو نه از خبّاز
 غول رهزن ز راه دينت باز
 بدل گاو روغن اشرت غاز
 عنرب از خاك و شكر از شيراز
 زير پرّت برپورند به ناز

 انداز» ال«همه در قعر بحر 
 زين پرآشوب كلبه بيرون تاز

 و داغ و رنج و گداز زين همه درد
 پيش از آن كآيدت زمانه فراز
 بال بگشاي تا كند پرواز
 باز پيچان عنان ز راه مجاز
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 همه دعوي مباش چون بلبل
 همچو شمشير باش جمله هرن
 كاندرين راه جمله را شرطست

 

 گرد معني گراي همچون باز
 چون تبيره مشو همه آواز
 عشق محمود و خدمت اياز

 

  
  ٭٭٭

 اي سنايي كي شوي در عشقبازي ديده باز
 زآنكه عاشق را نياز آنگه شفيع آيد به عشق

 عقل جايز يك دم اندر راه عشق نيست حكم
 رنج عاشق باز كي گردد به دستان و فسون
 عاشق آن باشد كه كوتاهي نجويد بهر روز
 اي دل ار چون سرويازان نيستي در راه عشق
 تا به وصف جان تو نازان باشي اندر راه خود

 تلخئي جان شيرين بر بساط عاشقي بي
 يك زمان از گنج دانش وام ناداني بتوز

 ه معني بگذري از منزل جان و خردتا ب
 تا درون سو جان تو يك دم نگردد عود سوز

 خودي چون آب و خاك اندر نشيب سر بنه در بي
 تا نگردي چون بنفشه سوي پستي سرنگون
 گر همي عمر ابد خواهي برپهيز از ستم
 تا به جان آسوده باشي هيچ كس را دل مسوز
 آتش فكرت يكي در باطن خود بر فروز

 تا در راه ننهي كي شود منزل به سرپاي 
 زّر كاني كي روايي بيند از روي كمال

 خرد پرهيز كن تا خردمندي شوي از بي
 مال در دست بخيالن كي خرد مدح و ثنا
 مرد دانا آن بود كو را بود با عقل قال

 آساي در درياي پندار و غرور اين نهنگ
 چون نداني ويحك اين معني كه در شست هوا

 آخر ترا يك روز برپيچد ز راه آز و حرص
 نه ز روي آرزو بود آنكه در تير از گزاف

 و شب را ببني از بهر آنكچون برآيد روز ت
 چينيان بر نقش خود عاشق مباش چون روز و شب

 چون طراز آخته فردا بخواهي ريخنت
 با هزاران حسرت از چنگ اجل كوتاه گشت
 جان به دانش كن مزين تا شوي زيبا از آنك

 تا نگردي از هواي دل به راه ديده باز
 نياز بينش ز كل كون گردد بيكز سر 

 زانكه بيرونست راه او ز فرمان و جواز
 شام عاشق صبح كي گردد به تسبيح و نماز
 گر شب هجران شود جاويد بر جانش دراز
 دست را زي گلستان وصل معشوقان مياز
 عشق جانان مر ترا هرگز نگردد دلنواز
 در هواي مهر جانان پاكبازي كن بباز

 بر مركب همّت بتازبا خرد يك تك بر آ 
 گام در راه حقيقت نه در راه مجاز
 خوش نكردي گر بوي دايم برون سو عود ساز
 تا چو باد و آتش از پاكي برآيي برفراز
 كي چو نيلوفر شود چشم تو بر خورشيد باز

 گاريست اندك عمر بازمزآنكه از روي ست
 تا ز بند آزاد باشي با كسي مكري مباز

 هر آري در گدازتا مگر از نور باطن ظا
 رنج تا بر تنت ننهي كي شود جان جفت ناز
 تا تف و تابي نبيند ز آتش و خايسك و گاز

 اي كي جويي از ديو احرتاز ليك چون مردم نه
 خال بر روي سياهان كي دهد زيب و طراز
 صبح روشن ز آن بود كو را بود با روز راز
 روز و شب از روي مستي با خرام و با گراز

 دايمي مانده به چاه شست باز همچو ماهي
 آرزو بگذار تا فارغ شوي از حرص و آز

 را بدل كردند با سير و پياز» سلوي«و » من«
 زود روز تو كند شب روزگار دير باز
 تا شوي صايف ز وصف خوبرويان طراز
 گر كشد بر جامۀ جاهت فلك نقش طراز
 دست محمود جهانگير آخر از زلف اياز

 نظام دست ياز زيب كي گيرد عمارت بي
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 ه معني كي كند كابني مدح تو قبولشا
 راستي كن تا شود جان تو شاد از بهر آنك
 تا شوي اصل ستايش اهل معني راستاي

 فخر آرد از زنگ و حبشخرد مرد كز روي 
 ناز كم كن چون سنايي بر سر مشتي خسيس
 اي سنايي گر سنا خواهي كه باشد جفت تو

 

 تاز داد و دين عروس طبع را ندهي جهاز
 كج رود روزي نهاز نجفت غم گردد شبان چو

 تا شوي عني نوازش مرد دانا را نواز
 به كه از روي نسب كرب آرد از شام و حجاز
 تا شوي در گلستان وصل خوبان جفت ناز
 گام در راه حقيقت نه چو مردان دست ياز

 

  
  ٭٭٭

 الناسايهايكي بهرت ببينيد
 دمي از گردش حاالت عالم
 چو دل در عقدۀ وسواس باشد
 كجا ماند جهان را روشنايي
 چه سود از آرزو چون نيست روزي
 يكي بني آرميده در غنا غرق
 بدور طاس كس نتوان رسيدن
 ترا ندهند هرچ از بهر تو نيست
 سكندر جست ليكن يافت بهره
 بسي فربه نمايد آنكه دارد

 لعبت روان كرد بريواس ار توان
 خاليق بر خالفند از طبايع
 چو رومي گويد از پوشش نپوشم

 غم بر افسوس برهنۀ زنگي بي
 ز سر بر كردن اين كشت از دل و خاك
 چو دانه ديدي اندر خوشه رُسته
 سخن كز روي حكمت گفت خواهي
 چو ناس آمد بگو حق اي سنايي

 

 كه مي ديگر شود عالم به هر پاس
 بند وسواس يابم نجات از نمي

 چه دانم ديدن از انواع و اجناس
 چو خورشيد افتد اندر عقدۀ راس
 دهش ماند دهش جز يافه مشناس

 ان و سرگشته ز افالسيكي پوي
 پيمودن از طاس کتوان دور فل

 بهر كار اين سخن را دار مقياس
 ز آب زندگاني خضر و الياس
 نماي فربهي از نوع آماس
 روان نتوان بدو دادن بريواس

 كي عطار و ديگر باز كنّاسي
 الس بجز ابريشمني پاك بي

 همي گويد: چه گردي گرد كرباس
 چه سودش چون كند سر در سر داس
 ببني هم گشته زير آسيا آس
 جدا كن ناس را اول ز نسناس
 به حق گفنت ز هر نسناس مهراس

 

  
  اين قصيده را هم هنگام اقامت در سرخس سروده

 و هوسدرگه خلق همه زرق و فريبست
 هركه او نام كسي يافت از آن درگه يافت
 بندۀ خاص ملك باش كه با داغ ملك

 »ال تأمن«گرچه با طاعتي از حضرت او 
 ور چه خوبي به سوي زشت به خواري منگر
 ساكن و صلب و امني باش كه تا در ره دين

 كار درگاه خداوند جهان دارد و بس
 اي برادر كس او باش و مينديش از كس

 ها ايمني از شحنه و شبها ز عسسروز
 »التيأس«چه با معصيتي از در او رو

 كاندرين ملك چو طاووس بكارست مگس
 زيركان با تو نيارند زد از بيم نفس
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 كز گران سنگي گنجور سپهر آمد كوه
 تو فرشته شوي ار جهد كني از پي آنك

 ن و خرد باش سوي عالم قدسهمره جا
 پوست بگذار كه تا پاك شود دين تو هان

 خواب چو خرسعاشقي پر خور و پر شهوت و پر 
 ست از آن در ره دينرو كه استاد تو حرص

 نام باقي طلبي گرد كم آزاري گرد
 در سر جور تو شد دين تو و دنيي تو
 چنگ در گفتۀ يزدان و پيمرب زن و رو

 »سني«آمد و » با« اوّل و آخر قرآن ز چه
 آز بگذار كه با آز به حكمت نرسي

 

 اري بازيچۀ باد آمد خسوز سبكس
 برگ توتست كه گشتست به تدريج اطلس
 نه ستوري كه ترا عالم حسست جرس

 بي پوست بود صاف شود جوز و عدس كه چو
 نفس گوياي تو ز آنست به حكمت اخرس
 سفرت هست چو شاگرد رسن تاب از پس
 كز كم آزاري پر عمر بماند كركس
 كه نه شب پوش و قبا بادت و نه زين نه فرس

 ست و هوس كآنچه قرآن و خرب نيست فسانه
 يعني ندر ره دين رهرب تو قرآن بس

 بر رس ور بيان بايدت از حال سنايي
 

  
  بن مبارك فتحي در ستايش قاضي ابوالربكات

 به آب ماند يار مرا صفات و صفاش
 ز بوي و خوبي جعد و دو زلف مشكينش
 نگارخانۀ چني است و ناف آهوي چني

 سرو و ماه را كه شودمر آن بسي نماند 
 عجب مدار گر از خويش بوسه بربايد
 پديد گشته دو جرم سهيل و سي پروين
 برنگ چون گل سوريست ليك نشناسم
 ز روي عقل كه يارد چخيد بر صفتش
 كه ديده روزي با نور روي او پيوست
 به آتش رخ او ره كه يافت كز تف عشق
 كسي كه بستۀ او شد زمانه داغي كرد

 هانتاب گشت طلعت دوستچو آفتاب ج
 بالي دوستي او مرا شرابي داد
 ز كاروان طبيعت نيافت يك شب و روز
 برپسدم ز ريا گه گهي به راه وليك
 دل شكستۀ تاريك ازو بدان جويم
 وگرنه دل چه دريغست از كسي كه بود
 پذيره پيش جفاهاي او شوم شب و روز
 چو راحت دلش اندر عناي جان منست

 چشمها پنهانش گه لطافت پيدا به
 وفاي او سبب روز نيك و بخت نكوست
 چو كنيت بركات مبارك فتحي

 كه روي خويش ببيني چو بنگري بقفاش
 ز رنگ و گردن و گوش و دو عارض زيباش
 شدرونِ چنيِ دو زلف و برونِ چنيِ قبا

 چو ابر پردۀ خورشيد سايۀ باالش
 ست جهان پيش چشم او ز ضياش كه آينه

 ميان دايرۀ ماه وزير جرم سهاش
 چو من برابر او باشم از گل رعناش
 ز راه ديده كه يارد قبول كرد هواش
 ازو نگشت جدا تا نكرد نابيناش
 هزار جان و جگر سوخت زلف دود آساش

 »لن تفلحوا اذا ابداش«ميان جانش ز 
 كه نيست جز دل آزادگان نشان هواش
 كه جز اجل نبود مستي از شراب تالش
 سواد ديدۀ من سود خوابي از سوداش
 هزار صدق فداي يكي دروغ و رياش
 كي مي نسب كند از زلفك سياه دوتاش
 هزار جان مقدس فداي جور و جفاش

 آن كه نسب دارد آن جفا ز رضاشبراي 
 اشمن چه عنني گر دركشم عنان ز عنه چ

 ها پيداش بگاه تابش پنهان ز ديده
 ز بهر آنكه چو من امتحان كنم عمداش
 نشان بركت و فتح و مباركيست وفاش
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 امني ملك دوشه قاضي عميد كه كرد
 فرود مركز چرخست قاعدۀ حلمش
 دليل مايۀ ناز و نواز گشت دلش
 به عشق او چو سنايي پناه خويش نيافت
 زمانه را ز پي زادن چنو فرزند
 رضا و خشمش اگر نيستي مفيد و مضر

 بهر حشمت او را شدست در شب و روزز 
 ز عشق سيم و ز خوي ذميم و فعل لئيم
 ز عون مير و ز لطف دبير و فهم وزير
 خالف او به بهشت ار كسي بينديشد
 از آنكه هست نشاط جهان ز رحمت حق

 خداي اندر لوح» نحن قسمنا«به روز 
 زبانش خشك شود چون زبان قفل به كام

 من صدبارنظير كسست او كه وهم  چه بي
 ثناي او را حد كمال پيدا نيست

 تر ز آب وليك حيات را چه گوارنده
 ز روح ناميه ما ناكه نسبتي دارد
 خطي كه صورت يك وصف خلق او بود آن
 هر آن سخن كه كند رشته نوك خامۀ او
 به گاه موسي اگر سحر كلك او ديدي
 شدست مايۀ انديشه همچو سودا ليك

 ن كردستدو ملك را بدو نوك قلم چنا
 چو قهر قدرت باري همي دهد در ملك

 »الفـ«كسي كه راست نبود اين ستانه را چو 
 قوام ملك عاليي ز راي عايل اوست
 چنان كند چو خضر ملك شاه را از جود
 كمال دولت عزنني همي چنان جويد
 بسي نماند كه اين ملك را تمام كند

 نيازي ابدست جزاي نيكي او بي
 از دعاش كه هستاميد و ترس عجب نيست 

 كسي كه شحنۀ او عصمت خداي بود
 كل جوهر او عقل خيره ماند چو ديدز 

 چو چاكر در او خواست بود جوهر عقل
 زهي جمال تو آن آفتاب كاندر جود
 زمني ز لطف تو گر آب يابدي شودي

 خداي مايۀ ترس و اميد همچو قضاش
 وراي عالم عقلست همت واالش
 غطاي عالم ذل و نياز گشت عطاش
 بديدۀ خرد و روح در نيافت سناش
 عقيم گشت چهار امت و هفت آباش

 تي ايمان همي ز خوف و رجاشدو بر نداش
 ابن ذكاش بنات نعش پرستار و بنده

 سوي كريم بسي خوارتر بود اعداش
 سوي اسير بسي خوبرت بود سيماش
 كسي خداي ميان بهشتيان به و باش
 چو روز عيد و شب قدر شد صباح و مساش

 گناه فناش جز برو نوشت همه چيز
 كسي كه ناطقۀ او نشد كليد ثناش

 دويد و نديد كس همتاشبه عرش و فرش 
 كه بيش آيد چون بيشرت كنند اداش
 كسي كه بيشرتش خورد بكشد استسقاش
 ثناي او كه فزايد همي به عمر ثناش
 دماغها نشناسد همي ز مشك خطاش
 زمانه باز نداند ز لؤلؤ الالش
 ميان ببستي در پيش او چو نيزه عصاش

 ترست بديدار قوت صفراش فزون
 ز يك درياش كه عقل باز نداند همي

 ميان چار گهر اتفاق عقل و دهاش
 »الش«به پيش خدمت سلطان ميان ببست چو 

 از آن چو ملك عزيزست نزد شاه عالش
 كه صد ستاره بتابد چو گنبد خضراش
 كه خواهدي كه فلك باشدي هم از اقصاش
 ز كيميا و ز آب حيات و از عنقاش
 گمان بري كه مگر شرح نام اوست جزاش

 يك خداي ملك دعاشخزانۀ بد و ن
 شگفت نيست كه ياور بود زمني و سماش
 هزار جوهر دريا نماي در اجزاش
 بسست بر شرف و خواجگي دليل و گواش
 دريغ نيست ز عرش و ز فرش ظل و ضياش
 برفق مهر گيا هرچه هست زهر گياش



۱۲۳ 

 هرآن چراغ كز آسيب دم شود ناچيز
 در آب تيره كه در وي شكر بنگدازد

 افتي گردوناگر ز راي تو تأثير ي
 هرآنچه وهم تو صورت كند ز عالم عقل

 حجاب غيب روددر برهنه باشد اگر 
 جمال و جسم تو معنيست آنِ غير تو نقش
 بزرگوارا داني كه مر سنايي را
 وليك نيست كريمي جز از تو اندر عصر
 ازين همه كه تو داني كه كيستند ايشان
 از آن فزون نشود تا قيامت آن شاخي

 ه بسي مدح گفت در غزنيجز از تو بند
 هزار معني عذرا بگفت بنده وليك
 مها به نزد تو اين بنده گوهري آورد
 ز دوستي صفت تو به كوه خوانم و دشت
 بسا كسا كه ز دون همّتي و بدبختي
 كنون چو جامۀ غوك است پيكر درمش
 تربنه گر نخورد مرد سفله پيش از مرگ
 به اختيار كند عاقل آن عمل امروز

 ابد خورشيد بخشش تو بر اواگر نت
 دعا تراست اگرچه رهيت را از عجز
 هميشه تا نبود جز پي صالح جهان
 چو آب و آتش و چون باد خاك باد مقيم
 ز اعتدال طبايع تنت به راحت باد

 

 چو داغ سعي تو دارد برپورد نكباش
 چو خوي و خلق تو گيرد فرو خورد خاراش

 ين گشتي به شكل اژدرهايشدو طوق زّر
 حروف جامۀ جان پوشد ار كشد صحراش
 كسي كه كلك تو كردست در جهان رسواش
 از آنكه نيست كس آسوده دل ز برگ و نواش
 جز از عطاي كريمان نباشد ايچ سناش
 كه تا كند كف او از كف نياز جداش
 به مدح هركه غلو كرد فكرت داناش
 اشكه جز به رنگ نبودست بيخ و برگ نم

 شنيد مدحش هركس ويل نديد سخاش
 چو خواجه عنني باشد چه لذّت از عذراش
 كه جز سخات كس او را نداند ارزو بهاش
 ز بهر آنكه مثنّا شود همي ز صداش
 به مدح گوي نشد زّر و جامه در كاالش

 ست جامۀ ديباش كنون چو پيكر مرده
 پس از وفات چه لذت ز برّه و حلواش

 يدي فرداشكز اضطرار همي كرد با
 بكشته گير هواي مه دي ار سرماش
 همي معاينه افتد پس از خطاب دعاش
 درون چنرب چرخ آب و نار و خاك و هواش

 پروري و بقاش صفا و برتري و روح
 كه آفريد خداوند بهر راحتِ ماش

 

  
  در نكوهش اصحاب دعوا

 اي جوان زير چرخ پير مباش
 يا برون شو ز چرخ چون مردان

 خواهي نمياثر دوزخ ار 
 گر سعيديت آرزوست به عدن
 تو وراي چهار و پنج و ششي
 در سرا ضرب عقل و نفس و فلك
 در ميان غرور و وهم و خيال
 هر دمي با گشاد نامۀ عقل
 مني انداز باش چون مردان
 گر ترا جان بِه وزر آلودست

 يا ز دورانش در نفير مباش
 ورنه با ويل وواي ووير مباش
 ساكن گنبد اثير مباش
 در سراپردۀ سعير مباش
 در كف هفت و هشت اسير مباش
 ناقدي باش و جز بصير مباش
 بستۀ ديو بسته گير مباش

 اي سفير مباش گر تو سلطان نه
 اشپذير مب اي زن مني گر نه

 داروي وِزر كن وزير مباش



۱۲۴ 

 از براي خالف و استبداد
 اي به گوهر وراي طبع و فلك

 ه حرصمار قانع بسي زيد تو ب
 از پي خرس حرص و موش طمع

 چو هست اندر تيه» سلوي«و » من«
 از كمان يافت دور گشنت تير
 گر همي دُّر و عنربت بايد
 گر خطر بايدت خطر كن جان
 چون ترا خاك تخت خواهد بود
 تا ز يك وصف خلق متصفي
 فقه خوان ليك در جهنم جاه
 چون ز فر درس و ترس با هم خوان

 فه ز علمدر ره دين چو بوحني
 چون تو طفلي و شرع دايۀ تست
 مجمع اكرب ار نخواهد بود
 ور كنون سوي كعبه خواهي رفت
 با چنني غافالن نذر شكن

 ذكر بر صحيفۀ عمراز پي 
 با تو در گور تست علم و عمل
 پاس پيوسته دار بر در حق
 خار خارت چو نيست در ره او
 همه دل باش و آگهي نياز

 آگهي كند زاري زير بي
 ن قلم هر دمي فدا كن سرچو

 چون به پيش تو نيست يوسف تو
 اي سنايي تو بر نظارۀ خلق
 در زحيري ز سغبۀ گفنت
 در هواي صفا چو بوتيمار
 با قرارست نور ديدۀ سر
 شكر كن زآنكه شرع و شعرت هست

 ست به هجو گرچه خصمت فرزدق
 خود نقيريست كل عالم و تو
 از پي يوسف كسان به غرض

 تشنه ز قحط همه بر كشتهاي
 ست روان هركجا پاي عاشقي

 

 به سرو دنب جز بگير مباش
 بهر آز اين چنني حقير مباش

 اي مور زود مير مباش گر نه
 گاه گوز و گهي پنير مباش
 در نياز پياز و سير مباش
 تو ز كژ دور شو چو تير مباش
 بحرها هست در غدير مباش
 ورنه ايمن بزي خطير مباش
 گو كنون تخت اردشير مباش

 ي گزين فقير مباششو فقيه
 همچو قابوس وشمگير مباش
 ورنه بيهوده در زفير مباش
 چون چراغي بجز منير مباش
 جز ازين دايه سير شير مباش
 طالب جامع كبير مباش

 خفير مباش ره مخوفست بي
 جز چو پيغمربان نذير مباش

 اي دبير مباش چون نكو خط نه
 مباش» نكير«و » منكر«منكر 

 مباش »بگير» «بجه«كاهالنه 
 پس در آن كوي خير خير مباش

 خرب بر در خبير مباش بي
 پس تو گر آگهي چو زير مباش

 صرير مباش ليك از بن شكر بي
 پس چو يعقوب جز ضرير مباش

 نظير مباش در سخن فرد و بي
 گفت بگذار و در زحير مباش
 دردت ار هست گو صفير مباش
 چشم سر گو: برو قرير مباش
 اشخرت ار نيست گو شعير مب

 او جرير مباش تو به پاداش
 ير مباشقدر نقار از پي ن

 گاه بُشرا و گه بشير مباش
 ابر باش و بجز مطير مباش
 باد كشتيش باش و قير مباش

 



۱۲۵ 

  
  ٭٭٭

 اي سنايي خواجۀ جاني غاتم تن مباش
 گرد پاكي گر نگردي گرد خاكي هم مگرد
 خاص را گر اهل نبوي عام را منكر مشو

 شو آتش مباش كار خام دشمنان را آب
 يار خندان لب نباشي سرو سندان دل مباش
 در ميان نيكوان زهره طبع ماهروي
 دل گر چو نرگس نيستي شوخ و چو الله تيره

 نيك بودي از براي گفتگويي بد مشو
 در لباش شيرمردان در صف كم كاستي

 رويان همچو جان گويا مشو در سراي تيره
 مباش دلربي داري به از جان اينت غم گو جان

 گرد خرمن گشتي و خوي ستوري با تو بود
 نيشي مرو ي چشم بيهمچو كژدم گر ندار

 نخواهي پاي چو سر سر چو پاير وار ا ريسمان
 در ميان تيرگي از روشنايي چاره نيست
 يوسفت محتاج شلواريست اي يعقوب چشم

 ست گمان آبستني از دو عالم ياد كردن بي
 

 من مباشخاك را گر دوست بودي پاك را دش
 مرد يزدان گر نباشي جفت اهريمن مباش
 جام را گرمي نباشي دام را ارزن مباش
 نقش نام دوستان را موم شو آهن مباش
 مرد دندان مزد نبوي درد دندان كن مباش
 چون شكوفه روي بودي چون شكافه زن مباش

 و ده زبان همچون گل و سوسن مباش پس دو روي
 ن مباشمرد بودي از براي رنگ و بويي ز

 همچو نامردان گريبان خشك و تر دامن مباش
 رايان همچو تن الكن مباش در ميان خيره

 گرد راني هست فربه گو برو گردن مباش
 چون فرشته خو شدي مرد خر و خرمن مباش

 جوشن مباش يا چو ماهي گر زبانت نيست بي
 زبان چون سوسن و يك چشم چون سوزن مباش ده

 روشن  مباشبادۀ  اي بي در جهان تيره
 با ضريري خو كن و در بند پيراهن مباش
 گر همي دعوي كني در مردي آبسنت مباش

 

  
  در مدح بهرامشاه

 شممست گشتم ز لطف دشنا
 عنربش خلق و زلف هم خلقش
 دل به چني رفت و بازگشت و نديد

 تر در عصر سوي آن كو بخيل
 لب و چشمم بماند پيوسته
 چون به زلف و به عارضش نگري

 بيني همه گريبان بازصبح 
 الم گردد چو ديد ماه او را
 راست خواهي به پيش او مه را

 ها خوش توان شكست از بوس پسته
 همه راهش خراب كرد و خالب
 هم به روي نكوش اگر هستم
 هست يك رنگ نزد من در عشق

 يارب آن مي بهست يا جامش
 حسنش نام و روي هم نامش
 به ز اندام تركه اندامش
 زر پختست نقرۀ خامش
 بستۀ كوي و فتنۀ نامش
 شبه گه خوشخويي و آرام

 بسته بر زير دامن شامش
 سان قدي به اندامش الفـ با

 سخت پژمرده گشت الفـ المش
 بر يكي پسته و دو بادامش
 چشمم از بهر غيرت كامش
 از پي دانه بستۀ دامش
 ديدۀ توسن و لب رامش
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 هيچ كامم نماند جز يك كام
 زير فامم به صد هزاران جان
 چون تقاضاگر اوست باكي نيست

 نكه در راه عشق گاه به گاهزآ
 خواهم از وي به قصد شفتالو
 كرد عشقش دل سنايي خوش
 شاه بهرام شاه آنك او را

 

 چيست آن كام جسنت كامش
 از پي عارض سمن فامش
 گردن ما و منت وامش
 دوست دارم جفا و دشنامش
 بهر دشنام خسته بادامش

 شه ايامش باد خوش چون دل
 خاك پايست جرم بهرامش

 

  
  بن مبارك در مدح قاضي ابولفتح بركات

 آمد گهرشذات عشق ازيل را چو مي
 هركه را پيرهن عافيتي دوخت به چشم
 خاصه اندوه چنني بت كه همي از سر لطف
 صدهزاران رگ جان غمزۀ خونيش گشاد
 خرد و جان من او دارد و مي شايد از آنك

 بوالعجبي اوست كه هستاينهم از شعبده و 
 چون دو بيجاده گشاد از قبل خنده شود
 چون گه گريه بدو در نگرم گويي هست
 صدهزاران دل و جان بيني درمانده بدو
 عاشق خود بوم ار من غرض خود طلبم
 وصل او از قبل خدمت او جويم و بس

 تر از من نبود در ره عشق باد پيماي
 از براي مدد عشق مرا بر دل من

 ش حسن دگر بخشد مشاطه صفتهر دم
 هست هر روز فزون دولت خوبيش وليك

 ني از غيرت من نيست روا اين يك لفظ ني
 چشم و گوشي كه چو من بيند و چون من شنود
 من همي روز خود آن روز مبارك شمرم
 نه كه خود روز مبارك بود آن را كه كند
 بركاتي كه ز جود كف با بركتِ او

 شمش سوي بحرآنكه گر شعله زند آتش خ
 ت او كه به هنگام صفتسآن ستوده سير

 آن نهايل كه نشانند به نام كف او
 هركه با ياد كف او به مثل زهر خورد
 آتش همتش ار ميل كند سوي هوا
 ذاتش از مجلس اگر قصد كند سوي علو

 تر شمرش چون شود پير تو آن روز جوان
 از پس آن نبود عشق بتي پرده درش
 جامۀ عافيتي صيد كند زيب و فرش
 كز رگ جان يكي لعل نشد نيشرتش
 او چو جانست و خرد خاك چه داند خطرش
 در عقيقني صدفش سي و دو دانه گهرش
 پر ستاره چو ره كاهكشان رهگذرش

 اخرت ازين ديده روان بر قمرش صدهزاران
 زير هريك شكن زلف مشعبد سيرش
 زآن دو بيجادۀ پر شكّر عاشق شكرش
 ورنه من كمرتم از بند قبا و كمرش
 كز پي ديدۀ خود سرمه كنم خاك درش
 حُسن هر روز برآرد به لباس دگرش

 گرش هر كرا تربيت عشق بود جلوه
 من چه گويم تو درين ديده شو و در نگرش

 آن چهرۀ پر نور و لب چون شكرش كاندر
 خربي كور و كرش خواهم از عارضۀ بي

 كه كمروار يكي تنگ بگيرم بربش
 بن مبارك نظرش سعي قاضي بركات

 روزگار فضال گشت چو نام پدرش
 در زمان دور شود پرده ز دُّر و گهرش
 نقشبند خط ارباب سخن شد سيرش

 تربيت ناميه آرد به برش بيخاك 
 شود اندر جگرشمدد روح طبيعي 

 آسمان گنبد زرّين شود از يك شررش
 عالم جان و خرد زير بود او ز برش
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 ظلمت دهر پس پشت من افگند فنا
 چه عجب زآنكه چو خورشيد كسي را شد امام

 چشمۀ خورشيد نهادهركه او چشم سوي 
 خود مرا از شرف خدمتش اي بس نبود
 دي مرا گفت منجم كه بيا مژده بيار
 من بگفتمش حكيمانه برو يافه مگوي
 خور كه باشد كه ورا عمر تواند بخشيد
 چه نود سال كه خود جان و دلش را گه صور
 اي سنايي چو دلت گشت گرفتار نياز
 سيرت مردنگر درگذر از صورت و ريش

 از مرد به از نقش كه بر هيچ عدومعني 
 در گرمابه پر از صورت زيباست وليك
 آن زباني كه نباشد سخنش همره دل

 دل به زبان سنگ ندارد بر خلق كار بي
 دار كه چون نرگس تر ديده بر صورت آن

 او همان روز به آخر نربد تا به جزا
 رادمردي بر او طالع ميالدي ساخت

 ندان المهم در آن روز برون آمد با چ
 الجرم كرد بر آن خلعت او چندان شكر
 هيچ داني كه به هنگام تكلّف چكند
 اي نهان مانده عروسان ضمير تو ز شرم
 بر عروس سخنان تو چنان جلوه كنند
 كه گرش چرخ نقابي كند از پردۀ غيب
 تا رسد آدميان را همي از خير و ز شر
 چون قضا و قدر از پردۀ خشنودي و خشم

 بقا تا چو پسر در بر اوچندانش  دبا
 

 تا نهادم چو بقا روي سوي مستقرش
 سايه چون مقتديان گام زند بر اثرش
 سايۀ قامت خود پيش نبيند بصرش
 كه نكو شعر شدم از صفت يك هرنش
 كه نود سال همي عمر دهد نور خورش

 اشد خطرشكه خود او جوهر روحست نب
 يا زحل كيست كه او ياد كند به برتش
 چشمش از روي قضا باشد صاحب خربش

 خواري بخرش بندۀ او شو ازين فاقه و
 چينند برشنكان گيا كش بنگارند 

 آن سواري كه به نقشست نباشد ظفرش
 قوت ناطقه بايد كه بگويد صورش
 نشمرد جان خردمند بجز مختصرش

 سرشطوطي ار ختم كند نگذرد از فرق 
 هركرا تا به سحر بود بر او سهرش
 از زر و سيم چو نرگس نكند تاجورش
 رفت همچون فلا كويف روزي به درش
 كه بنشناختم از كارگه شوشرتش
 كه همو باز ندانست همي حد و مرش
 چون برين گونه بود مكرمت ماحضرش
 رو بر خواجه شو و بازنما اينقدرش
 خلعت و تقويت و تربيت و سيم و زرش

 او باز چو خورشيد كند مشتهرش عون
 هر زمان تحفۀ نونو ز قضا و قدرش
 باد پيوسته به احباب و عدو نفع و ضرش
 همچو لقمان شود از عمر نبيرۀ پسرش

 

  
  در ستايش يكي از بزرگان

 اي به آرام تو زمني را سنگ
 اي به نزد كفايت تو كفات
 اي دو عالم گرفته اندر دست
 با مجال سخات هفت اقليم

 و بال از تو يافته رادي پر
 از بزرگيست در دماغ تو كرب
 نه به كربست حلم تو چو جبال

 وي به اقبال تو زمان را ننگ
 باد پيماي و كژ چو ناي و چو چنگ
 به كمال و صيانت و فرهنگ
 تنگ ميدان بسان هفتو رنگ
 فروهنگ از تو يافته فرهنگ
 وز كريميست در نهاد تو هنگ
 نه به طبعست كرب تو چو پلنگ
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 نشيب زوالاي گهر زاي بي
 در دو عالم همي نگنجي از آنك

 اي نه به روح به تن و طبع تازه
 نام تو در ازل نشانه نهاد
 دور از آن مجلس از حرارت دل
 گه خروشان چو در نربد تو ناي

 بت اندر تكگاه در خوي چو اس
 كرده شيران حضرت تو مرا
 گر نيايم به مجلس تو همي
 خود به تو چون رسد رهي كه تويي
 روي تو  آفتاب و چشمم درد
 خود شگفتست از آنكه بشكيبد
 كز پي ضعف ديدگان خفاش
 مرغ عيسي كدام سگ باشد
 كز چنان قلزم آنك روي بتافت

 باش لعل در دست تست خوش مي
 چكني ريش و سبلت ماني

 

 نهيب نهنگ وي دُررپاش بي
 تو بزرگي و هر دو عالم تنگ

 نه به رنگ اي به دل و نام زنده
 خوشديل در مزاج مردم زنگ
 آن چنانم كه نار با نارنگ
 گاه ناالن چو در نربد تو چنگ
 گاه در خون چو تيغت اندر جنگ
 سر زده همچو گاوآب آهنگ
 از سر عجزدان نه از سر ننگ
 از سنا و بلندي و اورنگ
 صدر تو آسمان و پايم لنگ
 از چنان طلعت و چنان فرهنگ

 رنگنكند با جمال صبح د
 كه كند سوي جربئيل آهنگ
 چشم بر پشت يافت چون خرچنگ
 سنگ اگر نيست خاك بر سر سنگ
 چون بديدي عجايبِ ار تنگ

 

  
  در مدح سرهنگ اميرمحمد هروي

 اي سنايي نشود كار تو امروز چو چنگ
 سر سرهنگان سرهنگ محمد هروي
 آنكه روي همه هشياران آمد به شتاب
 نزد ديدارش كه بوده بهاي بهمن
 گر بسقالب برد باد نهيبش نشگفت
 باد لطفش بوزد گر بحد چني نه عجب
 بر پلنگ ار بنهد دست ز روي شفقت
 اي به علم و به سخا مفخر اهل غزنني

 د از بوي تو سرمايۀ عقلوبنگ و افيون ش
 گر بسنجيد به شاهني خرد حلم ترا
 دست جود تو چو جان ساخته با هفت اقليم

 دي از روزآنچه در وقعۀ قنوج تو كر
 سود يك لشكر دين بود كه آنروز چو شير

 كش در بحر نكرد آن از كام مار مردم
 تاختي راست چو خورشيد و بكنديش آن شاخ
 بودي آن روز به كردار چو خورشيد به ثور

 تا به خدمت نشوي و نكني قامت چنگ
 انند مر او را سرهنگكه سرآهنگان خو

 آنكه پشت همه بيداران آمد به درنگ
 پيش گفتارش جهل آمده هوش هوشنگ

 روي شود مردم سقالب چو زنگ كه سيه
 كه ز خاكش پس از آن زنده برآيد سرتنگ
 نجم سيّاره نمايد نقط از پشت پلنگ
 غزني از فخر تو بر چرخ برآرد اورنگ

 نگگر در آن كو كه تو باشي بود افيون يا ب
 دايرۀ مركز و دريا بود آن را پا سنگ
 پاي قدر تو چو دل تاخته با هفتو رنگ
 وآنچه در پيش شهنشاه نمودي از جنگ
 كردي از كني سوي آن گاو زيان كار آهنگ

 كُش در بيشه نكرد آن از چنگ شير مردم
 كه به آساني سفتي سر او آهن و سنگ
 هستي امروز به مقدار چو مه در خرچنگ
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 روز مردان بود آنجا كه تو باشي بازي
 آنچه تنها تو به يك تيغ كني صد يك از آن

 چو تو النعش گردند پراكنده چو بنات
 عقل هر ترك در آن روز همي گويد هني
 بره بسيار در آويختي از چنگ و كنون
 چون حمايل به زر اندر كنف افگندي راست
 پس خرامي سوي ميدان و به جانت كه شود
 تو چو خورشيدي و آن زرد ترا هست سزا
 گر حسودي سخني گويد ازين روي فراخ
 كه ببيني پي ازين از قبل خدمت تو

 هر شد روي من از آتش دلآهنني گو
 روشنست آينۀ فضلم چون زنگ وليك
 قدر چون بينم چون نيستم از گوهر هيز
 دولت آن راست درين وقت كه آبست از كُه
 آب و قدر شعرا نزد تو ز آنست بزرگ

 د چستآي صلت آن راد نمي مدح بي
 سرو قدم راي بخش مرا خاص خود ا جامه

 شوم از شكر ثناهات چو قمري در دم
گاه ز شكرم  ن از آن رنگ جهان را كنم آ

 اي عزيزي اگر اين باد كه اندر سر هست
 چون كبوتر نشوم بهرۀ كس بهر شكم
 تا سپهرست و فلك پايۀ ماه و خورشيد

 افراخته راي تو چو خورشيد و چو ماه دبا
 روي زردان همه اعداي تو مانند ترنج

 

 بود آنجا كه تو باشي نيرنگ جنگ تركان
 نكند لشكري از ترك به صد تير خدنگ
 دشمنان را كني از نيزه چو پروين آونگ
 تركش اي ترك به يكسو فكن و جامۀ جنگ
 دشمن شاه درآويز چو مسلوخ از چنگ
 همچو پيلي كه كند گردن در كام نهنگ
 زردي روي عدويت چو حمايل از رنگ

 ننگبر كتف پرور كز بچه ندارد كس 
 پشت منماي وزان ژاژ مكن دل را تنگ
 پشت اعداي تو چون پشت حمايل شده گنگ
 همچو آبي كه براو باد وزد از آژنگ
 آينۀ بختم تاريك همي دارد زنگ
 صدر چون يابم چون نيستم از شوخي شنگ
 صلت آن راست درين شهر كه نانست از سنگ
 كه نخوردستي در خردي نان بشتالنگ

 گيرد هنگ نمي جامۀ آن مرد شعر بي
 تا ز فرّ تو شود كار من امسال چو چنگ
 چو بوم من ز لباس تو چو طوطي بارنگ
 همچو اشرت كه دهد آگهي از رنگارنگ
 راه يابد سوي خانه كندم تنگ ز ننگ
 گردن افراشته ز آنم ز هماالن چو كلنگ
 تا به هندست و به چني معدن گنگ و ار تنگ

 و گنگباد آراسته جاي تو چو ار تنگ و چ
 روي سرخان همه احباب تو همچون نارنگ

 

  
  شكايت از دگرگوني حال روزگار

 بس كنيد آخر محال اي جملگي اصحاب مال
 زينهار و زينهار از گرم رفنت دم زنيد

 اند از بهر زرق و مخرقه پوشان گشته خرقه
 الشيوخ الدين و فخر ملت اي شيخ اي نظام

 فنتكي توان مر ذوالجالل و ذوالبقا را يا
 بند خير و شرّي كي شود در راه عشق پاي

 از دو بيرون نيست الّا شربتي يا ضربتي
 وار مرد آن باشد كه متواري شود سيمرغ

 هاي خلق نيست نقصاني ز نا آورده طاعت

 در مكان آتش زنيد اي طايفۀ ارباب حال
 زين يجوز واليجوز و خرقه و حال و محال

 اند ار آرزوي جاه و مال فروشان گشته دين
 و وصال چند ازين حال و محال و چند ازين هجر

 در خط خوب تكني و در خم زلف ينال
 آنكه باشد تشنۀ شوق و كمال ذوالجالل
 گر نعيم آيد مناز و گر جحيم آيد منال
 هشت جنت زير پرّ و هفت دوزخ زير بال
 هست مستغني ز آب و گل، كمال اليزال
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 اي جُنيد و بايزيد از خاك سرها بر كنيد
 اين ميان را بسته اندر راه معني چون الفـ

 اه دينرو در ر صادقان گرم ناي دريغا
 كي خرب داري تو اي نامحرم نااهل راه
 عالمي زاغ سياه و نيست يك باز سپيد

 الفلتني تا حَشر گردند شاگردان دون
 مزه مزه شد عشقبازي زين جهان بي بي

 وين ظريفان بني كز ايشان تنگ شد پهناي عشق
 صّف ديوان بينم اينك در مقام جربئيل
 عشق يعقوب ار نداري صرب ايوبيت كو

 كش عمر در كف گرفت تي بود آن دوايلدول
 يا همه جان باش يا جانان كه اندر راه عشق
 ناريان بني با سه دوزخ سرد مانده در تموز
 در جهان آزاد مردي كو كه با وي دم زنيم

 ز قدمكوي صديّقان بديده رفت بايد ن
 زاد آخرتگر به عقبي ديده داري كوت 

 دصدهزاران رنج بوبكر از يكي اين حرف بو
 دم بوبكر خواهي بخشش يك نانت كو گر

 »الكاس مجريها اليمني كان«بود آنگه وقت 
 كاسد و فاسد شد آن سحر حرام سامري

 

 تا جهاني بر جدل بينيد و قومي در جدال
 معني چو دال شك ز دعويهاي بي وآن شده بي

 دوز و عشق ايشان سينه مال تير ايشان ديده
 از جفاهاي صهيب و از بالهاي بالل
 يك رمه افراسياب و نيست پيدا پور زال
 پردگي گشتند زين غم اوستادان كمال
 عاشقان را قحط آمد زين تباه تنگ سال
 وين جميالن بني كز ايشان ننگ ميدارد جمال
 بيشۀ شيران شرزه شد پناه هر شكال

 ار نيستت باري كم از قدر هاللقدر بدر 
 بينم دوال ورنه عمّر هست بسياري نمي

 در يكي قالب نباشد جان و جانان را مجال
 ابلهان بني با دو دريا غرق گشته در سفال

 مالل محرم و شايسته و اهل و مريد و بي
 راه صديّقان به طاعت رفت بايد نه به بال
 ور به دنيا تكيه داري هست دنيا را زوال

 وح نهصد سال نوحه كرد تا شد همچو نالن
 ات كو نيم سال ور كمال نوح جويي نوحه

 »الكاس مجريهاالشمال كان«هست اكنون گاه 
 هست گفتار سنايي عشق را سحر حالل

 

  
  در بيان عّزت و جالل ذات اقدس الهي

 ست از صفات كمالمقدسي كه قديم
 يزيل هست واحد اندر مجد به ذات لم

 بري ز علت كون صفات قدس كمالش
 به هستي جربوتي نيايد اندر وهم
 جالل و عز قديمش نبوده مدرك خلق
 نه اوليت او را بود گه اول
 زحيز حد ثاني ورا بود منزل
 به قدرت صمديّت لطايف صنعش
 به ساحت قدمش نگذرد قيام فهوم
 چه يافت خاطر ادراك او بجز حيرت
 به ذات پاك نماند به هيج صورت و جسم

 دت او در قدم به سرمد بودجالل وح
 به وحدت ازيل انقسام نپذيرد

 اللست بر نعوت ج منزهي كه جليل
 بعز وحدت پيدا از او سنا و كمال
 نماي بحر لقايش بداده فيض وصال
 به عزت ملكوتي بري ز شكل و مثال
 نه عقل يابد بروي سبيل مثل و مثال
 نه آخريّت او را نهايتست و مآل
 نه در مشاهد قربي جالل اوست جدال
 بداده هر صفتي را هزار حسن و جمال
 نهاده قهر قديمش به پاي عقل عقال
 چه گفت وهم مزور بجز فضول و فضال
 منزهست به وصف از حلول حالت و حال
 صفات عزت او باقيست در آزال
 به عزت ابدي نيست شبه هر اشكال
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 به كنه ذاتش غفلت عقول را از غيب
 نه قهر باشد او را تغير اندر وصف
 هرآنكه در صفتش شبه و مثل انديشد

 چونش هرآنكه كرد اشارت به ذات بي
 گري از سرادق عرشي براي جلوه

 به صبحدم كشد او شمس از دريچۀ شرق
 كند طاليۀ سيمز نور چرخ منور 

 ابر كند در صدف به حكمت درز قطره 
 هزار نافۀ مشك ازل دهد هر شب
 ز چاه شرق برآرد به صبحدم خورشيد
 ز صبغ حكمت رنگني كند به كُه الله
 نهاده در دل خورشيد آتشني گوهر
 بريده است به مقراض عزت و تقديس
 خورنده لقمۀ جودش ز عرش تاب ثري

 مه و خورشيدچو خاك گشته به درگاه او 
 كند سجود وي از جان همه مكني و مكان
 به عزّتش بشتابد بهار در جوشش
 كند ثناي جاللش زبان رعد از خوف

 اند زبان در ثناي او مرغان گشاده
 مدبّري كه ندارد شريك در عزّت
 ز قهر او شده كوه گران چو حلقۀ ميم
 نهاده در دل عشاق سرّهاي قدم

 حق خوردهرآنكه شربت سبحاني و اناال
 ز آهوان طريقت هرآنكه شير آمد
 زمام ملكوتش كند دلم چون خون

 هاي مزامير عشق او هستم به نغمه
 چو بوي گلنب او بشنوم به باغ ازل
 ز خاك معصيت ار بر رخم بود گردي
 ز رهروان معارف منم درين عالم
 به جان جان دهم از جان و دل همه شب و روز

 

 نه در سرادق مجدش علوم راست مجال
 نه در صنايع لطفش بود فتور و زوال
 بود دل سيهش نقش گير كفر و ضالل
 بود به صرف حقيقت چو عابد تمثال

 ر مغرب بروي خوب هاللكند منو
 نهد به قبۀ چرخ بلند وقت زوال
 كند ز بيضۀ كافور صبح ارض و جبال
 ز عني قدرت آرد هزار نهر زالل
 براي نفخۀ عشاق بر جنوب و شمال
 كند منور از نور او وهاد و تالل
 نهد به چهرۀ خوبان چني به قدرت خال
 بداده چهرۀ مه را هزار نور و نوال

 مدحتش در قالزبان تيغ خليقت ز 
 به درگه صمدي عاجزند جمله عيال

 ست بندۀ درگاه او دهور و طوال شده
 كند خضوع كمالش همه جبال و رمال
 به امر اوست روان سيل دجلۀ سيال

 ست مر او را چو ابر و برق ثقال مسبّح
 دال نچو عندليب و چكاوك چو طوطي و چو

 ست بر او وجود عقل فعال معطلي
 لك چو حلقۀ دالز خدمتش شده پشت ف

 چگونه گويد سرّ ازل زبان كالل
 به تيغ غيرت او كشته در هزار قتال
 نهاده است به پايش هزارگونه شكال
 مراست جام وصالش هميشه ماالمال
 شراب وصلش دايم مرا شدست حالل
 شوم چو حور جناني به حسن و غنج و دالل
 چو خاك درگه اويم نباشد ايچ وبال

 ن هزار خصالبود مرا ز خصايص دري
 صالتها و تحيات بر محمد و آل

 

  
  در نكوهش دنياداران

 اي گرفتار نياز و آز و حرص و حقد و مال
 چند در ميدان قدس از خيره تازي اسب الف
 باطن از معنيت پاك و ظاهر از دعوي پليد

 ز امتحان نفس حسي چند باشي در وبال
 چون نداري داغ عشق از حضرت قدس جالل
 چون تهي طبلي پر از آواز از زخم دوال
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 ر از هفت گردون پاي خويشامرد باش و برگذ
 روح را در عالم روحانيان كن آبخور

 طاووس سفلي را ز حكمت تا مگرجلوه ده 
 چون مفصّل گشتي از احداث نفساني به علم
 جهد آن كن تا بربي منزل اندر نور روح
 چون مصفا گشتي از اوصاف نفساني ترا
 چون برتك نفس گفتي پس شوي او را يقني
 گر بتقليدي شدستي قانع از صانع رواست

 بگير» الّا«خانۀ » ال«رو به زير سايۀ 
 ز صانع كي ازو واقف شوي كي خرب داري

 

 تا شوي رسته ازين الفاظهاي قيل و قال
 المنال نفس را در سم اسب روح كن قطع

 با عروس حضرت علوي كند راي وصال
 روح انفصال از همه اجساد نفساني كند

 تا نماني منقطع در اوسط ظل و ظالل
 دست تقدير تعايل گويد: اي سيد تعال
 چون ز خود بيزار گشتي روي بنمايد جمال
 همچنني ميباش از انفاس نفس اندر جوال
 تا كه از اّلات بنمايد همه راه مجال
 تا كه خرسندي به مشتي علمهاي پر محال

 

  
  بن محمد طبيب غزنوي درباره علي

 اي حل شده از علم تو صدگونه مسائل
 بن محمد اي خواجۀ فرزانه علّي

 عقل از تو چنان تيز كه سودا ز تخيل
 فرزانۀ خلقت شده از كني تو شيدا
 شخصي كه بدو شمت خلق تو رسيدست
 چون شمّت شاهسرپم از باد شمايل

 غم ز تو خواهنده و خرم به تو مجلس بي
 تا عقل تو در عالم جان رخت فرو كرد
 جرم قمر از فرّ تو در دادن دارو
 يك مسهل تو راست چو بيجاده كهي را
 گر مشعلها شمت داروي تو يابند
 اين ذهن و حذاقت كه تو داري به طبيبي
 اي خاك درت سجده گه حاسد و ناصح
 از بيم سؤال تو عدوي تو چنانست
 در دين محمد چو عمر صلبي اگرچند
 بر فايدۀ خلقي ز دوگونه سخن تو

 كه روا باشد كز چون تو طبيبي حقّا
 بودم ز ملويل چو تن مردم كوهي
 خود حال دگر خلط چگويم ز سودا
 در گوش من از ضعف دلم وقت شنودن

 هايي كه بننمود بنمود مرا شعبده
 زآن فكرت بيهوده كه در خاطر من بود
 بر شاخ حيات از قبل ضعف بهر وقت

 وي به شده از دست تو صد علّت هايل
 وي نايب عيسي به دو صدگونه داليل
 جان از تو چنان زنده كه اعضا به مفاصل
 ديوانۀ اصلي شده از مهر تو عاقل

 ق تو گُل گردد كّل گهر و گلاز خل
 شامل شده از خلق تو هرجاي شمايل
 ياران به تو كوشنده و نازان به تو محفل
 برداشت از آنجا سپه عارضه محمل

 ست در كل منازل چون مجتمع النوري
 مي جذب كند خلط بد از بيست انامل
 زان پس نتواند كه كُشد باد مشاعل
 هرگز نرسد كشتي عمر تو به ساحل

 ب رخت قبله گه شاعر و سائلوي آ
 گويي كه برو زحمت آورد تب سل
 بر طرف زبان داري احكام اوايل
 چون معني زّجاج و چو تفسير مقاتل
 بر چرخ مباهات كند خسرو عادل
 بودم ز خدوري چو دل مردم غافل
 بودم چو كسي كو خورد افيون و هالهل
 چون صور پسني آمدي آواز جالجل

 وت به بابِلاز صد يك آن شعبده هار
 يك ساعته ره بود ز من تا به سالسل
 ناليد ز بس رنج و عنا دل چو عنادل
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 من در حد غزنني و مرا فكرت فاسد
 كه بر من همه سودا للّٰه المنة

 تركيب من افگانه شد از زايش علت
 مقصود من ار عمر ابد بود به عالم
 بر كند همه قاعدۀ علت از آنجا
 شد ذهن من و خاطر من تيز و منوّر
 پا كند به عرض و به صيانت همه خويشانت
 تا باطنم از شربت تو نقص نپذرفت
 شد معتدل اين طبع بر آنگونه كه در طبع

 رم خلق تو اي مهرت مكرمبر كه شم
 تا آتش و آب ز مي و باد مركب
 هرچار گهر دايم بدخواه ترا باد

 »استوقد ناراً«اعداي تو كم چون مثل 
 

 گه در حد چني بردي و گه در حد موصل
 شد سهل به فرّ تو ازين خوردن مسهل
 زآن پس كه بد از علّت و از عارضه حامل
 شد الجرم از مسهل و معجون تو حاصل
 جان ابدي كرد بدان قاعده منزل

 ك ز منّقا و ز پلپلچون خاطر كود
 از حرمتت اي خواجه نزد نابخالئل
 حقا كه نشد ظاهرم از فايده كامل
 من باز ندانم متضاد از متشاكل
 پيش كه كنم شكر تو اي خواجه مفضل
 هر چار خدايند به نزديك معطل
 بر تارك و بر دولت و بر ديده و بر دل
 عمر تو فزون چون مثل سبع سنابل

 

  
  يش گويددر استغناي طبع خو

 ز باده بده ساقيا زود دادم
 ز بيداد عشقت به فرياد آيم
 به آتش كنندم همي بيم آنجا
 بدان آتش آنجا مبادا كه سوزم
 من از آتش عشق هم نرم گردم
 مرا توبه و پارسايي نسازد
 همي تا ميان عاشقي را ببستم
 دو چشمم بر آبست و پر آتشم دل
 منم بندۀ عشق تا زنده باشم

 ا عمر دارم نورزمبجز عشق ت
 دل از بادۀ عشق خوبان نتابم
 ز نيك و بد اين و آن فارغم من
 نه آويزم از كس نه بگريزم از كس
 مرا عشق فرمانروا اوستادست
 بربدم به تن رنج در كنج محنت
 هوارانيم همنشني من چو خود من

 رنج و پاكيزه عرضم كم آزار و بي
 مرا بر تن خويش حكميست نافذ

 كار آيد به پيشمبهرحال و هر
 ز كس خير و خوبي نباشد نخواهم

 كه من خرمن خويش بر باد دادم
 نيايد بجز بادۀ تلخ يادم

 اندر آتش فتادممن اين جا ز عشق 
 درين آتش اينجا رهايي مبادم
 اگرچه ز پوالد سختست الدم

 بايد و بامدادم شبانگاه مي
 بال را سوي خويشنت ره گشادم
 سرآورده بر خاك و در دست بادم
 اگرچه ز مادر من آزاد زادم
 اگر بيش باشد ز صد سال زادم
 چنني باد تا باد رسم و نهادم
 برين نعمت ايزد زيادت كنادم

 مهر خادم نه گيرنده بازم نه بي
 من استاده فرمانرب اوستادم
 كه گنج خرد بر دل خود نهادم
 به شاگردي استاد عقل ايستادم
 كه پاكست الحمدللّٰه نژادم
 من استاده فرمانرب آن نفاذم
 خداوند باشد در آن حال يادم
 بدانچم بود با همه خلق رادم
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 خدايست در هر عنايي معينم
 شب و روز غرقه در احساس اويم
 همه شكر او گويم ار زنده باشم
 قوي چون قبادم بدار از قناعت
 به دانش من آباد و شادم به دانش

 

 خدايست در هر باليي مالذم
 سان او برچكادمكه تاجيست اح

 خداوند توفيق و نيرو دهادم
 گنج و مال قبادم اگر چند بي

 سپاس از خداوند كآباد و شادم
 

  
  ل اكرمدر نعت رسو

 چون به صحرا شد جمال سيد كون از عدم
 چون نقاب از چهرۀ ايمان براندازد زند
 كوس دعوت چون بزد در خاك بطحا در زمان
 آفتاب كل مخلوقات آن كز بهر جاه

 يست اندر هشت جنت كس چنو با قدر و جاهن
 بر سر اين چرخ گردان جاه او بيني نشان
 از سعادات جمال و جاه و اقبالش همي

 چون برآمد از عرب» اللّٰه نصر من«رايت 
 خاك پاي بوذرش از يك جهان نوذر بهست

 »ال«همچو ال شد سرنگون آن كس كه او را گفت 
 چرخ اعظم آمده پيش قيامش در ركوع

 ا بيان شرع و دينش را خداوند جهانت
 فرخ عمر» قانتني«بوبكر بود و » صادقني«

 دان هر كرا جاهيست زير جايگاهش چاه
 كافراني كش نديدند و نپذرفتند دين
 اند سرفرازان قريش از زخم تيغش ديده

 بر سما دارد چو ميكاييل و چون جربيل دوست
 عالم ار هجده هزار و صد هزارست از قياس

 م بايد علم تا كارها گيرد نظامبا قل
 از رياحني سعادات و گل تحقيق و انس
 از دم صمصام و رمح چاكران خويش كرد
 مهرت اوالد آدم خواجۀ هر دو جهان
 از جالل و جاه و اقبالش خداي ذوالجالل

 خالف او جدا كرد آن كساني را سر از تن بي
 آب روي مؤمنان را رد كرد او با قدر و جاه

 جهان و كارساز حشر و نشر سرور هردو
 مصطفا و مجتبا آن كز براي خير حال
 در سخن جز نام او گفنت خطا باشد خطا

 هاي عزل اندر قدم جاه كسرا زد به عالم
 خيمۀ ادبار خود كفر از خجالت در ظلم

 رايت ايمان عَلَم بر كنار عرش بر زد
 ياد كرد ايزد به جان او به قرآن در قسم
 نيست در هفت آسمان ديگر چنو يك محتشم
 بر نهاد عرش يزدان نام او بيني رقم
 شد به صحرا آفتاب نور و ايمان از ظلم
 آتش اندر زد به جان شهرياران عجم
 درز نعلني بالل او به از صد روستم

 »نعم«و را وز سعادت با نعم شد آنكه گفت ا
 طارم كسرا از او كسر و ز جاه او به خم
 ياد كرد اندر كالم خود نه افزون و نه كم

 آمد بهم» مستغفرين«عثمان علي » منفقني«
 »لم«و » ال«اندرين معني مگو هرگز حديث 

 چشم و گوش عقل ايشان بود اعما و اصم
 هريكي در حربگاه اندازۀ خود الجرم

 فاروقي خدمبر زمني دارد چو صدّيقي و 
 ها چنو يك محتشم نيست اندر كّل عالم

 قلم او علم بفراخت اندر كل عالم بي
 صدهزاران جان به دعوت كرد چون باغ ارم

 صنم ملوك و هم عرب را بي هم عجم را بي
 آنكه يزدانش امامت داد بر كل امّم
 نام او پيش از ازل با نام خود كرده رقم

 حرامال حرمتي كردند در بيت كز جفا بي
 آب چشم كافران را كرد چون آب بقم
 آفتاب دين محمد سيد عايل همم
 در اداي وحي جربيلش نديدي متهم
 در هرن جز نعت او گفنت ستم باشد ستم



۱۳۵ 

 پيش علم و حلم و جود او كجا دارند پاي
 اي سنايي جز مديح اين چنني سيد مگوي

 

 عالمان عالمني و كوه قاف و ابرويم
 تا تواني جز به نام نيك او مگشاي دم

 

  
  در نكوهش و ابراز نارضايي از خود

 ر نظرمنظر همي كنم ار چند مختص
 شناسم خود را كه من كيم به يقني نمي

 عيان چو باز سفيدم نهان چو زاغ سياه
 ترم شكر نمايم و از زهر ناب تلخ

 به عالم صور محض ره چه دانم و چون
 ز رازخانۀ عصمت نشان مجو از من
 به نور حكمت آب از حجر برون آرم
 براي آز و براي نياز هر روزي

 يشيسفر نكردمي از بهر بيشي و پ
 ديم نكوتر از امروز بود و باز امسال

 پوشم اگرچه ظاهر خود را ز عيب مي
 ز ريگ و قطر مطر در شمر فزون آيد

 ه سوي سرابمدار ميل سوي من چو تشن
 ل عطشانیسحاب بيندم از دور سا

 صدف شماردم از ديده پُر دُرر غّواص
 به ديدگان هرن بيندم مسافر طمع

 و به لطفرفيق نور بصر خواندم به مهر 
 گذشت عمري تا زير اين كبود حصار
 كبست كاشتم اندر زمني دل به طمع
 زبان حالش با من همي سرآيد نرم

 ناليد خريد و مي يكي عناي روان مي
 ره ظفر نتوان رفت بر عدو بخرد
 و گر ز دشمن ظاهر حذر كند عاقل
 عجبرت آنكه ز بهر دو روزه مستقرم
 ام ز سير هفت مشعبد اسير ششدره

 رادم آنكه برون پرم از دريچۀ جانم
 ز دام كام نرپم برون چو آز و نياز
 رفيق رفت به الهام در سفينۀ نوح

 كران از موج ميان شورش درياي بي
 بيم امنم دمي ز نفس بي دمي ز روح به

 اختم اندر زمني دل به هوسنش» مگر«

 به چشم مختصر اندر نهاد مختصرم 
 از آنكه من ز خود اندر به خود همي نگرم
 چنني به چشم سرم گر چنان به چشم سرم
 به فعل زهرم اگرچه به قول چون شكرم
 ز عقل خايل همچون ز جان تهي صورم

 وار من آن خانه را برون درم كه حلقه
 گشايد حكمت دلم عجب حجرم نمي

 بسان مرد رسن تاب باز پي سرپم
 اگر بسنده بدي در حضر به ما حضرم
 ز پار چون به يقني بنگرم بسي برتم
 بر تو پردۀ اسرار خويش اگر بدرم
 عيوب باطنم ار شايدي كه بر شمرم
 كه آدمي صورم ليك اهرمن سيرم

 اب بي مطرمسحابم آري ليكن سح
 گهرم شناس شناسد كه سنگ بي صدف

 هرنم كلنگ حكمت داند كه سنگ بي
 بصرم چگونه نور بصر خواندم كه بي

 به جرم آدم عاصي مطيع برزگرم
 بجز كبست نياورد روزگار برم
 كه سر مگردان از من چو كاشتي بخورم
 منال گفت عنا: ديده باز كن مخرم
 چو من عدوي خودم چون بود ره ظفرم

 مكر دشمن باطن چگونه برحذرم ز
 به طوع و رغبت خود سال و ماه در سفرم
 ز دست چار مخالف بناي هشت درم
 وليك خصم گرفتست چار سو مفرم
 همي برند به مقراض اعرتاض پرم
 ترم زهر غريق فرومانده من غريق

 به جان از آفت اين آب و باد پر خطرم
 گهي چو افسر عيسي گهي فسار خرم

 م»مگر«به آخر رسيد در  نرُست و عمر
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 كنم خيريز روزگار توقع نمي
 به گلستان زمانه شدم به چيدن گل

 نه كرد مرا روي و موي چون زر و سيمزما
 نداي عقل برآمد كه رخت بربنديد
 گر از كمال بتابم چو خور ز خاور اصل
 وگر ز مردي بر هفت چرخ پاي نهم
 عجب مدار كه از روزگار خسته شوم
 ازين نفر به نفير آمدم نفور شدم
 چرا نسازم با خاكيان دور فلك
 ز پيشواي امير فلك به رتبت و عقل

 فطنت در ظلمت شب فطرت ز نور
 بدين دو ژاژ مزخرف به پيش چشم خرد

 اي كه بگويم كه فضل پندارم به فضله
 تنم ز جان صفت خاليست و من به صفت
 گهي چو شير بگيرم گهي چو سگ بدرم
 نه هيچ همت جز سوي سمع و جمع درم
 اگرچۀ عيبۀ عيب و عيار عارم ليك
 سرپ ندارم در كف به دفع تير فلك

 مالمت به شاهراه نجات ز چارسوي
 هميشه منتظرم هديۀ هدايت را
 عنايت ازيل هم عنان عقلم باد

  

 كه خير روي بتابد ز من كه محض شرم
 خلد جگرم گلي نداد و به صد خار مي

 مگر شناخت كه من پاسبان سيم و زرم
 همه جهان بشنيدند و من نه زآنكه كرم
 بسازد اخرت بهر زوال باخرتم
 نه سر ز چنرب گردون دون برون بربم
 كه او شرارۀ شرّست و من سپيد سرم

 نت دانم كه من نه زين نفرمبفرّ فط
 كه هم ز خاكم من نه ز گوهر دگرم
 گمان برم كه به ذات و صفات پيشرتم
 چو چشم اعما نوميد مانده از سحرم
 چو گنده پيري در دست بنده جلوه گرم
 نيم سنايي جاني كه خاك سر بسرم
 به جان صورت چون چارپاي جانورم
 گهي چو گاو بخسبم گهي چو خر بچرم

 رمكرت جز بهر عشق خواب و خونه هيچ ف
 مبه بندگي سر سادات و چاكر هرن
 سرپم چو ايمنم كه طريق سداد مي

 چهار يار پيمرب به سند راهربم
 وليك مهدي در مهد نيست منتظرم
 كه از عنا برهاند به حشر در حشرم

  

  
  در آرزوي مرگ

 كي باشد كني قفس برپدازم
 با روي نهفتگان دل يك دم

 بخراممكش در چمن رسول 
 اين چار غريب ناموافق را
 اين حلّۀ نيمكار آدم را
 وين ديو سراي استخواني را

 وفايان را اين بام و سراي بي
 باغند ويل كرام طينت را
 كويف و قريشي طبيعت را
 با اين همه رهربان و رهرو من
 با اين همه دل چه مرد اين كوژم
 بنهم كله از سر و پس از غيرت

 در باغ االهي آشيان سازم 
 در پردۀ غيب عشقها بازم
 خوش در حرم خداي بگرازم

 ها تازم خشنود به سوي خانه
 در كارگه كمال بطرازم
 در پيش سگان دوزخ اندازم

 شحنه و شش عسس برپدازم از
 از ميوه و مرغ و جوز بنوازم
 در بوتۀ لطف و مهر بگدازم
 محرومم اگرچه محرم رازم
 با اين همه پر چه مرغ اين بازم

 افرازم بر هركه سرست گردن



۱۳۷ 

 شويماز جان جهول دل فرو
 چون بال شكسته گشت بر پّرم
 گر ناز كنم بر آفرينش من
 چون رفت سنايي از ميان بيرون
 تا كار شود مگر چو چنگ آندم

  

 وز عقل فضول سر برپدازم
 چون دست بريده گشت دريازم

 ام رسد نازم فرزند خليفه
 آنگه سخن از سنايي آغازم

 چو ناي بادي آوازمكامروز 
  

  
  ٭٭٭

 بخ بخ اگر اين علم برافرازم
 باشد بينم رخان معشوقم
 از راهربان عشق ره پرسم
 شطرنج به شاهمات بر بندم
 بر فرش فنا به قعده ننشينم
 اين عشوۀ اوست خاك آدم را
 اين گنج كه تو ختم من از هستي

 گداز در وصلت اين بربط غم
 از سماع او گويمهر بيت كه 

 است جواب آن كجا گفتماين 
  

 در تفرقه سوي جمع پردازم 
 وز صحبت خود دري كند بازم
 با پاك بران دو كون دربازم

 اي در اندازم در ششدره مهره
 در باغ بقا چو سرو بگرازم
 با صحبت جان و دل بدل سازم
 در بوتۀ نيستيش بگدازم
 در بهر نهم و بشرط بنوازم
 اول سخني ز عشق آغازم

 »ن قفس برپدازمكي باشد كاي«
  

  
  در احوال خود گويد

 درين الفگاه ارچه پيروز روزم
 درين زير چرخ از مزاج عناصر

 ز بي آگهي با عزيزانو ز خبث 
 ز بهر دو طامات و ژاژ و مزخرف
 فريب جگرهاي چون آتشم من
 همي سام را هيز خوانم پس آنگه
 چو حورم نهان و چو هور آشكارا
 ييبدين باد و توش و سروريش گو

 چو شارو چو شيرم به الف و به دعوي
 مخوان قانعم طامعم خوان ازيرا
 اگر زر نگيرم نه زاهد خسيسم
 نه بهر وَرَع كم كنم ناحفاظي
 از آن با حكيمان نيارم نشسنت
 وز آن عار گرد افاضل نگردم
 از آن دوست و دشمن نيارم به خانه

 شرّ و شورم ز بد سيرتي سغبۀ 
 گهي ديوم و گه ددم گه ستورم
 درون خارپشتم ز بيرون سمورم
 همه ساله با خلق در شرّ و شورم
 مگر ز آب شيرين نيم ز آب شورم

 چو كاووس پيوسته در بند تورم 
 وليك از حقيقت نه حورم نه هورم
 سنايي نيم بوعلي سيمجورم
 وليك از صفت چون اسيران غورم

 چو مورمبسيرت چو مارم بصورت 
 وگر مي ننوشم نه تايب ز كورم
 ورع چه كه خود نيست در خرزه زورم
 كه ايشان چو مورند و من لندهورم
 كه ايشان بصيرند و من زشت و عورم
 كه خاليست از خشك و از تر خنورم
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 وزان عاجزي سوي مردان نپويم
 ازيچگونه كنم با سران اسب ت

 يكي تودۀ وحشتم از برون خشك
 مشعبد مرا گونه دادست زينسان
 لقب گر سنايي به معني ظالمم

 اي ابلهي گفت: كوري به بي ديده
 اال اي كه نانت چو من نيست پخته
 من اينم كه گفتم چو داني كه اينم
 اگر عيب خود خود نگويم به مردم
 مرا از تو و سورت آنگه چه خيزد

  

 كه ايشان چو شيرند و من همچو گورم
 چو دانم كه از چوب بودست بورم
 اگر مغز گنده نخواهي مشورم

 بگفتم نه لعلم بلورم ترا من
 چو جوهر به ظاهر به باطن نفورم

 : كوري كه كورم ديده بدو گفت بي
 فطيري كه گر مست اكنون تنورم
 تو پس گر سر شر نداري مشورم
 نه درويش خانه نهد مرگ گورم
 كه اندر بغلها نهد مرگ سورم

  

  
  در نعت رسول اكرم

 مرحبا اي رايت تحقيق رايت را حشم
 تو موجود كلي را وجودگر نبودي بود 
 يزدان ترا» للعالمني رحمة«گر نخواندي 

 »والضحي«ديگر  اينجاجاي گفت» لعمرك«چون 
 تا نسيم روي و مويت پرده از رخ بر نداشت
 عالمي بيمار غفلت بود اندر راه ال
 كاي محمد رو طبيب حاذق و صادق تويي
 هركرا شربت بود شايف بده آنك قدح

 تمام و مطلعمنرب و اسرار تو هردم 
 هركجا مهر تو آمد بهره برگيرد مراد
 زآن بتو دادست يزدان اين سراي و آن سراي
 مدتي بگذشت تا قومي ز فرّاشان روح

 گويان همه در انتظارت سوختند» طرقّوا«
 اي جبني هر جنني را مُهر مِهر تو نگار
 ناگهان خاتم برون شد چند روز از دست او

 اي ينندهكحل حجت بود آن در چشم هر ب
 جام ماالمال دادي عاشقان را زآن قبل
 صدهزاران جان فداي خاك نعلني تو باد

 ملك اوست» التخافوا«هركرا در برگرفتي 
 آن چه دولت بد كه شاگرد تو ديد اندر ازل
 گر سنايي را سنايي باشد اندر انس تو

  

 راي تو باشد حشم توفيق بفرازد علم 
 قسمحق به جان تو نكردي ياد در قرآن 

 در همه عالم كه دانستي صمد را از صنم
 گشتمان روشن كه تو بوالقاسمي نه بوالحكم
 نه ظلم از نور پيدا بود نه نور از ظلم
 حق ترا از حقۀ تحقيق فرمودش: نعم

 و بر نه درد ايشان را مرم با خلق خلق كن
 هركرا حجت بود حاجت بخواه اينك كرم
 گر كنندت كافران از روي غيرت متهم

 كجا داد تو آمد رخت بربندد ستمهر
 تا هم اينجا محرتم باشي هم آنجا محتشم

 الحرام اند بر بام عالم رخت از بيت برده
 آب از سر درگذشت اي مهرت عايل همم
 مُهرِ مهرت را مگر اندك شكستي داد جم
 ملكت از دستش برون شد همچو خاتم الجرم
 يعني از مهر تو نتوان دور بودن يك دو دم

 هاي خون چكان برخاست آنجا از امم نعره
 كو به خدمت بر سر كوي تو آمد يك قدم

 به غم» الشري«هركرا بر در نهادي شد ز 
 وآن چه حرمت بد كه موالي تو ديد اندر عجم
 عمر او همچون شكر گردد نبيند طعم سم
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  ٭٭٭
 زهي پشت و پناه هر دو عالم
 دليل راهت ابراهيم آزر
 شبستان مقامت قاب قوسني
 ماليك را نشان از چون تو مهرت
 نبودي گر برايت گفت ايزد
 كاله و تخت كسرا از تو نابود
 ميان اوليا صدرّي و بدري

 وقت راز گفنت با خداوندب
 تويي زي اقربا درويش ايمن
 نگيري خشم از دندان شكسنت
 ترا دانند زيف و ضال و مجنون
 تو آن بودي كه بودي و نگشتي

 كو راندانم در عرب يك خانه 
 روانت را همه جام پياپي
 تو آن مردي كه در ميدان مردان
 تو آن شمسي كه بر گردون دو نيمه
 بنوك تازيانه بر فگندي
 به زنجير اندر آرند و فروشند
 ترا در صومعه بود از شفاعت
 سپاه و تخت و ملك و گنج بگذاشت
 مرا ياد تو بايد بر زبان بس

  

 سر و ساالر فرزندان آدم 
 ت عيسّي مريممنادي ملت

 در درگاه تو بطحا و زمزم
 رُسُل را فخر از چون تو مقدم
 نه آدم آفريدّي و نه عالم
 سپاه و ملك قيصر از تو درهم
 ميان انبيا مهريّ و خاتم
 نيامد مر ترا يك مرد محرم
 تويي زي انبيا سلطان اعظم
 شفاعت مر ترا باشد مسلّم
 گهي ساحر گهي كاهن منجم

 ر از ذمز مدحت شادمان رنجو
 نبودست از براي دينت ماتم
 سپاهت را همه فتح دمادم
 تو داري پهلواني چون غشمشم
 كني مه را زهي برهانْت محكم
 نهاده گرز افريدون و رستم
 هرآنكو هست عاصي از تو يكدم
 بديدي تا به ساق عرش بلغم
 ز عشق راهت ابراهيم ادهم
 سنايي گردد از ياد تو خرّم

  

  
  بن حمزۀ بلخي و نكوهش خواجه اسعد هروي لدينا در مدح امام زكي

 دوش چون صبح بركشيد علم
 روشني آمد از عدم به وجود
 شب ديجور شد ز روز جدا
 چو دو خصم قوي كه در پيكار
 باد صبح آمد از سواد عراق
 گفتم: اي سايق سفينۀ نوح
 چه خرب داري از امام رييس

 كه زود بيني زود» ارجوا«گفت: 
 دولت و عزّ هردو را با مراد

 برساند به بلخ و حضرت بلخ

 شد جهان از نسيم او خرّم 
 تيرگي از وجود شد به عدم
 زآنكه بد صبح در ميانه حكم

 جويان جدا شوند از هم صلح
 عالمي را سرپده زير قدم
 گفتم: اي قايد طليعۀ جم
 چه اثر داري از امام حرم

 به كرمكه ملك جّل ذكره 
 هردو را با سپاه و خيل و حشم
 گردد از فرّشان چو باغ ارم
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 لهو بيني گرفته جان حزن
 نارسيده به كام خويش عدو
 كار دنيا و دين امام رييس
 معتمد خواجۀ زكي حمزه
 علم كني انتقام ورا
 دست عدل خداي عزّوجل
 همه سركوفته چو مار وز بيم
 خز بر اندامشان چو خار و خسك
 شب بدخواه و بدسگالش را

 ش نفروزدآتش زرق بي
 آنكه پوشيده بود پيش از وقف
 خورد اكنون دوال زجر و نكال
 گرگ پير آمده به دام و بر وي
 بود چون ترك و ديلم اندر ظلم
 از پي مال وقف كردۀ ملك
 از پي هر درم كه برد از وقف
 بر سر گل خورد يكي خايسك
 كيست از جملۀ صغار و كبار
 كه نديده ازو سعايت و غمز

 ين سخن باورگر نداري تو ا
 پسران را ز غمز او پوشيد
 صورت غمز شد سعايت او
 تن اشراف ازو رهني بال
 آن كسان را كه مدح گفت خدا
 بيشرت زين چه كرد با سادات
 دل و بازو و تيغش ار بودي
 هركسي را به موجبي باري
 من يكي شاعر و دخيل و غريب
 نه مرا غمخوري چو جّد و پدر
 يدنه ازو نز حسني و اسعد وز

 كرد بر من به قول مشتي رند
 راندم از بلخ تا براندم من
 آن گنه را جز اين ندانم جرم
 كه يكي روز من نشسته بدم
 رندي آمد ز اسعدش بر من

 داد بيني شكسته پشت ستم
 برسيده به كام خويش امم
 به قلم راست كرده همچو قلم
 كرده بدخواه را ز گيتي كم
 نصرت و فتح بر طراز علم
 زده بر ظالمان به عجز رقم
 زير خسها خزان خزان به شكم

 سمنوش در كامشان چو حنظل و 
 نزند نيز صبح صادق دم
 كه ز دريا كشيد سوخته نم
 دقّ مصر و عمامۀ معلم
 پوشد اكنون لباس حسرت و غم
 تيغ كني آخته شبان غنم
 بر همه خلق مُربِم و مُربَم
 ترك بروي موّكل و ديلم
 يا ستد از كسان به بيع سلم
 چون به هنگام مهر ميخ درم
 از همه گوهر بني آدم

 و اَلميا نخوردست ازو عنا 
 باز گويد ترا محمد جم
 صاحبي و دبيقي و ملحم

 اي يكي ماتم زد به هر خانه
 دل سادات ازو حزين و دژم
 او همي گويد آشكارا ذم
 شمر يا هند زاده يا مُلجَم
 برشدستي به برترين سُلّم

 اي مغتم مي نشاند به گوشه
 راه عزلت گزيده در عالم
 نه مرا مونسي چو خال و چو عم

 ه زير بار نعمگردن من ب
 روز رخشنده چون شب مظلم
 زين تحسر ز ديده وادي يم
 چون چنان گشت بند من محكم

 اي ملزم متفكر به گوشه
 بود آن رند مرد را ز خدم
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 كه امام اسعدت همي خواند
 رفت او پيش و من شدم ز پسش
 ديدم آنجا نشسته اسعد را
 بود با او نشسته قصابي
 هردو مست از نبيد سوسن بوي

 كردند عرضه بر من ميهردو 
 يك دو سيكي ز شرم خوردم و خفت
 هردو خفتند مست و در راندند
 ژرف كردم نگه كه زيرين كيست

 ... كودك قصاب ديدم آن
 اي ز ديبۀ سرخ يا يكي خيمه

 گاه بيرون كشيد همچو زرير
 گفتم: احسنت اي امام كه نيست
 گفت: مفزاي اي سنايي هيچ
 غزيل گوي حسب ما كه بود

 حسب حالشان گفتمغزيل 
 خويشنت را جز اين ندانم جرم
 باركي چند نيز شيخك را
 گاه گنگي درشت از پس پشت
 گر برپسند اين ز من روزي
 خواجه اوحد زمان ز كي حمزه
 حال من شرح ده چو قصۀ خويش
 سيد عالم و امام رييس
 نَبَوي جوهري كه عرض ورا
 عاجز اندر فصاحت و خطش
 رخاك غزنني و بلخ و نيشابو
 به قلم چند گونه سحر حالل
 نكتۀ اصمعي و جاحظ و قيس
 بوالمعايل كه همت عاليش
 قابل فيض و لطف و فضل اِاله
 خاك صدرش نظيف چون كعبه
 حكم و فرمانش چون صباح و مسا
 خيل خير از خيال طلعت اوست
 باز گردم كنون به قصۀ خويش
 اي به بخشش هزار چون حاتم

 چند باشي معطل و مبهم
 در يكي كوچۀ خم اندر خم
 بامي و بانگ زير و نالۀ بم
 كودكي چون يكي بدين صنم
 برو عارض چو سوسن و چو پرم

 از شرم هردو را كه نعمگفتم 
 اي نديم ندم به يكي گوشه
 وار خر بكرم پيش من مست

 دست و انگشت كيست با خاتم
 بر زبر همچو قُبۀ اعظم

 قصاب چون ستون خيم ...
 گاه اندر سپوخت چون عندم

 چون تو اندر همه ديار عجم 
 كه تو هستي به نزد ما محرم
 اين دل ريش هردو را مرهم

 عظمصلتي يافتم نه بس م
 ور جز اينست باد ما ابكم

 ام من به كنجها بركم ديده
 اي نشسته بهم گاه با ساده

 بخورم صدهزار بار قسم
 اي بلند اخرت و بلند همم
 پيش آن صدر مُكرمِ مُكرَم
 آن بهني طلعت و بزرگ شيم
 كس نداند بجز خداي قيم
 روز ديدار شاعر مفخم
 وز در روم تا حد جيلم

 لمنمايد چو در ادب اس مي
 هست در پيش لفظ او اخرم
 برگذشت از حدوث همچو قدم
 وز همه فاضالن هم او اعلم
 آب قدرش لطيف چون زمزم
 روز و شب را دهد ضياء و ظلم
 چون سخن را گذر ز حقۀ فم
 چند باشد ز مضمر و مدغم
 اي به كوشش هزار چون رستم
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 مپسند اينكه آن لعني خبيث
 پسندي فسان خاطر من تو

 بر سر من گماشت رندي چند
 نشنوند هرچه من گفتم
 از همه مال و منصب دنيا
 زآنكه از جامۀ كسان بودم

 ها بستدند و گفتندم جامه
 گر تو هستي به پاكي عيسي
 من ز بلخ آنچنان شدم به سرخس

 بن متي كه گنهكار يونس
 تا فزونست باز از صعوه
 باد عاجز چو صعوه و روباه
 آنكه بدخواه او هميشه براو
 دوستانش حريق در دوزخ
 ... خر در ... زن پدرش

  

 بجهاند كُميت چون ادهم
 زو شود چون فسانۀ شولم

 ميم شيمهمچو او ناكس و ذ
 علم نحو و عروض و شعر و حكم
 بر تن من نه رنگ بود نه شم
 مانده چون حرف معرب و معجم
 نيز ستار كن برين سر ضم
 نيست دستار ريشۀ مريم
 با بال و عنا و حسرت و همّ 
 به سوي نينوا به ساحل يم
 تا پديدست روزه از ضيغم
 آن خبيث از شباب تا بهرم
 چيره چون باز باد و شيراجم

 كخواهش غريق در قلزمني
 گرچه زينهم نبايد او را غم

  

  
  در موعظه و نصيحت ابناي زمان

 كجايي اي همه هوشت به سوي طبل و علم
 چرا غرور دهي تنت را به مال و به ملك
 تمام شد كه ترا خواجگي لقب دادند
 به ذات ايزد اگر دست گيردت فردا
 چو بر زنند بر آن طبل عزل خواجه دوال

 اجه فرو گويد آن زمان معنيبه گوش خو
 ازين غرور تو تا كي ايا زبون قضا
 وار كمر به دست تو آيد همي سليمان

 ز كردگار نرتسي و پس خراب كني
 امني دينت لقب گشت پس چرا دزدي
 ز بهر ده درم قلب را نداري باك

 طلبي شراب جنت و حور و قصور مي
 بدين عمل كه تو داري مگر ترا ندهند

 من خواجگان برپهيزند بدين قصيده ز
 سنايي ار تو خدا ترسي و خداي شناس

  

 چرا نباري بر رخ ز ديده آب ندم 
 چرا فروشي دين را به ساز و اسب و درم
 كمال يافت همه كار تو به باد و بدم
 غالم و اسب و سالح و سوار و خيل و حشم
 تو خواه مير عرب باش و خواه شاه عجم

 ر دمكجا شد آنهمه دعوي و الف تو ه
 وزين نشاط تو تا كي ايا سرشته به غم
 ترا طمع كه در انگشت تو كند خاتم
 هزار خانۀ درويش را به نوك قلم
 گليم موسي عمران و چادر مريم
 كه بر كني و بسوزي هزار بيت حرم
 بدين مروّت و حلم و بدين سخا و كرم
 به حشر هيچي و ز هيچ نيز چيزي كم
 چنانكه اهل شياطني ز توبۀ آدم
 ترا ز مير چه باك و ترا ز شاه چه غم
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  در صفات ذات اقدس باري
 العرش ندانماي خدايي كه بجز تو ملك

 بجز از ديدن و صنعت نبود عادت چشمم
 عارفا فخر به من كن كه خداوند جهانم
 غيب من دانم و پس غيب نداند بجز از من

 عيبم و بينندۀ عيب همه خلقان پاك و بي
 ده نئي ديده دو چشممهمه من بينم و بينن

 شنواي سخنان همه خلقم به حقيقت
 حي و قيومم و آن دم كه كس از خلق نماند
 ملك طبعم و سياره نه سيارۀ طبعم
 نه بخوابم نه به بحرم نه كنار و نه ميانه
 نه ز نورم نه ز ظلمت نه ز جوهر نه ز عنصر
 هرچه در خاطرت آيد كه من آنم نه من آنم

 همه مخلوق بود آن هرچه در فهم تو گنجد
 هر شب و روز به لطف و كرم و جود و جاللم
 گر از آن خسته دلت يك نظر فيض بگيرم
 شيئم از روي حقيقت نه از آن شيء مجازي
 من فرستادۀ توراتم و انجيل و زبورم

 چون صفت خويش بگفتم كه منم خالق بي
 منم آن بار خدايي كه دل متقيان را

 رار زبانيكفر صد ساله ببخشم به يك اق
 بعد مردن برمت زير لحد با دل پرخون
 آن دم از خاك برانگيزم در روز قيامت
 بگذرانم ز صراط و برهانم ز عذابت

 شوي مست تجليتو شربت شوق دهم تا 
 ذرّه ذرّه حسنات از تو ز لطفم بپذيرم
 هر عطايي كه بكردم به تو اي بندۀ من من
 هركه گويد كه خدا را به قيامت بتوان ديد
 باراالها تو برآري همه اميد سنايي

  

 بجز از نام تو نامي نه برآيد به زبانم 
 بجز از گفنت حمدت نبود ورد زبانم
 ملك عالمم و عالم اسرار نهانم
 منم آن عالم اسرار كه هر غيب بدانم
 درگذارنده و پوشندۀ عيب همگانم
 همه من گويم و گوينده نئي كام زبانم

 شنوانمشنوايان جهان را سخنان مي
 من يكي معتمد و واحد و قيوم بمانم
 نه چو طبعم متوطن نه چو سياره روانم
 نه بخندم نه بگريم نه چنني و نه چنانم
 نه ز تختم نه ز فوقم ملك كان و مكانم
 هرچه در فهم تو گنجد كه چنينم نه چنانم
 به حقيقت تو بدان بنده كه من خالق آنم

 كند آنم سيصد و شصت نظر سوي دلت مي
 زود باشد كه شوي كشتۀ تيغ خذالنم
 آفرينندۀ اشياء و خداوند جهانم
 من فرستادۀ فرقانم و ماه رمضانم
 نه كس از من نه من از كس نه ازينم نه از آنم
 هر زماني به دالل صمدي نور چشانم
 جرم صدساله به يك عذر گنه در گذرانم
 خوش بخوابانم و راحت به روانت برسانم

 مرده ز رازت ندراندر چنان انجمني پ
 رم و بر خوان نعيمت بنشانمآدر بهشت 

 نگرانم پرده بردارم و آنگه به خودت مي
 كوه كوه از تو معاصي به كرم در گذرانم
 خوش نشني بنده كه من دادۀ خود را نستانم
 او نبيند به حقيقت نه از آن گمشدگانم

 خربانم كه مسلمانم و يارب نه از آن بي
  

  
  ٭٭٭

 اي محتشم لبيك لبيك اي صنمروحي فداك 
 مايه ده آدم تويي ميوۀ دل مريم تويي

 اللهي شيري بگو يا روبهي دانم كه از بيت

 اي راي تو شمس الضحي وي روي تو بدر الظلم 
 العجم اللّٰه يف همشهري زمزم تويي يا قبلة

 در حضرت شاهنشهي بوالقاسمي يا بوالحكم
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 ني پيت فرّخ بود خلقت شكر پاسخ بودني
 اي جان جانها روي تو آشوب دلها موي تو

 عيان خواهي نهان و دهان خواهي از چشم رو رو كه
 رويت بناميزد چو مه زلفت بناميزد سيه

 ر چينت از مشكني كله دارد كليمي در تلهه
 از باد و آتش نيستي تو آب و خاكي چيستي
 چون عشق را ذات آمدي نفي قرابات آمدي
 بر رويت از بهر شرف با ما گه قهر و لطَف
 رويت بهي ترياقفا باال سهي ترياقبا
 گيرم كرم وقت كرب ز اهل عجم باشد عجب

 كنما را شرابي يار كن يا چيزكي در كار 
 از دستت ار آتش بود ما را ز گل مفرش بود

 يكن وبل فطل يكن طود فتّل ان لم ان لم
 گر طاق نبود كم ز پُل گر طوق نبود كم ز غُل
 صحراي مغرب چارسو بگرفت زاغ تنگخو

 معدم گنج داري هم خدم بيرون چه از ه
 انجم فرو روب از فلك عصمت فرو شو از ملك

 زهره جام را كم كن ز كيوان نام را بستان ز
 مان نه صدر او مان نه قدر او نه عقل نه چرخ

 االمني بيرون خرام و بر نشني بر شهرپ روح
 تا كي ز كاس ذواليزن گاهي عسل گاهي لنب

 كشد اندوه مردان وي كشد كش كه غمها مي مي
 بستان االهي جام را بردار از آدم دام را
 از عشق كاني كن دگر وز باده جاني كن دگر

 بكش قنديل را بيرون كن اسرافيل را يك دم
 تو بر زمني آن مهرتي كز آسمانها برتري

 اي وح ملك را دايهاي ر نور فلك را مايه
 آن تست اصل دو عالم جان تستامروز و فردا ز

 كونني را افسر تويي بر مهرتان مهرت تويي
 هركو ز شوقت مست شد گر نيستي بد هست شد

 دولت ز تو اي چرخ را رفهت ز تو اي ملك را
 اند اند كز دل وفا افزوده در كعبه مردان بوده

 از دور آدم تا به ما از انبيا تا اوليا
 در حسرت ديدار تو در حكمت گفتار تو
 فردوس زآن خرّم شدست وز خرمي مفخم شدست

 آنرا كه چونني رخ بود نبود حديثش بيش و كم
 وندر خم گيسوي تو پنهان هزاران صبحدم

 اي و هم صنم خلق جهان را از جهان هم كعبه
 هم عذر با تو هم گنه هم نور با تو هم ظلم
 هر بوست از لب حامله دارد مسيحي در شكم

 او را رواني ده ز شم جم را بگو تا كيستي
 چون در خرابات آمدي كم كن حديث خال و عم

 »التنم«گه جزع گويد » التخف«گه لعل گويد 
 تر يا عطا ذاتت هني تر يا شيم منعت غني

 باري تو هستي از عرب اين الوفا اين الكرم
 گر نور نبود نار كن آخر نباشد كم ز كم
 هرچ آيد از تو خوش بود خواهي شفا خواهي الم

 لم يكن شهد فسم يكن خمر فخل ان ان لم
 ور عزّ نبود كم ز ذّل ور مدح نبود كم ز ذم
 سيمرغ مشرق را بگو تا بال بگشايد ز هم
 بر فرق آدم نه قدم بر بام عالم زن علم
 بر زن سما را بر سمك انداز در كتم عدم
 جوشن بدر بهرام را بشكن عطارد را قلم

 و نه حشم مان مان نه غدر او نه خيل نه جان
 آخر گزافست اين چنني تو محتشم او محتشم

 كش بسان تهمنت اندر عجم در جام جم مي
 در راه رستم كي كشد جز رخش رخت روستم
 در باز ننگ و نام را اندر خرابات قدم
 وز جان جهاني كن دگر بنشني درو شاد و خُرم

 جا نه لمدفرت بدر جربيل را نه ال گذار آن
 را هستي قسم مقسااي نور ماه و مشرتي 

 اي شد فوق و تحت از تو خرم بر فرق عالم سايه
 رضوان كنون مهمان تست ارواح را داري خدم
 بر بازوان شهرپ تويي بنوشت چون نامت قلم

 از جور و ستم به چشمت گست شد شد ايمن خوبي
 نامت درم ست بي اي خلد را نعمت ز تو قلب

 ماند محرم تويي اندر حر در كوي صدق آسوده
 ني بر زمني ني بر سما نامد چو تو يك محرتم
 هر ساعت از اخبار تو بر زعفران بارم بقم
 جاي نبي آدم شدست كز نام تو دارد رقم
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 نهاناز جهان حكمتتو برفتي از جهان گشتچون
 دارد حديثش ذوق تو از كارخانۀ شوق تو

 نزل كند از مرده جان حاصل كندهرجا كه او م
 اي اي آب روانش داده در خواب جانش داده

 چون بر سر منرب شود شهري پر از گوهر شود
 بگشاي كوي آنك قدم بر باي عقل آنك عدم
 جان كن فداي عاشقان اندر هواي عاشقان

  

 آمد كنون مردي چنان كز عِلم تو دارد عَلَم
 نوشيد شُرب ذوق تو ز آن بست بر مهرت سلم
 زيرا كه كار از دل كند فارغ شد از كار شكم

 اي چون گشت موجود از عدم بر خود نشانش داده
 االمني گويد نعم بر چرخ نطقش بر شود روح

 بفزاي عشق آنك حرم بنماي روي آنك ارم
 بر تكيه جاي عاشقان شعر سنايي كن رقم

  

  
  ٭٭٭

 قبله چون ميخانه كردم پارسايي چون كنم
 كعبه يارم خراباتست و احرامش قمار
 من چو گرد باده گشتم كم گرايم گردباد

 با مفلسان سازد چو من در راه اوعشق تو 
 او مرا قّلاش خواهد من همان خواهم كه او
 كديۀ جان و خرد هرگز نكرده بر درش
 من چنان خواهم كه او خواهد چو در خرمن گهش
 بر سر دريا چو از كاهي كمم در آشنا
 او كه بر رخ حسن دارد جز وفاكاريش نيست
 بادپايي خواهد از من عشق و من در كار دل

 ا خرد گويم كه از مي چون گريزي گويدمب
 شاهدان چون در خراباتند من زآن آگهم
 با نكورويان گربان بوده در ميخانه مست

 سنايي دوسرت دارد همي چون مرا او بي
 او بر آن تا مر سنايي را به خاك اندر كشد
 طبع من زو طبع دارد پس مرا گويد مخواه
 از همه عالم جدا گشنت توانستم وليك

  

 عشق بر من پادشا شد پادشايي چون كنم 
 من همان مذهب گرفتم پارسايي چون كنم
 آسماني كرده باشم آسيايي چون كنم

 برگي ندارم بينوايي چون كنم برگ بي
 او خداي من بر او من كدخدايي چون كنم
 خاك و باد و آب و آتش را گدايي چون كنم
 ار كهي گر كمرت آيم كهربايي چون كنم

 عر دريا آشنايي چون كنمبا گهر در ق
 من كه در دل عشق دارم بيوفايي چون كنم
 دست تا از دل نشويم بادپايي چون كنم
 پيش روح پاك دعوي روشنايي چون كنم
 زاهدان را جز بدانجا رهنمايي چون كنم

 رويان دين زهد ريايي چون كنم با سيه
 سنايي چون كنم جز به سعي باده خود را بي

 را سمايي چون كنممن برآنم تا سنايي 
 من ز بهر برگشان اين بينوايي چون كنم
 عاجزم تا از جدايي خود جدايي چون كنم

  

  
  ٭٭٭

 نماز شام من و دوست خوش نشسته بهم
 سرپده الله به پاي و بسوده زلف به دست
 ز چرخ زهره به زير آمده به زاريِ زير
 نشانده شعله ز انگشتها به بادۀ خام

 از فراق دريغ نه از رفيق گريغ و نه
 مرا برآمده ناگاه شوق از دل و جان

 گرفته دامن شادي شكسته گردن غم 
 گرفته دوست به دام و كشيده رطل به دم
 ز كوه كبك به بانگ آمده به نالۀ بم
 فشانده حلقه ز انگشتها ز زلف به خم
 نه در ميانه تكلف نه از زمانه ستم
 كه زخم آن به دلم زد هزار شوق صنم
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 خجسته شوقي با صدهزار جوق نشاط
 زمني و چرخ خرب يافته ز حال دلم
 همي گشاده هوا بر زمني شراع گهر
 ظالم مشرق بر چهر روز مستويل
 مرا دل اندر راه و دو ديده در حركات

 رنگ وليكن جهان بدو روشن سياه
 ن ز برشچگونه ادهمي آن ادهمي كه م

 بسهم شير و بنت زنده پيل و چشم چراغ
 قوي قوايم و فربه سرين و چيده ميان
 به پيشم اندر راهي و وادي و دشتي
 اگرچه كوه و بيابان و بيشه بود به پيش
 برين صفت همه شب تا ز الجورد هوا
 به مرغزاري كان روشنايي اندروي
 به شعر اوست همه افتخار و ناز عرب

 و ز روي تحقيقيتفاخري كه كند ا
  

 گزيده وجدي با صدهزار فوج نغم
 ه و پوشيده جامۀ ماتمبمانده خير

 همي كشيده فلك بر هوا بساط ظلم
 سواد مغرب در طبع چرخ مستحكم
 بجسته از بر يار و نشسته بر ادهم
 هم برين صفت رود آري مه چهارده

 چنان نشستم و چون برفراز ديوان جم
 چو عزم بر سر كوه چو وال در دل يم
 دراز گردن و آهخته گوش و گرد شكم

 چون شعار كفر و ظلمدرشت و صعب و سيه 
 همي زدم شب تاريك هر سه را بر هم
 هزار شعله برآمد چو صد هزار علم
 هزار قصر بديدم چو قصر فخرامم
 به ذكر اوست همه اصل احتشام عجم
 تفاخريست مسلم چو نصرت آدم

  

  
  ٭٭٭

 پسرا تا به كف عشوۀ عشق تو دريم
 عقل ما عشق تو گر كرد هبا شايد از آنك

 چهرۀ تو ديدۀ مانظري كرد سوي 
 چاكران رخ و آن عارض و آن چشم و لبيم
 سوختۀ آن روش و چابكي و غنج توايم
 آن گرازيدن و آن گام زدن پيش رقيب
 بگذري چونت ببينيم خرامنده چو كبك
 والهي كرد چنان عشق تو ما را كه ز درد
 تا ببستيم كمر عشق ترا اي مه روي
 اي گرامي و بهشتي صفت از خوبي و حسن

 تشي بيش مزن در دل و جانمان ز فراقآ
 از عزيزي و زخُردي بِدَرم ماني راست
 كودكي عشق چه داني كه چه باشد پسرا
 تو چه داني كه ز عشق رخ خورشيد وشت
 تو چه داني كه ز چشم و جگر از آتش و آب
 تو چه داني كه از آن زلف چو ما را ارقم
 تو چه داني كه ز جعد و كله و چشم و لبت

 داني كه از آن شكّر آتش صفتت تو چه

 خربيم از بد و نيك جهان همچو جهان بي 
 غم عشق تو ما عقل به يك جو نخريم بي

 از پي روي تو تا حشر غالم نظريم
 بندۀ آن قد و آن قامت و آن زيب و فريم
 شيفتۀ آن خرد و خطّ و سخا و هرنيم

 ن رهگذريمكه غالم تو و آن رفنت و آ
 شادي برپيم زباز كردار در آن لحظه 

 چاك دامنت چو بينيم گريبان بدريم
 زير سايۀ علم عشق تو همچون كمريم
 ما ز سوز غم عشق تو ميان سقريم
 كه خود از آتش عشقت چو دخان و شرريم
 زآن ز عشقت به نزاري و به زردي چو زريم

 اي از عشق تو بر تو شمريم باش تا پاره
 دم لرزان چو ستارۀ سحريم تا سپيده
 ا دو لب خشك و دو رخسار تريمهمه شب ب

 بر سر كوي تو چون مار همي خاك خوريم
 كه چه پر آب دو چشميم و پر آتش جگريم
 چه گدازنده چو بر آتش سوزان شكريم
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 رازها هست ز عشق تو كه آن نتوان گفت
 پاي ما را به ره عشق تو آورد و بداشت
 به سالمي و حديثي دل ما را درياب
 يادگاري به تو بدهيم دل تنگ و به راه
 خرد خردم چكني اي شكر از سر تا پاي
 دين ما عشق تو و مذهب ما خدمت تست

 رداني رويدلم آنگاه بگردد كه بگ
 ايم خود مرپس اي پسر از عشق تو تا چون شده

 ليك شكر است ازين الغري خود ما را
 خيره درديست چو در پاي ببينيم ترا

 سرپد راه كوي تو همه كس به قدم مي
 ديده زير قدمت فرش كنيمي ليكن
 عيب نايد ز حذر كردن ما از پي آنك
 زهر بر ياد يكي بوس تو اي آهو چشم

 و اي طرفه پسر در همه حالاز پي عشق ت
  

 خاصه اكنون كه درين محنت و عزم سفريم
 تو چه داني كه ازين پاي چه در درد سريم
 كه هم اكنون بود اين زحمت از اينجا بربيم

 تو بجزانده عشقت نربيميادگار از 
 كه به غمهاي بزرگ از غم عشق تو دريم
 تا نگويي كه درين عشق تو ما مختصريم
 جانم آنگاه بجوشد كه به تو درگذريم
 كز نحيفي و نزاري چو يكي موي سريم
 كه رقيب تو نبيند كه به تو در نگريم
 از غم و رنج قدمهات بر آتش سرپيم

 رپيمما قدم سازيم از روح پس آن ره س
 ز اديب و ز رقيب تو چنني برحذريم
 ما غريبيم اگرچه به مثل شير نريم
 گر به از نوش ننوشيم پس از سگ برتيم
 بندۀ شهر تو و دشمن شهر پدريم

  

  
  ٭٭٭

 بر بساط كم زنان خود را بر آن مهرت نهيم
 پاكبازانيمِ ما را نه جهاز و نه گرو
 در دو كونم نيست از معلوم حايل يك درم

 طا از سامري بينيم در هنگام كارچون خ
 گر سر اندازي كند با ما درين ره يار ما
 همتي داريم عايل در ره ديوانگي
 فتنۀ خويشيم هريك در طريق عاشقي
 كي پسندد عاقل از ما در مقام زيركي
 گر يكي ديگ از هواي هستي خود بشكنيم
 ز آتش معني مگر مردان ره را خوي دهيم

 مكان پي بر گرندگر حريفان زآن مكان ال
 آيت غم از براي عاشقان منزل شدست
 مصر اگر فرعون دارد ما به كنعان بس كنيم
 دست همت چنرب گردون خرسندي كنيم
 پاي راي نفس را از تيغ شرعي پي كنيم
 ماه اگر نيكو نتابد ابر در پيشش كشيم

 ن صاحب حرمت و دولت نهيمگوش زي فرما
 سب كنگر نقل بايد گو چو مردان كعقل را 

 گر دغا بازد كسي ما مهره در ششدر نهيم 
 گر حريفي زر نهد ما جان به جاي زر نهيم
 با چنني افالس خود را نام سر دفرت نهيم
 غايت سستي بود گر جرم بر آزر نهيم
 ما ز سر بنهيم سودا بر خط او سر نهيم
 درد چون از علم زايد جهل را بر در نهيم

 مان گازر درد تاوانس بر زرگر نهيم جامه
 كاسب تازي مانده بي كَه جو به پيش خر نهيم
 از طريق نيستي صد ديگ ديگر برنهيم
 تا ز روي تربيت تر دامنان را تر نهيم
 ما برين معلوم نامعلوم دستي برنهيم
 دست بر حنظل زنيم و پاي بر شكّر نهيم
 سيم گر سلمان رُبايد ديده در بوذر نهيم
 پاي خرسندي ز حكمت بر سر اخرت نهيم
 پاي معني از سپهر و اخرتان برتر نهيم
 رهرب ار گمراه گردد سنگها رهرب نهيم

 بر شاهراه شرع پيغمرب نهيم پاي را
 گر گنه از كور زايد جرم چون بر كر نهيم
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 ايمخواجۀ جانيم از آن از خودپرستي رسته
 هر خسي واقف نگردد بر نهاد كار ما
 تا بدين دلق اي برادر در سنايي ننگري
 ديدۀ بيدار بايد تا ببيند نظم او
 بر سر معلوم خود خاك قناعت گسرتيم

  

 نفس اگر ميزر بجويد حكمش از معجز نهيم
 غايب و حاضر چه داند ما كجا محضر نهيم
 عطر از عود آن گهي آيد كه بر آذر نهيم
 تير همت را به پاي عقل كايف بر نهيم
 راه چون معلوم باشد نك به ديده بر نهيم

  

  
  ٭٭٭

 تا كي دم از عاليق و طبع فلك زنيم
 تا كي غم امام و خليفۀ جهان خوريم
 دوريم از سماع و قرينيم با صداع
 هرگز نبوده دفرت و دف در مصاف عشق
 تا كي ز راه رشك برين و برآن رويم
 تا كي به زير دور فلك چون مُقامران
 دست حريف خوبرت آيد كه در قمار
 يك دم شويم همچو دم آدم و چنو
 آن به كه همچو شعر سنايي گه سنا
 بر ياد روي و موي صنم صدهزار بوس
 گرچه ستد زمانه چك و چاك را ز ما
 طوفان عام تا چكند چون بسان سام
 اي ما ز لعل پر نمكت چون نمك در آب
 زين جوهر و عرض غرض ما همني يكيست
 ما را طعام خوان خدا آرزو شدست

  

 تا كي مثل ز جوهر ديو و ملك زنيم 
 تا كي دم از علي و عتيق و فدك زنيم
 تا ما همي سقف به نواي سلك زنيم
 تير اميد كي چو شهان بر دفك زنيم
 بهر گل و كاللۀ خوبان كلك زنيم
 از بهر بُرد خويش دم يل و لك زنيم
 شش چنج نقش ماست همني ما دو يك زنيم
 اندر سراي عشق دمي مشرتك زنيم
 ميخ طناب خيمه برون از فلك زنيم
 بر دامن يقني و گريبان شك زنيم
 آتش نخست در شكن چاك و چك زنيم
 خر پشته در سفينۀ نوح و ملك زنيم
 هرگز بود كه زيور ما بر محك زنيم
 گرچه همي ز قهر سما بر سمك زنيم
 يك دم به پاي تا دو سخن بر نمك زنيم

  

  
  ٭٭٭

 خيز تا از روي مستي بيخ هستي بركنيم
 ها را بردريم ههمچو خّد و خوي خوبان پرد

 همچو عياران همي ريزيم اندر جام جان
 گرد صحراي قدم پوييم چون تر دامنان
 ديدۀ جانهاي ما هرگز نبيند مأمني
 مجرم و محروممان دارند تا ما غمروار
 گردني بيرون كنيم از سر و گرنه تا ابد
 آرزوها را برون روبيم از دل كارزو

 ما رشته تابي هم نيابد ره به ما زيرا كه
 گير نايد ز آنكه ما عاقبت ما را گريبان

 منقش دانش را فرو شوييم و آتش در زني 
 ها را بشكنيم همچو زلف ماهرويان توبه

 بهر جان چون آسيا تا چند گرد تن تنيم
 زين هوس خانۀ هوا تا كي نه ما اهريمنيم
 تا چو يك چشمان ديل پر دعوي ما و منيم

 روزنيم بستۀ اين طارم پيروزۀ بي
 بيشرت حمال سر خوانندمان گر گردنيم
 شيوۀ آبستنانست و نه ما آبستنيم

 تنگ چشم و تنگ دل چون سوزنيمنه درين ره 
 ني چو مشتي خشك مغز بوالطمع تر دامنيم
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 بركنيم از بوستان نطق بيخ صوت و حرف
 جام فرعوني به كف گيريم و پس موسي نهاد
 از درون سالوسيان داريم به گر يكدمي
 گرچه نااهالنمان چون سيم بد برپاكنند

 وار در هر سوخته در زنيم آتش سنايي
  

 تا شويم آزاد و انگاريم شاخ سوسنيم
 هرچه فرعونيست در ما ببخش از بن بركنيم
 خرقۀ سالوسيان را بخيه بر روي افگنيم
 ما چو سيماب از طريق خاصيت برپاكنيم
 كاز در معني نه ما كمرت ز سنگ و آهنيم

  

  
  ٭٭٭

 تا خود ز عقل باز كنيمخيز 
 يوسف چاه را به دولت دوست
 در قمار وقار بنشينيم
 هرچه شيب و فراز پردۀ ماست
 زبر و زير چرخ هرزه زنيم
 جان كبكي برون كنيم از تن
 به خرابات روح در تازيم
 آه را از براي زنده ديل
 ناز را از براي پخته شدن
 با نيازيم تا همه ماييم
 آلت عشرت ظريفان را

 م زلفني خوبرويان راخ
 زمني سجود بريم در زمني بي

 سه شراب حقيقتي بخوريم
 از سنايي مگر سنايي را

  

 در ميدان عشق باز كنيم 
 درچه صدهزار باز كنيم
 خويشنت جربييل ساز كنيم
 خاك بر شيب و بر فراز كنيم
 آن به از هردو احرتاز كنيم
 خويشنت جان شاهباز كنيم
 در بروي خرد فراز كنيم

 الموت جان آز كنيم لكم
 هيزم آتش نياز كنيم
 چون همه او شديم ناز كنيم
 آفت عقل عشوه ساز كنيم
 حجرۀ روزهاي راز كنيم

 جهان نماز كنيم در جهان بي
 چار تكبير بر مجاز كنيم

 دُرد باز كنيم هبه يكي باد
  

  
  ٭٭٭

 گاه رزم آمد بيا تا عزم زي ميدان كنيم
 ش زنيمك چنگ در فرتاك اين معشوق عاشق

 گر برآيد خط توقيعش برين منشور ما
 آميز او از خيال چهرۀ غماز رنگ

 ننگ اين مسجد پرستان را در ديگر زنيم
 ملك دين را گر بگيرد لشكر ديو سپيد
 خاكپاي مركب عشاق را از روي فخر

 وار پاي شرع بر دنيا نهيم بوحنيفه
 سوز سلمان را و درد بوذري را برگريم

 شد به جان فرمان بريمهرچه امر سرمدي با

 مرد عشق آمد بيا تا گرد او جوالن كنيم 
 پس لگام نيستي را بر سر فرسان كنيم

 كنيمما ز ديده بر خط منشور دُرّافشان 
 ف و گه قربان كنيمحاجيان گه طو بس به رسم

 چون كه مسجد الفگه شد قبله را ويران كنيم
 دستان كنيم ما همه نسبت به زور رستم

 توتياي چشم شاهان همه كيهان كنيم
 نبان كنيموار دست صدق در ا بوهريره

 ت و ايمان كنيمنآنگهي نسبت درست از س
 يموآنچه حكم احمدي باشد به حرمت آن كن



۱۵۰ 

 شربت ال بر اميد درد االاللّٰه كشيم
 چون جمال قرب و شرب اليزايل در رسيد
 گه چو بو عمر و عال فرش قرائت گسرتيم

 خودي اين نه شرط مؤمني باشد نه راه بي
 هم تري باشد كه در دعوي راه معرفت
 چون عروسان طبيعت محرم ما نيستند

 اطراف ماهرچه از پيشي و بيشي هست در 
 اي سنايي تا درين دامي مزن دم جز به عشق
 عندليب اين نوايي در قفس اوالتري
 تا ز ما فرمان نيايد زين قفس بيرون مرپ
 گر تمناي بزرگي باشدت در سر رواست

  

 وآنچه آن طوفان نوح آورد در طوفان كنيم
 جامه چون عاشق دريم و شور چون مستان كنيم
 گه چو حسان ابن ثابت مدحت احسان كنيم
 طاعت سلطان بمانده خدمت دربان كنيم
 صورت هارون بمانده سيرت هامان كنيم
 بر عزيزان طريقت شايد ار پيمان كنيم

 نيمك» من عليها فان«ما بر آن از دل صالي 
 تات چون شمع معنرب روشن و تابان كنيم
 چون شدي طاووس جايت منظر و ايوان كنيم
 كاشكارا آنگهي گردي كه ما فرمان كنيم
 فقر تو افزون شود چون حرص تو نقصان كنيم

  

  
  در اشتياق كعبه و سفر حج

 گاه آن آمد كه با مردان سوي ميدان شويم
 راه بگذاريم و قصد حضرت عايل كنيم

 نبازي فرو كوبيم در ميدان دلطبل جا
 گاه با بار مذلّت سوي آن مسجد دويم
 گاه در صحت بيابان با خران همره بويم

 دولتان از خاك و خس بسرت كنيم گاه چون بي
 گاه از ذلّ غريبي بار هر ناكس كشيم
 گاه بر فرزندگان چون بيدالن واله شويم
 از فراق شهر بلخ اندر عراق از چشم و دل

 مرهان چون آتش اندردي بويمگه بعون ه
 ملحدان گر جادوي فرعونيان حاضر كنند
 غم نباشد بيش ما را ز آن سپس روزي كه ما
 از پي بغداد و كرخ و كوفه و انطاكيه
 چون بدارالملك عباسي امامي آمديم
 از براي حق صاحب مذهب اندر تهنيت
 با شياطني كني كشيم از خنجر توفيق حق

  نهاديم از بالپاي چون در باديۀ خونني
 زآن يتيمان پدر گم كرده ياد آريم باز
 از پدر و مادر و فرزند و زن ياد آوريم
 در تماشاشان نياييم ارگهي خوش دل بويم
 در غريبي درد اگر بر جان ما غالب شود
 غمگساري نه كه اشگي بارد از غمگني بويم

 رون آييم و بر كيوان شويميك ره از ايوان ب 
 خانه پردازيم و سوي خانۀ يزدان شويم
 بي زن و فرزند و بي خان و سر و سامان شويم
 گاه با رخت غريبي نزد آن ويران شويم
 گاه در كنج خرابي با سگان هم خوان شويم
 گاه چون ارباب دولت نقش شادروان شويم
 گاه در حال ضرورت يار هر نادان شويم

 نمان چون عاشقان پژمان شويمگه ز عشق خا
 گاه در آتش بويم و گاه در طوفان شويم
 گه به دست ملحدان چون آب در آبان شويم
 ما به تكبيري عصاي موسي عمران شويم
 از نشابور وز طوس و مَرو و زي همدان شويم
 زهرمان حلوا شود آنشب كه در حلوان شويم
 تازه رخ چون برگ و شاخ از قطرۀ باران شويم

 قدم سازيم و سوي تربت نعمان شويم جان
 چون ز قادسيّه سوي عقبۀ شيطان شويم
 همچو ريگ نرم پيش باد سرگردان شويم
 چون يتيمان روز عيد از درد دل گريان شويم

 ر بريان شويمز آرزوي آن جگربندان جگ
 اردمي ناالن شويم مگرد بالينشان نبيني

 چون نباشد اين عزيزان سخت بيدرمان شويم
 ني ني كه آبي آرد ار عطشان شويممهربا
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 نه پدر بر سر كه ما در پيش او نازي كنيم
 م از پدر ياد آوريمچون رخ پيري ببيني

 باشد اميدي هنوز ار زندگي باشد وليك
 حسرت آن روز چون بر دل همي صورت كنيم
 آه اگر يك روز در كنج رباطي ناگهان
 همرهان حج كرده باز آيند با طبل و علم

 ديدار ما قافله باز آيد اندر شهر بي
 رويي چون به پيش ماه شب همرهان با سرخ

 آييم باز مي دوستان گويند حج كرديم و
 ني كه سايل صدهزار آزاده گردد منقطع
 گر نهنگ حكم حق بر جان ما دندان زند
 رو كه هر تيري كه از ميدان حكم آمد به ما
 چون بدو باقي شديم از جسمِ خود فاني شويم

 ور مي و قربان گو مباش گر نباشد حج و عُمره
 اين سفر بستان عيّاران راه ايزدست

 راب دولتندحاجيان خاص مستان ش
 نام و ننگ و الف و اصل و فضل در باقي كنيم

 ست و ما چون زر مغشوشيم راست باديه بوته
 باديه ميدان مردانست و ما نيز از نياز

 ريگ روان عاجز شويم از بي ديلگرچه در 
 يا به دست آريم سرّي يا برافشانيم سر
 يا پديد آييم در صحراي مردان همچو كوه

  

 ني پسر در بر كه ما از روي او شادان شويم
 همچو يعقوب پسر گم كرده با احزان شويم
 آه اگر در منزيل ما صيد گورستان شويم
 ناچشيده هيچ شربت هر زمان حيران شويم

 جمال دوستان و اقربا مهمان شويم بي
 ما به زير خاك ره با خاك ره يكسان شويم

 كشتۀ غريبستان شويم حق ه تيغ قهرما ب
 ما به زير خاك چون در پيش مه كتان شويم
 ما به هر ساعت همي طعمۀ دگر كرمان شويم
 هم دريغي نيست گر ما نيز چون ايشان شويم
 ما به پيش خدمت او از بن دندان شويم
 هديه جان سازيم و استقبال آن پيكان شويم

 شويمچون بدو دانا شديم از علم خود نادان 
 اين شرف ما را نه بس كز تيغ او قربان شويم
 مه ز روي استقامت سرو اين بستان شويم

 اي موالي اين مستان شويم ما به بوي جرعه
 تا سزاوار قبول حضرت قرآن شويم
 چون بپالوديم ازو خالص چو زر كان شويم
 خوي اين مردان گريم و گوي اين ميدان شويم

 فشان شويما چون پديد آيد جمال كعبه جان
 يا به كام حاسدان گرديم يا سلطان شويم
 يا به زير پشتۀ ريگ روان پنهان شويم

  

  
  بن احمد حدادي شالنكي غزنوي در مدح خواجه عالءالدين ابويعقوب يوسف

  و ابوالمعايل احمدبن يوسف
 اي ز راه لطف و رحمت متصل با عقل و جان
 هركجا مهر تو آيد رخت بربندد خرد

 ر حكمت سرفرازان سرنگوناي به پيش صد
 ذات نامحسوست از خورشيد پيداتر وليك
 گر نبودي علم تو ذات خرد را رهنمون

 مدد تابد ز عونت زين سپس آفتاب ار بي
 هركه بهر ذات پاكت جست ماند اندر وصال
 هستي ما پادشاها چون حجاب راه تست
 هركه از درگاه عونت يافت توقيع قبول

 لم و قدر و قدرت برتر از كون و مكانوي به ع 
 هركجا قهر تو آيد كيسه بگشايد روان
 وي به گرد خوان فضلت ميزبانان ميهمان
 عجز ما دارد همي ذات ترا از ما نهان

 ترجمان مي ندانستي خرد يك پارسي بي
 چون مه دوشينه تابد آفتاب از آسمان
 هركه بهر سود خويشت جست ماند اندر زيان

 ستي در هستي ما در رسانچشم زخم ني
 پيش درگاهش كمر بندد به خدمت انس و جان
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 ه از اقبال اوچون عالي دين و دولت آنك
 آنكه بذل اوست هرجا بارنامۀ هر غريب
 دولتي دارد كه هر لشكر كه با وي شد به حرب
 رايت بدعت چو قارون شد نهان اندر زمني
 نيك پشتي آمدند الحق نهان شرع را
 خاصه بدر صدر شمع شرع يوسف آنكه هست
 پيشواي دين فقيه امّت آن كز حشمتش

 همي آنكه گاه پايداري دولت خود  را
 آنكه گاه دانش آموزي ز بهر قهر نفس
 الجرم گشت آنچنان اكنون كه هست از روي فخر
 دان كه وقتي قحط نان بود اندران اوّل قرون
 ميزبان بودند عالم را دو يوسف در دو قحط
 هر كه سر بر خط او بنهاده چون كلكش دو روز
 زين جهان بيرون نشد تا چشم او او را نديد

 گردد نيارد كرد هيچ مشرتي گر خصم او
 شب به دوزخ رفت آن كش بامدادان گفت بد

 شد روز حشرباتا جمال طلعتش بر جاي 
 از بقاي اوست چون ايمان ما در ايمني
 از چنان صدري چنني بدري برآمد با كمال
 بوالمعايل احمد يوسف كه او را آمدست
 آنكه آن ساعت حسودش را علم گردد نگون

 اندر چشم نوراز براي كرد او را آيد 
 تا ببام آسمانش برد بخت از راه علم

 ست آن ماه روي زير سايۀ آفتاب دولت
 شاد باش اي منحني پشت تو اندر راه دين
 تا طبيعت زعفران را رنگ اعداي تو ديد
 چون مسائل حل كني شيري بوي دشمن شكار
 منرب از تو زيب گيرد نه تو از منرب از آنك

 الحرام بود بتخانۀ گروهي ساحت بيت
 ع چون ز ديدار دو احمد نور يافتضاين دو مو

 قبلۀ دين امامان خاندان تست و بس
 هركه دين خواهد كه دارد چون شما بايد خطر
 خاك و بادي كان نيابد خلعت و تأييد حق
 شير اصلي معني اندر سينه دارد همچو خاك
 الجرم آنرا كه بادي بود چون اينجا رسيد

 الله رويد از ميان خاره در فصل خران
 وآنكه عدل اوست هرجا بدرقۀ هر كاروان
 مرد را جوشن نبايد اسب را بر گستوان
 چون كله گوشۀ عاليي نور داد اندر جهان
 آل محمود از سنان و آل حداد از لسان

 ن بخت پير از وي جوانچون زليخا صدهزارا
 مبتدع را مغز خون گردد همي در استخوان
 طيلسان داران سرش كردند همچون طيلسان
 بسرت او خاك ساكن بود و فرش آب روان
 دان خاك نعل اسب او را چشم حوران سرمه

 بني كه اكنون قحط دينست اندرين آخر زمان
 يوسف غزني بدين و يوسف مصري بنان

 نهاد چون ما يك زمانهركه پي بر كام او ب
 سر چو شير عود سوز و تن چو پيل پرنيان
 جرم كيوان از براي نحس او بر وي قران
 اين چنني اقبال كس را آسمان ندهد نشان
 گر نماند آفتاب و مشرتي را گو ممان
 از براي امن ما يارب تو دارش در امان
 اي مسلمانان چه زايد جز گل اندر گلستان

 لق احمد قهرمانخلقت يوسف شعار و خ
 گر ندارد ديده زير نعل اسب اوستان
 از براي گفت او را آيد اندر جسم جان
 اين نكوتر باز كآتش در زد اندر نردبان
 روشن آن ماهي كه باشد آفتابش سايبان
 دير زي اي ممتحن خصم تو اندر امتحان
 مايۀ شادي جدا كرد از مزاج زعفران

 شانچون به منرب بر شوي بحري بوي گوهرف
 كان ز گوهر سرفرازي يافت نه گوهر ز كان
 بود بدعت جاي قومي بقعت شالنكيان
 قبلۀ سنت شد اين و كعبۀ خدمت شد آن
 دير زي اي شاه خانه شاد باش اي خاندان
 هركه دُر خواهد كه دارد چون صدف بايد دهان
 اين عناي مغز باشد آن هالك خاندان
 شير رايت باشد آن كو باد دارد در ميان
 خاك اين در كرد بيرون بادشان از بادبان
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 اشد به جايتا جمال خانۀ حداديان ب
 زآنكه ايشان شمسۀ دينند اندر عني شب

 ام كه بويي خاك او  من غالم آستاني
 اي ترا پرورده ايزد بهر دين اندر ازل
 از پي بخت ازل را فرخي در شعر خويش

 نيك بختي هركرا باشد همه زآن سر بود«
 تا ببيني كز براي خدمتت گردد فلك

 المثل در صف حرب حرمتي يابي چنان گر يف
 آنچنان گردي ز دانش كز براي دين حق
 اين همه زتبت ز يك تأثير صبح بخت تست
 كز براي خدمتت را ماه بگزيند زمني

 تر است رو كه تأييد سپهر و دانش كلي
 تا نباشد گاه كوشش تيغ شهالن چون رماح
 چون طريقت كارخواه و چون حقيقت كار كن
 باد همچون دور همنام تو دورت پايدار

  

 هيچ دين دزدي نيارد گشت در گيتي عيان
 دزد متواري شود چون شمس باشد پاسبان
 تا به پشت گاو ماهي بوي دل آيد از آن
 بخت و اقبال ازل پرورد را نبود كران
 پيش ازين گفتست بيتي من همي گويم همان

 »داني بدان كار از آن سر نيك بايد گر نمي
 از پي كسب سنا را چون سنايي مدح خوان
 تير دشمن پيشت آيد چفته گردد چون كمان
 فتوي از صدرت برد خورشيد سوي قيروان
 باش تا خورشيد اقبالت بتابد ز آسمان
 وز براي حرمتت را حور در بازد چنان

 توان دنبا چنني تأييد و دانش مقتدا بو
 تا نباشد وقت بخشش تير گردون چون كمان

 شريعت كار جوي و چون طبيعت كامرانچون 
 باد همچون دين همنام تو عمرت جاودان

  

  
  الدين رازي در مدح امني

 بنه چوگان ز دست اي دل كه گمشد گوي در ميدان
 چو گويي در خم چوگان فگن خود را به حكم او
 بدين چوگان مدارا كن وز آن ميدان مكافا بني

 ممكنز خود تا گم نگردي باز هرگز نيست اين 
 نه سيد بود كز هستي شبي گمشد درين منزل
 تو تا از ذوق آب و نان ركاب اينجا گران داري
 خرب باديست پر پيماي اثر خاكيست دور از وي

 پرور كه پيش مبغض و اعدا تو موسي باش دين
 تو صاحب سرّ كاري شو كه هرچت آرزو باشد
 نبيني هيچ ويراني در اطراف جهان دل

 اش تاعارض بروز دينب سليم و باركش مي
 كزين دريافت سرّ دل امني در كوي تاريكي
 همه در دست كار دين همه خونست راه حق
 ز روي عقل اگر بيني گماني كان يقني گردد

 دان كان گمان باشد اگر بر عقل چرب آيد يقني
 پرور خضر زين راه شد در كوي كابي يافت جان

 دادي چو تو در كوي دين آيي همه دادست بي
 بوتيمار شو در عشق تا پيوسته ره جويي چو

 چه خيزد گوي تنهايي زدن در پيش نامردان 
 ست از تقدير و ميدانيست از ايمان كه چوگاني
 چون گوي سرگردان ويو آن ديدي ش چو اين كردي

 كه بيني از ره حكمت جمال حضرت سلطان
 رسيد آنجا كزو تا حق كماني بود و كمرت زآن
 پي عيسي كجا يابي برون از هفت و چهار اركان
 نظر راهيست پر منزل عيان را باش چون اعيان
 پديد آيد به رزم اندر ز چوب خشك صد ثعبان
 همه آراسته بيني چو يازي دست زي انبان

 و كردي قبلۀ دين را به زهد و ترس آبادانچ
 كند عرضه ترا بر حق ميان زمرۀ نيكان
 وزين بشنود بوي جان برون از آب و گل سلمان
 ازين درد آسمان گردان وز آن خون حلقها قربان
 به معيار عياري بر ببني تا چون بود ميزان
 وگر در شرع افزايد گمان بر كان بود فرمان

 رون آمد چو تابستانسكندر از ره ديگر ب
 خوردن چوداني زيست با هجران همه شاديست غم

 چو بلبل بر اميد وصل منشني هشت مه عريان
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 زايداگر خواهي كه تا داني كه از درياچه مي
 تابد تو از آهن كجا يابي چو نور از طور مي

 اگر سلمان همي خواهي كه گردي رو مسلمان شو
 مرو در راه هر كوري اگر مردي برين هامون
 نه هر آهو كه پيش آْيد بود در ناف او نافه

 لم كه مشكش نيست در ظاهربسي آهوست در عا
 نه جان خود زندگي باشد غلط زينجاست غافل را
 هرآنكو نور جان بيند شود سخته چو پروانه
 برپ عشق شو پران كه عنقاوار خود بيني
 شراب شوق چندان خور كه پاي از ره برون ننهي
 تو بر ره رو چو اصحابي كه خود ميريست مر ره را

 سگي عابدهم از درد دل ايشان برون آمد 
 شعاع روي مردي بود و شمع وقت بسطامي
 ز روي درد اين رهرو مبيّن آلت كانون

 ست سيلي خوردن اندر سر همه اكرام و احسان
 چو عالم جمله منكر شد چرا دارد خرد طرفه
 كنون طوفان مردانست و آنك طرف گل در گل
 زني كو عدّۀ دين داشت آنجا مردوار آمد

 كن در بصر افزونحسن در بصره پر بينند لي
 ز يثرب علم دين خيزد عجب اينست در حكمت

 پويد به عشق مصطفا صادق صهيب از روم مي
 دال آنجا كه انصافست خود از روم دل خيزد

 چندين سالها بلعم نه در كعبه مجاور بود
 نه از ترتيب عقل افتد سخن در خاطر عيسي
 سماع روح عاشق را نه از نقل آورد ناقل

 ماع آيد همه علمش هدر گرددهرآنك اندر س
 وليك از كار و بار اين اثر يابد جهان دل

 و پالود تا باشد كزين معنيجگرها خون شد 
 چه جاي اين هوس باشد كه بگذشت اينهمه لشكر
 خرابي در ره نفست و در ميل طريق تن
 بهشت اينجا بنا كردست شدّاد از پي شادي
 ز هول سيل عالم بر شده ايمن لب كشتي

 كند عيسي و بار حكم او بر خر ي ميسوار
 راهست اي سنايي اين كه با مرغان خود يك دم چه

 مگر ز آواز مرغانت نداند كس جز اين سيد

 باش بر اميّد كشتيبانبه همّت راه بُر مي
 بن عمران برو بر تجربت بر طور چون موسيّ

 رأي مسلماني بميري در بن زندان كه بي
 تر از هامان كه گمراهي برون آيي بسي گمره

 هر زنده كه تو بيني بود در قالب او جان نه
 بسي شخصست درگيتي كه جانش نيست در ابدان
 كه جان درّيست در خلقت ز بهر زينت جانان
 هرآنكو مرز جان داند نباشد فارغ از احزان
 ز ناجنسان جداييها و با جنسان بهم چسبان
 كه چون از ره برون رفتي خمارت گيرد از شيطان

 شند آن اصحاب سگبانانچه عيب آيد اگر با
 هم از خورشيد تابانست لعل سرخ اندر كان
 نهاد بوي دردي بود و رنگ سالكان گريان
 ز نور روي آن مه بني مزين قامت كيوان
 چه باشد گر كني در پيش جانان جان و تن قربان
 اگر پيري خرب گويد كه آيد عاقبت طوفان
 كنون بازار شيطانست و آنك موعد ديوان

 دّۀ كني بود با وي كي رود يكسانتني كو م
 بدن در كعبه پر آيند ليكن در نظر نقصان
 كه صاحب همتان آيند از بنياد تركستان

 جويد صليب و آلت رهبان هشام از مكه مي
 تنا آنجا كه اعالمست از كعبه بود خذالن
 نه در كوي ضاللت بود چندين روزها عثمان
 نه بر تقدير حرف آيد معاني ز آيت قرآن

 عاع شمع حكمت را نه از عقل آورد يزدانش
 هرآنك اندر شعاع افتد شود ديوانه در گيهان
 بلي در ذكر علم آن ثناخواند بسي حسان
 خرب يابد مگر يك دل شود در آسمان پرّان
 پي مركب رها كردند تا پيدا بود پنهان
 وگر در حصن جان آيي همه شهرست و شهرستان

 ك اشرتبانآرد ي خرب زآن خانۀ خرّم كه مي
 قوت دين كنعان ز روح نوح پيغمرب شده بي

 ز طعم منزل اندر دل نه خر آگاه و نه پاالن
 امكان خرب گويي و جان جويي بالخواهي تو بي

 كه فخر اهل ري اويست و تاج صدر اصفاهان



۱۵۵ 

 اميني رهروي كو را رضا گويند در دنيا
  

 ازو راضي رضا در حشر و با او مصطفا همخوان
  

  
  ده بوداي داشت او را به قاضي بر معرويف بود زن سليطه
  نمود در حق وي گويد و رنج مي

 در در ما نگرانپردۀ پردهويحك اي 
 يا مدر يا چو دريدي چو لئيمان بمدوز

 دالن جاي نوري تو و ما از تو چو تاريك
 ماهت ار نور دهد ترّي آبست درو
 شيشۀ بادۀ روشن ندهي تا نكني

 رسمي اي فلك آخر مكن اين بي شرم دار
  باشد پساز تو و گردش چرخت چه هرن

 عمر ما طعمۀ دوران تو شد بس باشد
 هركه يكشب ز بر زن بود از روي مراد
 خواستم از پي راحت زني آخر از تو
 اين ز تو در خورد اي مادر زنداني زاي
 مر پسر را به تو اميّد كجا ماند پس
 چون به زن كردني اين رنج همي بايد ديد
 ما غالم كف دستيم بس اكنون كه ز عجز

 قصه دراز نيوسف يعقوب مكي نه توي
 يوسف مصري ده سال ز زن زندان ديد
 آنكه با يوسف صدّيق چنني خواهد كرد
 حجرۀ عقل ز سوداي زنان خايل كن
 بند يك ماده مشو تا بتواني چو خروس

 خردان بگرفتند خاصه اكنون كه جهان بي
 اصلي و جهل خردي دارد و بي كار چون بي

 يستطالع فاجري و ماجري امروز قو
 مركه پستان ميان پاي نداد او را شير
 هركه لوزينۀ شهوت نچشيدست ز پس
 آنكه بودست چو گردون به گه خردي كوژ

 نفيرست كسي كش نفر از جهل و خطاست بي
 روزگاريست كه جز جهل و خيانت نخرند
 سرپ تير زمان ديدۀ شوخست و فساد
 شايد ار ديدۀ آزاده گهر بار شود

 نگيرد ز اقبال بازِ دانش چو همي صيد

 بيش از اين پردۀ ما پيش هر ابله مدران 
 يا مخوان يا چو بخواندي چو بخيالن بمران

 گويي تو و ما از تو پر آتش جگران آب
 مشكت ار بوي دهد خشكي نارست در آن

 گران تر از كارگه شيشه روز ما تيره
 سيران تا كي از پرورش و تربيت بد

 چون تهي دست بوند از تو همه پر هرنان
 نيز هر ساعتمان شربت هجران مخوران
 سايل از نو شود از جملۀ زير و زبران

 خربان آن بديدم كه نبينند همه بي
 ما به زندان و تو از دور به ما در نگران

 پدران همه چون فعل تو اين باشد بر بي
 اينت اقبال كه دارند پس امروز غران

 اند از پس يك ماده برينگونه بران هماند
 يوسفان را نبود چاره ازين بد گهران

 خطران پس ترا كي خطري دارند اين بي
 هيچ داني چكند صحبت او با دگران
 تا به جان پند تو گيرند همه پر عربان
 تا بوي تاجور و پيش رو تاجوران

 خرد وار بزي تا نبوي سرد و گران بي
 ن مختصرانواي پس بر تو و آباد بري

 هركه امروز برآنست برآنست برآن
 نيست امروز ميان جهال او ز سران
 نيست در مجلس اين طايفه از پيشرتان
 الجرم هست درين وقت ز گردون سرپان

 نفران جهد كن تا نبوي از نفر بي
 داري اين مايه وگرنه خر ازين كلبه بران
 جهد كن تات نبيند فلك از پي سرپان

 گهران با گهران يچون شدستند همه ب
 پيشش از خشم در اطراف ممالك مرپان
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 معني اصل و وفايش مجوي از همه كس
 اندرين وقت ز كس راه صيانت مطلب

 خربوار در اين عصر بزي كز پي بخت بي
 با چنني قول و چنني فعل كه اين دونان راست
 چون سرشت همه رعنايي و برساختگيست
 پس چو از واقعۀ حادثه كس نيست مصون
 عاجزيت از شرف با پدري بود ار نه

 بصران صحبت دونان طلبد ه چون بيهرك
 پاي كي دارد با صحبت تو سفلۀ دون
 مردمي را چو نگيرد همي اين تازي اسب
 وقت آنست كه در پيشگه ميخانه
 اسب شادي و طرب در صف ايام در آر
 مركب امر خدايست چو تركيب تنت
 اي دل اي دل چو ز فضل و ز شرف حيرانيست
 دست در گردن ايام در آريم از عقل
 دين فروشيم چو اين قوم جزين مي نخرند
 كام جوييم و نبنديم دل اندر يك بند
 همت خويش وراي فلك و عقل نهيم
 خود كه باشد فلك بادرو آب نهاد
 كار حكم ازيل دارد و نقش تقدير
 جرم از اجرام ندانند بجز كوردالن
 زآنكه از قاعدۀ قسمت در پردۀ راز
 همه بادست حديث فلك و سير نجوم

 هد چرخ كهنند لت نو چو همي ميدو
 خرد و اصل و وفا ازگرچه با زيب و فريم 

 عيش خود تلخ چه داريم به سوداي زنان
 جان ببخشيم به ياران نكو از سر عشق
 خام باشد ترشي در رخ و شهوت در دل

 ز آنكرنگ آن قوم نگيريم به يك صحبت ا
 و دالن عقل همه اندر طلب مستي بي

 ز شادي كه شودآنچنان قاعده سازيم 
 هيچ تاوان نبود در دو جهان بر من و تو

  

 ثمران زآنكه هستند ز بستان وفا بي
 كه سر راه برانند همه راهربان

 خربان گوي اقبال ربودند همه بي
 آيدم اي خواجه ز كوران و كران رشك مي

 مذهب خانه خدادار تو چون مستقران
 اصل تو دون باش نه از مشتهران همچو بي

 ظفران م كيت ديدي چون بيدهر و ايا
 بصران سخت بسيار بالها كشد از بي

 سران اي خيره سر و در نسب خيره چون نه
 يارب اي بار خداييت جهاني ز خران

 فكران ترس و البأس بسازي چو همه بي
 مگر از زحمت اسبت برمند اين گذران
 بخرابيش درين مرتع خاكي مچران
 ز اهل فضل و شرف و عقل گران گير گران
 پاي برداريم از سيرت نيكو نظران
 مايه سازيم هم از همت و خوي دگران
 زآنكه اينست همه ره روش با خطران

 برون فلكند از ما فرزانه تران كه
 خود كه باشند درو اينهمه صاحب سفران
 كه نوشتست همه بوده و نابوده در آن

 سران طمع از چرخ ندارند مگر خيره
 شمرانچرخ پيمايان دورند و ستاره 
 خوران باده دارد همه خوشي و دگر باده

 ما و بادۀ كهن و مطرب و نو خط پسران
 زيب و فران گرد ميخانه درآييم چو بي

 ما و سيمني زنخان خوش و زرّين كمران
 سيم خوردن چه خطر دارد با سيمربان
 چون بود كيسه پر از سيم و جهان پر شكران
 پشت اسالم نكردند بنا بر عمران

 سيم و زران ر طرب هستي بيهمه اند
 از پس ما سمر خوشرت صاحب سمران
 چون برين گونه گذاريم جهان گذران

  

  
  در مدح محمد تكني بغراخان

 جان نزايد به سعي چار اركان  چرخ نارد به حكم صد دوران
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 در زمني از سخا و فضل و هرن
 آنكه شد تا سخاش پيدا گشت
 آنكه از بيم خنجرش دشمن
 آنكه تا بادِ اَمنِ او بوزيد

 شير نزد كفش آنكه بر شيد و
 در يمينش نهادۀ دعوي
 مرده با زخم پاي او زفتي
 از پي چشم زخم بر در جود
 اي ز تأثير حرمت گهرت
 فلك جود را كفت انجم
 زير امر تو نقش چار گهر
 دل كفيده ز فكرت تو يقني
 ابرو تيري به بخشش و كوشش
 تا بپيوست نهي تو بر عقل
 از پي كني نحس سخت بكوفت

 همتت بگذاشتديد چون كرب و 
 بر يك انگشت همّتت تنگست
 به مكاني رسيد همت تو
 شمت جودت ار بر اَبر عقيم
 باد حزم تو گر بر اَبر زند
 آب عزم تو گر به كوه رسد
 هركه در فرّ سايۀ كف تست
 رو كه روشن بتست جرم فلك
 چه عجب گر ز گوهر تو كند

 وايف تركگرچه زين پيش بر ط
 گر بديديت بوسها دادي

 دل سود حرص را مايهز  یا
 عورتي ام بكرده از شنگي
 بر همه مهرتان فگنده ركاب
 با مِهان بوده همچو ماه قرين
 هركه زين طايفه مرا ديدي
 آخر اين ليتك كتاب فروش

 بخش  فروش كاون آنچنان كون
 وآنچنان سرد پوز گنده بروت
 آنچنان بادسار خاك انبوي

 چون محمد تكني بغراخان
 بخل در دامن فنا پنهان
 همچو خنجر شدست گنگ زبان
 غرق عفوست كشتي عصيان
 جود بخلست و پُر ديل بهتان
 در يقينش نتيجۀ برهان
 زنده با جود دست او احسان
 كرده شخص نياز را قربان
 يافته از زمانه خلق امان
 نامۀ جاه را دلت عنوان
 زير قدر تو جرم هفت ايوان
 دم بريده ز خاطر تو گمان

 ميدان شيد و شيري به مجلس و
 عقلها را گسسته شد فرمان
 پاي قدر تو تارك كيوان
 كرب و همت پلنگ و شير ژيان
 خاتم نه سپهر سرگردان
 كز پس آن پديد نيست مكان
 بوزد خيزد از گهر طوفان
 بر زمني نايد از هوا باران
 بر هوا بر رود چو نار و دُخان
 ايمنست از نوائب حدثان
 رو كه خرّم بتست طبع جهان

 شام و مكه تركستانفخر بر 
 كرد رستم ز پرديل دستان
 بر ستانۀ تو رستم دستان
 وي ز كف درد آز را درمان
 تيغ بسيار مرد را افسان
 وز همه ليتكان كشيده عنان
 وزِ كهان همچو گرب كرده كران
 شدي از لرزه همچو باد وزان
 برسانيده كار بنده به جان
 وآنچنان گنده ريش گنده دهان

 اخك كشخانوآنچنان كون فر
 افشان آنچنان بادريش و خاك



۱۵۸ 

 آن درم سنگكي كه برنايد
 اي تموزز ابرهنواتر  بي

 ها چو كاه سبك در همه ديده
 خرد ليتكي و بد خصلت بي

 حميتانه در سبلت باد بي
 جاي عقلش گرفته باد و بروت
 چون سگ و گربه برده از غمري
 دل و تن چون تن و دل غربال
 كرده بر كون خويش سيم سره

 زبان بوده و شده تازي بي
 گوي چون فرعون سخت بيهوده

 زده جامه براي من صابون
 چنگ در دل چو عاشق مفلس
 در شكّمش ز نوعها علت
 پر كدو دانه گردد ار بنهي
 تيز سيصد قرابه در ريشش
 گاه گويد دعات گويم من
 زآنكه هرگز نخواست كس از كس

 درم جماعش اگر نكنم بي
 درم آمد عالج عشق درم

  

 از گراني به يك جهان ميزان
 تر ز بادهاي خزان سرد دم

 بر همه طبعها چو كوه گران
 سامان ادب مردكيّ و بي بي

 دولتانه در ديوان نام بي
 رويش بخورده خاك هوان آب

 آبروي از براي پارۀ نان
 سر و بن چون بن و سر و بنگان

 زيانكرده بر كير خويش عمر 
 چني بوده و شده دهقان خوشه

 نيك بسيار خوار چون ثعبان
 كرده سبلت ز عشق من سوهان
 دست بر كون چو مفلس عريان
 در دو چشمش ز جنسها يرقان
 كپّه بر كون او چو با تنگان
 با چنني عشق و با چنني پيمان
 اوفتم ز آن حديث در خفقان
 به دعا گادن اي مسلمانان

 نايما دهد ايزد بهشت بي
 كوه ريشا چه سود ازين و از آن

  

  
  در مدح سرهنگ محمدبن فرج نوآبادي

 خجسته باد بهاري بهار ارسنجان
 سپهر قدري كز بخت و دولت فلكي

 اي كه به پيش خدايگان زمني يگانه
 به شخص گردان داد او سباع را دعوت
 ز بخت شه نه بسست اين گشادن قنّوج
 اند مثل شنيدم كز نيم مشت ساخته

 قتست كه اين مشت كاين حكايت ازوستحقي
 محمد فرج آن سرور نوآبادي
 ستودۀ همه كس مهرتي جوانمردي

 اي كه بهر جاي كو سخن گويد يگانه
 كمال گردد در جاه او همي عاجز

 اند نقات دو گوش زي سخن او نهاده
 سخي كفي كه به يك زخم زور بستاند

 سخي و جواد و راد و جوان برآن ظريف 
 مسخر وي گشتند جمله سرهنگان
 نمود مردمي اندر ديار هندستان
 به جان اعداء كرد او حسام را مهمان
 بدين شجاعت شامات بشكني آسان

 ن سالح كه از جنس خنجرست و سنانآهر
 نبود و نيست مگر مشت آن ظريف جهان
 كه سروري را صدرست و قايدي را كان

 ه افتخار زمينست و اختيار زمانك
 حديث اهل خرد خوار باشد و هذيان
 جمال ماند در روي او همي حيران

 اند اعيان دو چشم در هرن او گشاده
 ز يشك و پنجۀ شير نژند و پيل دمان
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 كند چو سندان در مشت سونش آهن
 قي املش بوسد دستچو جام يافت ز سا

 ام كه كس آورده پشت او به زمني نديده
 بيامدند به اميد جنگ او هر مرد
 ز بخت نيك يكي را ربود سر ز بدن

 گفتند» نحن غالبون«از آن سپس كه همه 
 چگونه وصف شجاعت كنم كسي را من

 تر از هر كه در جهان مردست اياستوده
 نه يوسفي و ترا هست روي چون خورشيد

 كمال تو به كمال نه رسد بيهرن چگو
 به وقت مردي احوال تيغ را معيار
 به تو كنند نو آباديان همي مفخر
 سپهر وارت قدرست و طلعتت خورشيد
 هزار دشمن و از تو يكي گذارش مشت
 شگفت نيست اگر من به مدح تو نرسم
 ايا نديم ندم را ثناي تو دارو

 امد تر شعر من رواست از آنكاگر ني
 در از مدحت تو با تقصيرق م اينبگفت

 تو شاعري و به نزد تو شعر من ژاژست
 وليكن ارچه بود بحر ژرف معدن آب
 همه دعاي من آنست بر تو اي سرهنگ
 هميشه تا نبود جاي دُر بجز دريا
 بقات خواهم در دولت و سعادت و عزّ 
 به عمر خويش چنان كن كه خواهمت گفنت
 چو ابر و بحر ببخش و چو ماه و مهر بتاب

  

 كند به تيغ چون سونش به زخمها سندان
 چو تيغ كرد برهنه اجلش بوسد ران

 ام به عيان هزار مرد بيفگند ديده
 ه پيش شاه و بدين بست با همه پيمانب

 ز مشت خويش دگر را ز تن ربود روان
 »كل من عليها فان«فگند در دلشان 

 كه نرخ جان شود از زور او همي ارزان
 كه از شجاعت تو كرده حاسدت نقصان
 نه موسئي و ترا هست نيزه چون ثعبان

 بيان تو به بيان سخن چگونه رسد بي
 ا ميزانبه گاه رادي اسباب جود ر

 كه فخر عالمي اي راد كّف خوب كمان
 منير وارت بدرست و برج تو دكّان
 هزار لشكر و از دولتت يكي دوران
 كه خاك را نبود قدر گنبد گردان
 ايا معني طرب را سخاي تو بستان
 نماند آب سخن را چو راني از پي نان
 پسنده باشد در شعر نام تو برهان
 مانكه برد زيره بضاعت به معدن كر

 ببارد آخر هم گه گهي برو باران
 كه اي خداي مر او را به كامها برسان
 هميشه تا نبود جاي زر بجز در كان
 عدو و حاسد تو در غم دل و احزان
 به جاه خويش چنان كن كه داني از اركان
 چو چرخ و شير بگرد و چو سنگ و كوه بمان

  

  
  در نعت امام هشتم(ع)

 دين را حرميست در خراسان
 معجزهاي شرع احمد از

 همواره رهش مسير حاجت
 چون كعبه پر آدمي ز هر جاي
 هم فرّ فرشته كرده جلوه
 از رفعت او حريم مشهد
 از دور شده قرار زيرا
 از حرمت زايران راهش

 دشوار ترا به محشر آسان 
 از حجتهاي دين يزدان
 پيوسته درش مشير غفران
 چون عرش پر از فرشته هزمان
 هم روح وصي درو به جوالن
 از هيبت او شريف بنيان
 نزديك بمانده ديده حيران

 بيابان فردوس فداي هر
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 قرآن نه درو و او الواالمر
 ايمان نه و رستگار ازو خلق
 از خاتم انبيا درو تن
 آن بقعه شده به پيش فردوس

 شرطهاي توحيداز جملۀ 
 زين معني زاد در مدينه
 در عهدۀ موسي آل جعفر
 مهرش سبب نجات و توفيق
 مأمون چو به نام او درم زد
 هوري شد هر درم به نامش
 از ديناري هميشه تا ده
 بر مهر زياد آن درمها
 اين كار هر آينه نه بازيست
 زرّست به نام هر خليفه

 نام نام رضا هميشه بي بي
 راست باشدبا نفس تني كه 

 بر دين خدا و شرع احمد
 چون او بود از رسول نايب
 اي مأمون كرده با تو پيوند
 اين پيوندت گسسته پيوند
 از بهر تو شكل شير مَسند
 آنرا كه ز پيش تخت مأمون
 يا درد جحود منكرش را
 از معتربان اهل قبله
 كس نيست كه نيست از تو راضي
 اندر پدرت وصي احمد

 قصيده تضمني كنم اندرين
 اي كني تو كفر و مهرت ايمان
 در دامن مهر تو زدم دست
 اندر ملك امان علي راست

  

 دعوي نه و با بزرگ برهان
 توبه نه و عذرهاي عصيان
 از سيد اوصيا درو جان
 آن تُربه به روضه كرده رضوان
 از حاصل اصلهاي ايمان
 اين دعوي كرده در خراسان
 با عصمت موسي آل عمران
 كينش مدد هالك و خذالن
 بر زر بفزود هم درم ز آن
 كس را درمي زدند زينسان
 زاننرخ درمي شدست ار

 از حرمت نام او چو قرآن
 اين خور بچه گل كنند پنهان
 سيمست به ضرب خان و خاقان

 شان شان رضا هميشه بي بي
 چون خور كه بتابد از گريبان
 بر جمله ز كافر و مسلمان
 چون او سزد از خداي احسان
 وي ايزد بسته با تو پيمان
 و آن پيمانت گرفته دامان
 درّنده شده به چنگ و دندان

 ان تو خوانده بود بهتانبره
 اقرار دو شير ساخت درمان
 وز معتمدان دين ديان
 كس نيست كه هست بر تو غضبان
 بيتيست مرا به حسب امكان
 كني بيت فرو گذاشت نتوان
 پيدا به تو كافر از مسلمان
 تا كفر نگيردم گريبان
 دل در غم غربت تو بريان

  

  
  ٭٭٭

 اي سنايي ز آستان نتوان شدن بر آسمان
 ركه چون نمرود با صندوق و با كركس روده

 با كمان و تير چون نمرود بر گردون مشو

 زآنكه روحاني رود بر آسمان از آستان 
 خيره باز آيد نگون نمرودوار از آسمان
 كان مشعبد گردش از تيرت همي سازد كمان
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 چون ملك بر آسمان نتوان پريد اي اهرمن
 همچو جان بر آسمان از آستان رفتي سبك
 بندگي كن چون خدايي كرد نتواني همي
 اي در نهان خويش پس چون ريسمان گم كرده
 شفگر نهان داري سر خود را به تن در چون ك

 چشم روشن بني ما گر چون فلم بيند ترا
 اي ور چو ماهي جوشن عصمت فرو پوشيده

 در نهاد خويش چون خرچنگ داري چنگها
 بر نهاد خويشنت چون عنكبوتي بر منت
 هر زمان چون آب گردي خيره گرد آبخور
 تا دهان دارد گشاده اژدهاي حرص تو

 هاي عيب را گر چو گرگ و سگ بدرّي عيبه
 هوش و چشم دل همي كور و كري ور به گوش

 تا تو با طوطي به رازي خيره چون گويم سخن
 اي گر ضعيفي همچو راسو دزد همچون عكه

 طيلسان بفگن كه دارد طيلسان چون تو مگس
 از كالغ آموز پيش از صبحدم برخاسنت
 چون خبزد وگر دي اندر مسرتاح از بهر خورد
 خون مخور چون پشه و چون كيك شادان بر مجه
 گر ز پيري زانو از سر برگذاري چون ملخ
 طمطراق اشهب و ادهم كجا ماند ترا
 همچو غوك اندر دهان مار مخروش از اجل
 اندرين ماتم دو كف بر فرق كژدم وارنه
 حرز ابراهيم پيغمرب همي خوان زير لب
 چون درخت ارغوان خونابه بار از ديدگان
 گر بود چون سرو سرسبزي و پيروزي ترا

 عمر تو دوران چرخ آرد به سرهم بهار 
 اعتماد و تكيه كم كن بر بقا و بود خويش
 هر بقا كان عاريت دادند يك چندي ترا
 گر تو باشي مهربان ور پند و حكمت بشنوي

  

 فلي بود چون تن ملك علوي چو جانكاهرمن س
 دي تن ز تركيب چهار اركان گرانگر نبو

 نكه باشد بنده را در بند چون تن را توانآز
 تا سر تو پاي شد پاي تو سر چون ريسمان
 خويشنت را چون كشف باري سرپ كن ز استخوان
 چشم را چون خارپشت از تن برون آور سنان

 نهانز آتش فتنه چو ماهي شو به آب اندر 
 تا به چنگ آري به هر چنگي دگرگون نام و نان
 گر همي چون كرم پيله بر تني بر خانمان
 هر نفس چون باد گردي خيره گرد بادبان
 چون نهنگ اندر كشد آزت همه ملك جهان
 چون بهايم عاجزي در پنجۀ شير ژيان
 از ملك چون نكته گويم چون تويي از انس و جان

 اندر آشيان تا تو با جغدي و يا شاهيني
 ور حذوري همچو گربه همچو موشي پر زيان
 يا نه بر آتش چو پروانه بسوزان طيلسان
 كز حريصي همچو خوكي تندرست و ناتوان

 وار از بهر خوردن رو يكي در بوستان نحل
 تا نماني خيره ماليده به دست اين و آن
 زير خاك و خشت باشد همچو مورانت مكان

 تو داري زير رانكاشهب و ادهم ز روز و شب 
 دادي فرو بندد زبان كز خروشت دست بي

 كي كند چون حرز سودت زاري و بانگ و فغان
 كآتش نمرود گردد بر نهادت گلستان
 تا شود گوهر سرشگت چون سرشگ ارغوان

 د گلها همچو ني پيشت ميانندر كمر بند
 بقا گردي چو گل بر شاخ و خار اندر خزان بي

 بپّرد در زمانآنچه باقي ماند از عمرت 
 چون نباشد باقي اي غافل بجز فاني مدان
 كس نباشد بر تو مانند سنايي مهربان

  

  
  ٭٭٭

 شرط مردان نيست در دل عشق جانان داشنت
 بلكه اندر عشق جانان شرط مردان آن بود
 دُر كه از بحر عطا خيزد صدف دل ساخنت

 بند هجران داشنت ووصل  بند پس دل اندر 
 بر در دل بودن و فرمان جانان داشنت
 تيز كز شست قضا آيد هدف جان داشنت
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 نوك پيكانها كه بر جانها رسد، بر جان خويش
 لطان نز پي سگبان و سگاز براي جاه س

 عقل ناكس روي را مصحف در آب انداخنت
 در مذاق از جام جان چون ز دست دوست خوردي

 چون جمال زخم چوگان ديدي اندر دست دوست
 وصل بتوان خواست ليك از قهر نتوان يافنت
 بر در ميدان اال اللّٰه تيغ ال اله
 شرط مؤمن چيست؟ اندر خويشنت كافر شدن

 ز داري جز خدا آن هيچ نيستآوي هرچه دست
 خويشنت را چون نمك بگداخت بايد تا توان
 كي توان با صدهزاران پردۀ نابود و بود
 كي توان با همرهان خطۀ كون و فساد
 هم به جاه آن اگر ممكن شود در راه آن
 خويشنت اوّل ببايد شسنت از گرد حدوث
 چند ازيندر جستجوي و رنگ و بوي و گفتگوي

 خوابه خواهد بود با خورشيد ماهچون دو شب هم
 خاك و باد و آب و آتش را به اركان بازده
 تا كي اندر پردۀ غفلت ز راه رنگ و بوي
 خوب نبود سوخته جربيل پر در عشق تو
 كدخداي هردو عالم بود خواهي پس ترا
 بگذر از نفس بهيمي تا نبايد تنت را
 بگذر از عقل طبيعي تا نبايد جانت را

 خوي نمازي اي حكيم زشت تا كي از كاهل
 صدق بوبكريّ و حذق حيدري كردن رها
 عقل نبود فلسفه خواندن ز بهر كاملي
 دين و ملت ني و بر جان نقش حكمت دوخنت
 فقه نبود قال و قيل از بهر كسب جاه و مال
 از براي سخنت دعوي و معني روز عدل
 هركجا شيريست خود را چون شكر بگداخنت

 ته بر خوان بالاز پي تهذيب جان پيوس
 عقل را بهر تماشا گرد سروستان غيب
 چون بپويي راه داني چيست علم آموخنت
 دين نباشد با مراد و با هوا در ساخنت

 دم عيسي مريم تاخنت چارپايي بي
 دان عشوه ده را سرّ شرع آموخنت آفتي

 نامشان پيكان سلطاني نه پيكان داشنت
 دل محطّ رحل سگبانان سلطان داشنت
 عشق برنا پيشه را شمشير برّان داشنت
 لقمه را حلوا و بلوا هردو يكسان داشنت

 كوبان گوي ميدان داشنت شنت را پايخوي
 وقت نتوان يافت ليك از لطف بتوان داشنت
 هر قريني كونه ز اللّٰه بهر قربان داشنت
 شرط كافر چيست؟ اندر كفر ايمان داشنت
 چون عصا پنداشنت در دست ثعبان داشنت
 خويشنت بر خوان ربّاني نمكدان داشنت
 اهرمن را قابل انوار يزدان داشنت

 را محرم اسرار فرقان داشنتجان خود 
 هر دو گيهان داشنت پس بر سري آن داشنت
 آنگهي خود را چو قرّا ز اهل قرآن داشنت
 خويشنت در تنگناي نفس انسان داشنت
 در محاق او را چه بيم از شكل نقصان داشنت
 چندخواهي خويشنت موقوف دوران داشنت
 اين رباط باستاني را به بستان داشنت

 اميد مرغ بريان داشنت آنگه از رضوان
 زشت باشد زير كيوان تخت و ايوان داشنت
 طمع نقل و مرغ و خمر و حور و غلمان داشنت

 دين به برهان داشنت صورت تخييل هر بي
 همچو دونان اعتقاد اهل يونان داشنت
 پس دل اندر زمرۀ فرعون و هامان داشنت
 عقل چبود؟ جان نُبي خواه و نُبي خوان داشنت

 ي ني و در دل عشق طوفان داشنتنوح و كشت
 فقه چبود؟ عقل و جان و دين به سامان داشنت
 صد زبان خاموش و گويا همچو ميزان داشنت
 هركجا سيريست خود را چون سپندان داشنت
 چاشني گيران جان را تيز دندان داشنت
 همچو طاووسان روحاني خرامان داشنت
 چون بجويي علم داني چيست كيهان داشنت

 باشد؟ خويشنت در حكم يزدان داشنتدين چه 
 كف موسي عمران داشنت چوب دستي بي

 دان ديو را مهر سليمان داشنت اي فتنه
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 هردم از روي ترقي بر كتاب عاشقي
 از براي پاكي دين در سراي خامشي

 رد را داروي صرب آميخنتعشق نبود د
 از براي غيرت معشوق هم در خون دل

 فضويل گوش و لب گه گهي در كوي حيرت بي
 زهد چبود؟ هرچه جز حق روي ازو برتافنت

 از خاك خفتان دوخنت نبود باد را فقر
 از براي زاد راه اندر چراگاه صفا
 عقل و جان پستان بستانست طفل راه را

 ط مؤمنستعشق دنيا كافري باشد كه شر
 چون ز شبهت خويشنت را تربيت كردي ترا
 چون طعامش پاك دادي پس مسلم باشدت
 تا ترا در خاكدان ناسوت باشد ميزبان
 خويش و جان را در دو گيتي از براي خويشنت
 خاكپاشان ديگرند و بادپيمايان دگر

 ساخنت» الخبائث ام«سينه نتوان خانۀ 
 تا كي از نار هوا نز روي هويّت چنني
 زشت باشد خويشنت بسنت بر آدم وانگهي
 وار تا بيابي بوي يوسف بايدت يعقوب

 قابل تكليف شرعي تا خرد با تست از آنك
 كو كمال حيرتي تا مر ترا رخصت بود
 كو جمال طاعتي تا مر ترا فتوي دهد
 گرچه برخوانند حاضر ليك نتوان از گزاف
 دوزخ آشامان بدند ايشان و اينان كاهالن

 باش زيرا جز هوا نبود ترادشمن خود 
 »قال الرسول«يا » اللّٰه  قال«تا كي اندر صدر 

 خوب نبود عيسي اندر خانه پس در آستني
 چون بزير اين دو گويي گوي شو چون اين و آن
 تا كي اندر كار دنيا تا كي اندر شغل دين
 اهل دنيا اهل دين نبوند ازيرا راست نيست

 د هميبركه خندد پس خضر چون با شما بين
 چون ز راه صدق و صفوت نز من آيد نز شما

 وار بايد باري اندر اصل و فرع بوهُريره
 دين ز درويشان طلب زيرا كه شاهان را مقيم
 از خود و از خلق نرهي تا نگردد بر تو خويش

 در ديدۀ جان داشنت»جددوا ايمانكم«
 عقل دانا زندگاني را به زندان داشنت
 عشق چبود؟ ذوق را همدرد درمان داشنت

 آلود پنهان داشنت اي دريغا هاي خون
 وز لب افغان داشنتاز دل سنگني جالجل 

 زهد نبود روي چون طاعون و قطران داشنت
 فقر چبود؟ بود را از بود عريان داشنت

 نان داشنت جان خوان بي پيش جانان جان بي
 گر تو مردي تا كي از پستان و بستان داشنت
 صحن بازي جان رندان را به زندان داشنت
 از جوارح ظلم باشد چشم احسان داشنت

 ف او را نگهبان داشنتچون سگ اصحاب كه
 كي توان الهوت را در خانه مهمان داشنت
 چار ميخ عقل و نفس و چار اركان داشنت
 كي توان ساسانيان را ز آل سامان داشنت
 چون بصر نتوان فداي ام غيالن داشنت
 خويشنت را بيهده مدهوش و حيران داشنت
 نفس آدم را غالم نفس شيطان داشنت

 ر بيت احزان داشنتو بخت و عقل و جان د رخت
 چاره نبود اسب كودن را ز پاالن داشنت
 صورت جان را نه كافر نه مسلمان داشنت
 از براي چشم بد خايل ز عصيان داشنت
 بر فراز خوان مگس را همچو اخوان داشنت
 اين خسان را كي توان هم سنگ ايشان داشنت
 تا تو يار خويش باشي يار نتوان داشنت

 ل بهمان داشنتقبله تخييل فالن ياقي
 از براي توتيا سنگ سپاهان داشنت
 از پي شاهان گذار آيني چوگان داشنت
 از حريصي خويشنت دانا و نادان داشنت
 هم سكندر بودن و هم آب حيوان داشنت
 گور كن در بحر و كشتي در بيابان داشنت
 صدق بوذر داشنت يا عشق سلمان داشنت
 نتگه دل اندر دين و گه دستي در انبان داش

 رسم باشد گنجها در جاي ويران داشنت
 در دبيرستان حيرت لوح نسيان داشنت
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 وارباد هوا خسبي همي عفريتبر چند 
 راحت از ديوان نجويي پي ز ديوان دور شو

 شدن پس در مال كي توان از خلق متواري
 شاعري بگذار و گرد شرع گرد ايرا ترا

 نعمت بود ورت خرسندي درين منزل ويل
 باد بيرون كن ز سر تا جمع گردي بهر آنك
 راستي اندر ميان داوري شرطست از آنك
 گر چو خورشيدي نبايد تا بوي غماز خويش

 طمع زي چون سنايي تا مسلم باشدت بي
 ي همچنوباد كم كن جان خود را تا توان

  

 خويشنت در آب و آتش همچو ديوان داشنت
 باز هل همواره ديوان را به ديوان داشنت
 مشعله در دست و مشك اندر گريبان داشنت

 محمد نظم حسّان داشنت زشت باشد بي
 نيازي از فراوان داشنت رو كه چون من بي

 را جز باد نتواند پريشان داشنتخاك 
 چون الفـ زو دور شد دستي در امكان داشنت
 توبه بايد كرد ازين رخسار رخشان داشنت

 آسان داشنت خويشنت را زين گرانجانان تن
 خاك پاي خاكپاشان خراسان داشنت

  

  
  در پاسخ پرسش سلطان سنجر دربارۀ مذهب

 كار عاقل نيست در دل مهر دلرب داشنت
 گني دل نامهرباني روز و شباز پي سن

 چون نگردي گرد معشوقي كه روز وصل او
 هركه چون كركس به مرداري فرود آورد سر
 رايت همّت ز ساق عرش بربايد فراشت
 بندگان را بندگي كردن نشايد تا توان
 تا دل عيسّي مريم باشد اندر بند تو
 يوسف مصري نشسته با تو اندر انجمن

 دارد خرداحمد مرسل نشسته كي روا 
 اي درياي ضاللت در گرفتار آمده

 ست ليكن جمله در گرداب خوف بحر پر كشتي
 گر نجات دين و دل خواهي همي تا چند ازين
 من سالمت خانۀ نوح نبي بنمايمت
 شو مدينۀ علم را در جوي و پس در وي خرام
 چون همي داني كه شهر علم را حيدر دَرست

 دين كي روا باشد به ناموس و حيل در راه
 من چگويم چون تو داني مختصر عقلي بود

 پسندد عقل نابيناي تو از تو خود چون مي
 مر مرا باري نكو نايد ز روي اعتقاد
 آنكه او را بر سر حيدر همي خواني امير
 گر تن خاكي همي بر باد ندهي شرط نيست

 وار باشد حيدر اندر صدر ملك تا سليمان
 تابآفتاب اندر سما با صدهزاران نور و 

 بر داشنت جان نگني مُهر مهر شاخ بي 
 بر رخ چون زر نثار گنج گوهر داشنت
 بر تو زيبد شمع مجلس مهر انور داشنت
 كي تواند همچو طوطي طمع شكّر داشنت

 زير سايۀ پر داشنتتا توان افالك 
 پاسبان بام و در فغفور و قيصر داشنت
 كي روا باشد دل اندر سمّ هر خر داشنت
 زشت باشد چشم را در نقش آزر داشنت
 دل اسير سيرت بوجهل كافر داشنت
 زين برادر يك سخن بايست باور داشنت

 سفينۀ نوح نتوان چشم معرب داشنت بي
 سر داشنت پا و بي خويشنت چون دايره بي

 تا تواني خويشنت را ايمن از شر داشنت
 تا كي آخر خويشنت چون حلقه بر در داشنت
 خوب نبود جز كه حيدر مير و مهرت داشنت
 ديو را بر مسند قاضي اكرب داشنت
 قدر خاك افزونرت از گوگرد احمر داشنت
 پارگني را قابل تسنيم و كوثر داشنت
 حق زهرا بردن و دين پيمرب داشنت

 تواند كفش قنرب داشنت كافرم گر مي
 آب افيون خوردن و در دامن آذر داشنت
 زشت باشد ديو را بر تارك افسر داشنت
 زُهره را كي زهره باشد چهره ازهر داشنت



۱۶۵ 

 خضر فرخ پي دليلي را ميان بسته چو كلك
 گر همي خواهي كه چون مهرت بود مهرت قبول
 چون درخت دين به باغ شرع حيدر در نشاند

 اللّٰه و عرتت ز احمد مرسل نماند جز كتاب
 از گذشت مصطفاي مجتبي جز مرتضي

 داري روا از پس سلطان ملك شه چون نمي
 همياز پي سلطان دين پس چون روا داري 

 اندر آن صحرا كه سنگ خاره خون گردد همي
 هفت زندان را زباني برگشايد هفت در
 هشت بستان را كجا هرگز تواني يافنت
 گر همي مؤمن شماري خويشنت را بايدت
 كي مسلم باشدت اسالم تا كارت بود
 گر همي ديندار خواني خويشنت را شرط نيست
 پند من بنيوش و علم دين طلب از بهر آنك

 دين را تا نيابي چشم دل را عقل ساز علم
 تا ترا جاهل شمارد عقل سودت كي كند
 علم چبود؟ فرق دانسنت حقي از باطلي
 گرب كي چبود؟ فكندن دين حق در زير پاي
 گرب كي بگذار و دين حق بجو از بهر آنك
 گر بدين سيرت بخواباند ترا ناگاه مرگ
 اي سنايي وارهان خود را كه نازيبا بود

 آسايش اين خويشنت دشمن خراناز پي 
 بندگي كن آل ياسني را به جان تا روز حشر
 زيور ديوان خودساز اين مناقب را از آنك

  

 جاهلي باشد ستور لنگ رهرب داشنت
 مهر حيدر بايدت با جان برابر داشنت
 باغباني زشت باشد جز كه حيدر داشنت

 داشنت يادگاري كان توان تا روز محشر
 عالم دين را نيارد كس معمّر داشنت
 تاج و تخت پادشاهي جز كه سنجر داشنت
 جز عليّ و عرتتش محراب و منرب داشنت
 وندران ميدان كه نتوان پشت و ياور داشنت
 از براي فاسق و مجرم مجاور داشنت
 جز به حّب حيدر و شبّير و شبّر داشنت
 مهر زر جعفري بر دين جعفر داشنت

 ر گردن و در زير خنجر داشنتطيلسان د
 جسم و جان از كفر و دين فربي و الغر داشنت
 جز بدانش خوب  نبود زينت و فر داشنت
 تا نبايد حاجتت بر روي معجر داشنت
 مذهب سلمان و صدق و زهد بوذر داشنت
 ني كتاب زرق شيطان جمله از بر داشنت
 پس چو گربان سال و مه بر دست ساغر داشنت

 به جاي مشك اذفر داشنت ناك را نتوان
 پس ز آتش بايدت بالني و بسرت داشنت
 دايه را بر شيرخواره مهر مادر داشنت
 تا كي آخر خويشنت حيران و مضطر داشنت

 دينان نبايد روي اصفر داشنت همچو بي
 زيور داشنتز چاره نبود نوعروسان را 

  

  
  ٭٭٭

 تا كي از ياران وصيت تخت و افسر داشنت
 اي نفس باشي مر تراتا تو بيمار هو

 گر ترا بر كشور جان پادشاهي آرزوست
 ور ره دين و شريعت ناگريزان بايدت
 كفر باشد از طمع پيش در هر منعمي
 سيم و زر را خوار داري پيش تو آسان بود
 خار را در راه دين همرنگ گل فرسودنست
 راستي در راه توحيد اين دو شرطست اي عجب

 اصطفا آدمي اصلي بود با احتياط و

 اي نان دست بر سر داشنت قمهلوز براي  
 بايدت بر خاك خواري خفت و بسرت داشنت
 پيش آزت زشت باشد دست و دل برداشنت

 چه داري سر به چنرب داشنتچون رسن گرمي 
 قامت آزادگي چون حلقه بر در داشنت
 پيش ايزد روز محشر كار چون زر داشنت
 در حقيقت خاك را هم بوي عنرب داشنت
 چشم صورت كور و گوش مادگي كر داشنت
 هرچه از ابليس معروفست منكر داشنت
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 بگذر از رنگ طبيعت دست در تحقيق زن
 هركه دارد آشنايي با همه كرّوبيان
 زير پاي حرص دنيا چون دلت فرسوده شد
 قوّت اسالم و دين بود اقتضاي ايزدي
 شرط باشد دين به حرمت داشنت در حكم شرع
 دوزخست انباشنت در ملت فردوسيان

 پرستان شد برون هركه او از موكب صورت
 انديشۀ عقلي بود گويد طبيب وآنكه را

 خود نداني گر نبودي جان نبودي تن نكو
 گر نتابد سوي كان خورشيد تابان بر فلك
 تا جوانمردي و بد ديني بود كز ناكسي

  

 ننگ باشد با پدر نسبت به مادر داشنت
 داشنت تخت همّت بايد از عيّوق برتر

 دلرب همت چه سود آنگاه در بر داشنت
 ذوالفقار احمد اندر دست حيدر داشنت
 چون عروس بكر را با زر و زيور داشنت
 تشنه لب را در كنار حوض كوثر داشنت
 بايدش طبل مالمت از قفا برداشنت
 بايد اين را از غذا جسنت نكوتر داشنت

 سواري خود چه بايد اسب و افسر داشنت بي
 ي از كجا آورد گوهر داشنتتيغ هند

 در مزاج اين جان صايف را مكدّر داشنت
  

  
  الدين ابونصر احمدبن فضل غزنوي در مدح خواجه معني

 عقل محرم تا بود دستور سلطان بدن
 جان جهاني لشكر عايل نسب دارد همي
 ساخته ميران اين لشكر ز روي مرتبت
 شرم دارند ار نهند از تابش زهره كاله

 ركباني آوريده زير رانتكلّف م بي
 طوطيان معنوي پرّند در باغ فلك
 سير ايشان خسته كرده پاي سيّاحان عرش

 انگشت گوش صوتشان راهست حيران گشته بي
 با همه شاهنشهي عقل معظّم را رهي
 آن دو واال هر دو چون شاه و وزير اندر جسد
 كرده اندر بزمگه نفس ارادي را قدح

 »ال«صحراي  توقيعشان افگنده در نفس بي
 بر فلك مشهور كار و بارشان در هر دُرج
 پيش تخت و بارگاه هردو اندر صف زده
 هر زمان گويند اين دستور كروبي نژاد
 گر همي خواهي كه گيرد ملك تو بر تو قرار

 الدين والدنيا گزين خدمت عايل معني
 اند آن خداوندي كه لطف و لفظ او را بنده

 اند ش گشتهآن جهانداري كه شاگردان عزم
 گر قبول عدل او يابد گه جنبش هوا

 تمكني دهد خاك را در ساكني گر حلم او
 س راي روشنشکور فتد بر خاك تيره ع

 كي به ناواجب رود فرمان جان در ملك تن 
 هريكي با كار و باري در جهان خويشنت
 شمع اوباشان خود را ز افسر شاهان لگن
 ننگ دارند ار كنند از عكس پروين پيرهن

 انگيز باشد نعلشان در تاخنت كآفتاب
 ان مهد فلك كمرت چمندر تماشاگاهش

 لفظ ايشان بسته دست خازنان ذالمنن
 حرفشان را هست سرگردان زبان اندر دهن
 با همه بت چهرگان جان مقدس را شمن
 وين دو وايل هردو چون دستور و سلطان در بدن
 شاخته در رزمگه روح طبيعي را مجن

 »لن«منشورشان افتاده در درياي  جسم بي
 گشان در هر وطندر زمني مذكور نام و بان

 داران سخن كارداران كالم و پرده
 شاه روحاني نسب را در ميان انجمن

 به پيشت اهرمن پري و شهاهم نگردند اين 
 چنگ در فضل ابونصر احمدبن فضل زن
 در يمن نجم يمن واندر عدن دُرّ عدن
 بادهاي سهمناك و بحرهاي موج زن
 همچو روي آب روي آسمان گيرد شكن

 ازو انگيخت باد كوه كن كي تواند گَرد
 تر ريگش از نجم پرن تر تابد كمني نيك
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 برات فضل او دُري نزايد از صدفبي
 از براي خدمت او گر نبودي خلق او
 شاد باش اي آنكه اندر فرودين خشم تو
 دير زي اي آنكه اندر فر ماه لطف تو

 رغ اگر بر شاخ دستاني زندرضايت م بي
 در عرين گر شير بيند آهو از انصاف تو
 مهر جوزا را همي سازد از آن معراج خويش
 مردۀ بدخواه اگر بيند گشاده طبع تو
 تا زيادت كرد تشريف تو سلطان جهان
 سرفرازي چون ترا زيبا بود در مملكت
 شد شهاب چرخ بر تشبيه كلكت مبتال

 تا وايل بوددست دستوري چو تو بر هردو
 حرف و صوت نفس كلي راوي كلكت بود بي

 روي تو چون ماه و دستت چون اثير و كلك تو
 آدمي اندر فرايض فر تو جويد ز رب
 خضر اگر در انتهاي عمر خورد آب حيات
 مونس تو ديدۀ روحانيان زيبد همي
 از تو آموزد جوانمردي جوانمردي از آنك
 از براي گوهر واال و اصل پاك تست

 پوش ن شوند از عكس باده ساقيانت لعلچو
 پوشان ترا از بهشت آرند تحفه لعل

 اي چو عيسي غيب پيش و همت استاده به پاي
 بر خداي ار خاطر اين بنده اندر كل كون
 شعر من چون چادر مريم مسرت گشته بود
 كشف آن چادر درين مجلس فتاد از بهر آنك
 تا نباشد گوي جهل اندر بر چوگان عقل

 اهت باد چون تحقيق بر راه طربنيكخو
 باد جوالن تو در ميدان عشرت با بتي

  

 جواز خلق او مشكي نخيزد از خنتبي
 كوژ باال آمدندي بر زمني خلق زمن
 در كف بدخواه تو الماس گردد نسرتن
 شعلۀ آتش شود در مجلست شاخ سمن
 زن زآتش خشم تو بر وي شاخ گردد باب

 نرم نرم از بيم آهو شير بگذارد عرن
 ا شود فرقش مگر با نعل اسب مقرتنت

 از شتاب خندۀ تو خرقه گرداند كفن
 كاخهاي بد سگالت شد چو اطالل و دمن
 خلعت سلطان اعظم خسرو گردون شكن
 گشت تاج هور بر شكل دواتت مفتنت
 اندرين هردو بود ملك دو سلطان مرتهن
 چون كني مر امتحان عقلها را ممتحن

 طان فگناند ملك تو شي چون شهابي گشته
 وز خدا لطفت همي خواهد فرشته در سنن
 بُد ترا ز ابتدا آب حيات اندر لنب
 ورچه با روحانيان هرگز نه پيوندد وثن
 با جوانمردي رود در ملك تو هر پيرزن

 هاي ما و من سنگهاي آستانت قبله
 مجلس از باالي ايشان همچو باغ از نارون

 هاي ياسمن سبزپوشان بهشتي دسته
 كه بگشايي دهنده گردد گر مردۀ غم زن
 ح ترا بودست هرگز برهمندجز بت م

 خوردم حزن خوش همي درهمي خوش كنجي من به
 چادر مريم بر عيسي بسي دارد ثمن
 تا نباشد مركب تحقيق در ميدان ظن
 بدسگالت باد چون ظن در بيابان محن
 كش بود چوگان زلف اندر بر گوي ذقن

  

  
  ٭٭٭

 دست اندر الم ال خواهم زدن
 نفي و اثباتست اندر عاشقي

 »ال احصي ثنا«در دبيرستان 
 وار گام اندر عاشقي مردانه

 آه كاندر كار دل هر ساعتي

 پاي بر فرق هوا خواهم زدن 
 صدمه در صور بقا خواهم زدن
 خيمۀ خلوت جدا خواهم زدن
 از ثريا تا ثرا خواهم زدن

 وسي با عصا خواهم زدنهمچو م
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 سراي ضرب را كم عياران
 همچو ايوب از براي مصلحت
 بر لب درياي قهر از بوي لطف

 زنان را بر بساط نيستي كم
 از برون عالم جان و خرد
 زخمۀ اخالص اندر صدر جان

 از براي بندگي طرف دولت
 تير توفيق از كمان اعتقاد
 كفر و دين را در مقام نيستي

 »قل كفي«خويشنت را در مصال 
 هم چو مستان در صف ميخوارگان
 اي سنايي با ثنايي هر زمان

  

 نقد بر سنگ صفا خواهم زدن
 دست در صرب و بال خواهم زدن
 بانگ بر خوف و رجا خواهم زدن
 پاي همت بر قفا خواهم زدن
 الف تسليم و رضا خواهم زدن
 بر نواي ال اال خواهم زدن
 بر دوال كربيا خواهم زدن
 بر دل كام و هوا خواهم زدن

 نوا خواهم زدن بر نواي بي
 ف اهل رضا خواهم زدنبر ص

 خواهم زدن» انّي ارا«نعرۀ 
 چنگ در آل عبا خواهم زدن

  

  
  ٭٭٭

 وار زناي مسافر اندرين ره گام عاشق
 گر نسيم مشك معني نيست اندر جيب تو
 هر كت از زر باز گويد اوست دقيانوس تو
 ديو طرارست پيش آهنگ حرب وي تويي
 پيش از آن كز غدر عالم الل گردد جان تو

 يل كآنجا نشان خيمۀ معشوق تستمنز
 گر نثار پاي معشوقان بود در راه وصل
 چون سوار راهرب گشتي تو در ميدان عشق
 هوشيار از باده و مست از مي دنيا چه سود
 گير در خرابات خرابي همچو مستان گوشه

 پاي در ميدان مهر كمزنان ملك نه
 جان و دل را در قبالۀ عاشقي اقرار كن

 ي در عاشقي و مفلسيگر همه دعوي كن
  

 فرش الف اندر نورد و گفت از كردار زن 
 دست همت باري اندر دامن عطار زن
 گر همي دين بايدت خيمه ميان غار زن
 سوزن تمهيد را در چشم اين طرار زن
 آتش درويشي اندر عالم غدار زن
 خاك اندر سرمه ساز و بوسه بر ديوار زن

 زن با دو ديده در بپاش و با دو رخ ايثار
 افزار زن شو پياده آتش اندر زين و زين

 طيلسان فقر بر فرق چنني هشيار زن
 انۀ خمار زنخخيمۀ قالشي اندر 
 صل بر اسرار زننرد بازيدي ز مستي ح

 پس به نام عاشقي مُهري برآن اقرار زن
 چون سنايي دم درين عالم قلندروار زن

  

  ٭٭٭
  

 ای یار مقامر دل پیش آی و دمی کم زن
 و بی باکی جانا چو سرانداران در پاکی

 اشغال دو عالم را در مجلس قالشان
 در چارسوی عنصر صدقافلۀ غم هست
 آبی که نهی زآن پس بر عالم عالم نه

 زخمی که زنی بر ما مردانه و محکم زن 
 چون کم زدی اندر دم آن کمزده را کم زن
 چون زلف نکو رویان بر هم نه و بر هم زن

 ز چاالکی بر قافلۀ غم زنیک نعره 
 آتش که زنی آنگه در عالم عالم زن
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 ار تخت نهی ما را در صّف مالیک نه
 در بوتۀ قالشان چون پاک شدی زر شو

 بر تارک عیسی نه» انا عبدالله«تاج 
 را ده هر طعمه که آن خوشرت مر بی خربان

 رخت از در همرنگان بردار و به یکسو نه
 در مجلس مستوران وندر صف رنجوران
 یاران موافق را شربت ده و پُر پُر ده
 نقلی که نهی دل را در حجرۀ مریم نه
 نازی که کنی اینجا با عاشق محرم کن

 در دیدۀ موسی کش» ارنی انظر«کحل 
 گر باده دهی ما را بر تارک کیوان ده

 ه دست آمد تن دور کن و خوش زیچون عشق ب
 غماز و سیه رویند اینجا شب و روز تو
 بر تارک هفت اخرت چون خیمه زدی زآن پس
 خواهی که سنائی را سرمست به دست آری

  

 ور دار زنی ما را بر گنبد اعظم زن
 وندر صف مهجوران چون صبح شدی دم زن
 مُهری ز سخن گفنت بر دو لب مریم زن
 هر طعنه که آن سخرت بر تارک محرم زن
 وندر بر همدردان خر پشته و طارم زن

 تم زنهم جام چو رستم کش هم تیغ چو رس
 پريان منافق را ضربت زن و دم دم زن
 الفی که زنی جان را از زادۀ مریم زن
 الفی که زنی باری با شاهد محرم زن

 ۱در چهرۀ آدم زن» فعصی آدم«خال 
 ور رای زنی ما را در قعر جهنم زن
 چون عقل به پا آمد پی گور کن و خم زن
 در سینۀ آن سُم نه در شربت آن سم زن

 ه هم رطل دمادم زنهم خصل دمادم ن
 خاشاک بر اشهب نه تازانه بر ادهم زن

  

  
  ٭٭٭

 نداري الف درويشي مزنبرگي  بي برگ
 يا برو همچون زنان رنگي و بويي پيش گير
 هرچه بيني جز هوا آن دين بود بر جان نشان
 چون دل و جان زير پايت نطع شد پايي بكوب
 سر برآر از گلشن تحقيق تا در كوي دين

 كشتگان بيني به تيغي چون حسنيدر يكي صف 
 كاندر وي چوشمع درديست خود بوالعجب درد دين

 اندرين ميدان كه خود را مي در اندازد جهود
 همت شگريف كو برون نايد ز جان اينت بي

 هر خسي از رنگ گفتاري بدين ره كي رسد
 سالها بايد كه تا يك سنگ اصلي ز آفتاب

 و خاك ماهها بايد كه تا يك پنبه دانه ز آب
 روزها بايد كه تا يك مشت پشم از پشت ميش
 عمرها بايد كه تا يك كودكي از روي طبع
 اي قرنها بايد كه تا از پشت آدم نطفه

 رخ چو عياران نداري جان چو نامردان مكن 
 يا چو مردان اندر آي و گوي در ميدان فگن
 هرچه يابي جز خدا آن بت بود درهم شكن

 تت جمع شد دستي بزنچون دو كون اندر دو دس
 كشتگان زنده بيني انجمن در انجمن
 در دگر صف خستگان بيني به زهري چون حسن
 چون شوي بيمار بهرت گردي از گردن زدن

 بسوزد برهمن وندرين مجلس كه تن را مي
 دولت سواري كو برون نايد ز تن وآنت بي

 درد بايد عمر سوز و مرد بايد گام زن
 قيق اندر يمنلعل گردد در بدخشان يا ع

 شاهدي را حله گردد يا شهيدي را كفن
 زاهدي را خرقه گردد يا حماري را رسن
 عالمي گردد نكو يا شاعري شيرين سخن
 بوالوفاي كرد گردد يا شود ويس قرن

                                                 
نا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترینی و لکن انظر اىل الجبل فان استقر مکانه فسوف ترینی و لما جاء موسی لمیقات -  ۱

  .۱۴۳سوره اعراف آیۀ فلما تجلی ربه للجبل دکا و خر موسی صعقا...
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 چنگ در فرتاك صاحبدولتي زن تا مگر
 روي بنمايند شاهان شريعت مر ترا
 تا تو در بند هوايي از زر  و زن چاره نيست
 ننفس تو جوياي كفرست و خردجوياي دي

 كوب و راد زّي و فرد باش فشان و پاي جان
 كز پي مردانگي پاينده ذات آمد چنار
 راه رو تا ديو بيني با فرشته در مصاف

 برون رفت از تو حرص آنگه درآمد در تو دين چون
 خواهي كه پرها رويدت زين دامگاه گر نمي

 بار معني بند ازينجا ز آنكه در صحراي حشر
 شويد خرد باش تا طومار دعويها فرو

 باش تا از پيش دلها پرده بردارد خداي
 اثر باشد مكان از جمال حال مردان بي

 ست و بس بارنامۀ ما و من در عالم حسّ 
 از برون پرده بيني يك جهان پر شاه و بت
 پوشش از دين ساز تا باقي بماني بهر آنك
 اين جهان و آن جهانت را به يك دم در كشد

 توان رفت راستباد و قبله در ره توحيد ن
 سوي آن حضرت نپويد هيچ دل با آرزو
 پردۀ پرهيز و شرم از روي ايمان بر مدار
 گرد قرآن گرد زيرا هركه در قرآن گريخت
 چون همي داني كه قرآن را رسن خواندست حق

 رساند تا به چاه چرخ گردان اين رسن را مي
 گرد سم اسب سلطان شريعت سرمه كن

 ندازي نقابگر عروس شرع را از رخ برا
 ه هستدار شو تا زنده ماني زآنك سنّي دين

 ي باد تيزنمژّه در چشم سنايي چون سنا
 با سخنهاي سنايي خاصه در زهد و مثل

  

 برتر آيي زين سرشت گوهر و صرف ز من
 چون عروسان طبيعت رخت بندند از بدن
 عاشقي شو تا هم از زر فارغ آيي هم ز زن

 ر بقا خواهي بدين آي ار فنا خواهي به تنگ
 تا شوي باقي چو دامن برفشاني زين دمن
 وز پي تردامني اندك حيات آمد سمن
 ز امتحان نفس حسي چند باشي ممتحن
 چون درآمد در تو دين آنگه برون شد اهرمن
 همچو كرم پيله جز گرد نهاد خود منت
 سخت كاسد بود خواهد تيز بازار سخن

 ن معنيها بخواند ذوالمننباش تا ديوا
 تا جهاني بوالحسن بيني به معني بوالحزن

 خرب باشد لگن وز شعاع شمع تابان بي
 چون ازين عالم برون رفتي نه ما بيني نه من
 چون درون پرده رفتي اين رهي گشت آن شمن
 گر برين پوشش نميري هم تو ريزي هم كفن
 چون نهنگ درد دين ناگاه بگشايد دهن

 ست بايد يا هواي خويشنتيا رضاي دو
 كس با پيرهن با چنني گلرخ نخسبد هيچ

 تا به زخم چشم نااهالن نگردي مفتنت
 جهان رست از عقوبت اين جهان جست از فنت آن

 پس تو در چاه طبيعت چند باشي با وسن
 گر همي صحرات بايد چنگ در زن در رسن
 تا شود نور االهي با دو چشمت مقرتن

 خطر گردد خنت يخطا گردد خطا و ب بي
 هرچه جز دين مردگي و هرچه جز سنت حزن

 سنن گر سنايي زندگي خواهد زماني بي
 فخر دارد خاك بلخ امروز بر بحر عدن

  

  
  در نعت علي(ع)

 اي اميرالمؤمنني اي شمع دين اي بوالحسن
 اي به تيغ تيز رستاخيز كرده روز جنگ
 از براي دين حق آباد كرده شرق و غرب

 گويان دين» ال«زدي بر فرق » هاالاللّٰ«تيغ 
 پرست تا جهان خايل نكردي از بتان و بت

 اي به يك ضربت ربوده جان دشمن از بدن 
 ك نيزه كرده شمع فرعونان لگنوي به نو

 كردي از نوك سنانت عالمي را پر سنن
 زدي بر جان و تن گفت وي را مي مي» ال«هركه 

 تا نكردي الت را شهمات و عزّارا حزن
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 تيغ ننهادي ز دست و درع ننهادي ز پشت
 گر نبودي زخم تيغ و تيرت اندر راه دين
 الجرم اكنون چنان كردي كه در هر ساعتي
 مرحبا اي مهرتي كز بيم نيغت در جهان
 فرش كفر از روي عالم در نوشتي سر بسر

 را سزد گر مهرتي دعوي كنندكهرتانت 
 كس را در جهان اين مايۀ مردي نبود هيچ

 راه دين بودست مخوف از ابتدا ليكن به جهد
 از براي نصرت دين ساختي هر روز و شب
 پاي اين مردان نداري جامۀ ايشان مپوش
 روز حرب از هيبت تيغت بلرزيدي زمني
 ذوالفقارت گر بديدي كرگدن در روز جنگ

 بسر نابود كردي در جهان سركشان را سر
 اين جالل و اين كمال و اين جمال و منزلت
 هر ديل كو مهرت اندر دل ندارد همچو جان

 خالف العلي هرگز نبيند بي روي جنات
 گر نبودي روي و مويت هم نبودي روز و شب
 چون تو صاحب دولتي هرگز نبودي در جهان

  

 پرور چراغ انجمن شاد باش اي شاه دين
 دين نپوشيدي لباس ايمني بر خويشنت
 كافري از جور دين بر خود بدرد پيرهن

 ت خون همي آيد لنبپيش چشم دشمنان
 ناصر دين هدي و قاهر كفر و وثن
 اي امير نام گسرت وي سواره نيزه زن
 كو به ميدان خطر سازد براي دين وطن
 آن همه مخوف را موقوف كردي در ز من

 و خود و مجن هطبل و منجوق و عراده نيز
 برگي نداري الف درويشي مزن برگ بي

 همچنان كز بيم خصمي تند مردي ممتحن
 ه گشتي در زمان گر كوه بودي كرگدنكا

 هاشان را كفن تختهاشان تخته كردي حلّه
 نيست كس را در جهان جز مر ترا اي بوالحسن
 هر ديل كو عشقت اندر جان ندارد مقرتن
 اليزايل ماند اندر نار با گرم و حزن
 گر نبودي رنگ و بويت گل نبودي در چمن
 هم نخواهد بود هرگز چون تويي در هيچ فن

  

  
  موعظه در وصول به عالم الهوت

 چومردان بشكن اين زندان يكي آهنگ صحرا كن
 چون يوسف برون آيي ازين زندان اگرخواهي كه

 مشو گمراه و بيچاره چنني اندر ره سودا
 ز موسي رهروي آموز اگر خواهي به ديدن ره
 چو زين سوداي جسماني برون آيي تو آنگاهي

 قلتره وحدانيت چون كرد روشن ديدۀ ع
 سر حرف شهادت ال از آن معني نهاد ايزد

 ديوان را مطيع امر خود گردانوار  سليمان
 چو موسي گوسفندان را يكي ره سوي صحرا بر
 مسيحاوار دعوي تو ننيوشند اگر خواهي
 مالقا چون كني با عقل زير پردۀ حسي
 چو عيسي گر همي خواهي كه ماني زنده جاويدان

 وهر يكتااميد عمر جاويدان كني چون گ
 به كف كن حشمت و نعمت ز بهر نام و ننگ اندر
 ز حرص و نفس شهواني عديل و يار شيطاني

 به صحرا در نگر آنگه به كام دل تماشا كن 
 به دانش جان برپور نيك و در سر علم رؤيا كن

 سودا كن چراغ دانشت بفروز و آنگه راي
 گذرگه برفراز كوه و گه بر قعر دريا كن
 به راه وحدت از حكمت عالمتهاي بيضا كن
 به نقش مهر هستيهاي حسي صورت ال كن
 چو حرف الاله گفنت به االاللّٰه مبدا كن
 نشني بر تخت بلقيسي و چرت از پر عنقا كن
 پس آنگه با عصا آهنگ كوه طور سينا كن

 ي مسيحا كنيقينت چون مسيحا دار و دعو
 نخست از پرده بيرون آي و پس راي مالقا كن
 ز احيائت بساز اموات و از اموات احيا كن
 دل از انديشۀ اوباش جسمانيت يكتا كن
 چو آمد حشمت و نعمت ز غربت قصد مأوا كن
 ز شيطان دور شو آنگه اميد وصل حورا كن
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 ز اول داد خلق از خود بده آنگه ز مردم جوي
 اعالبر جچو زهره گر طمع داري شدن بر او

 جويي از ديوان تو چون زين دامگاه ديو دوري
 اگر خواهي كه در وحدت روانت پادشا گردد

 ز سخنهاي خاليف شدو بيمار اتن و جان ت
  داري تو جان را زير پاي آورربگر از جانان خ

 جمال چهرۀ جانان اگر خواهي كه بيني تو
 هواي دوست گر خواهي شراب شوق جانان خور

 نقاب آنگه جمال چهرۀ قرآن ببيني بي
 چو چشم عقل بگشادي عيان هر نهان ديدي
 دار چو مجنون دل پر از خار فراق چشم ليلي

 يان كمزنان كمزن چو نرد عاشقان بازيم
 ز رنج نفس و ضعف تن اگر فرتوت گشتستي
 مجرد چون شدي زااليش نفس طبيعي تو
 سنايي را به طبع اندر چو زينسان شعرها بيني

  

 به فر اوج اسكندر شو آنگه قصد دارا كن
 تو همچون زهره زهرا كن به دانش جان گويا را

 به جمله بگسل آنگه روي سوي چرخ اعال كن
 سراي ملكت و دين را تهي از شور و غوغا كن
 برانداز اين خالف از علم و جانت را مداوا كن
 ور از نفس آگهي داري حديث از نفس رعنا كن
 دو چشم سرت نابينا و چشم عقل بينا كن
 وصال يار اگر خواهي طواف جاي بطحا كن
 چو قرآن روي بنمايد زبان ذكر گويا كن
 زبان ذكر بگشادي بيان هر معما كن
 چو وامق جان پر از نقش و نگار روي عذرا كن
 به درد دوري يوسف صبوري چون زليخا كن
 به شوق دوست جانت را زليخاوار برنا كن
 دو گوش عقلت آنگه سوي شعر و حكمت ما كن

 كن بدان معني شعرش بني و جان از علم دانا
  

  
  ٭٭٭

 بگذار اي سنايي رطل ماالمال كنرحل 
 القدس را زمان از رنگ و بوي باده روح کي

 زمان از عشق در دوزخ فگن زهد و صفوت يك
 در ميان زهد كوشان خويشنت قالش ساز
 شاهد شيرين نخواهد زاهدان تلخ را
 سرو خود را گوي اي سرو از پي گلزار رخ

 يم از صفتتو به كژي ما به خدمت چون دو دال
 خاك جسم و آب چشم ما به دست عشق تست
 باز صياد اجل را آتشني منقار دار
 دامن تر دامنان عقل در آخال كش
 عاشق مالست حرص و دشمن مالست مي
 خال خود در چشم ما زن صبحهامان شام كن
 عشق يك رويست او را در بر عيسي نشان
 عشق را روز عزيمت باد بر فرتاك بند

 ش را چون طبع خرم وقت كناي سنايي خوي
 ست خرقه و حالت به هشياري محال و مخرقه

  

 اين زبان را چون زبان الله يك دم الل كن 
 در رياض قدس عنرب مغز و مرجان بال كن

 و وقتت ساعتي در كار زلف و خال كن لحا
 فروشان خويشنت ابدال كن در جهان مي

 شاهدي چون شهد خواهي رطل ماالمال كن
 جويبار اكحل و قيفال كن خون روان در

 يك الفـ را بهر الفت ردف جفتي دال كن
 خاك را صلصال كردي آب را سلسال كن
 چرخ گيراي امل را كاغذين چنگال كن
 ساعد هودج كشان عشق پر خلخال كن
 مال دشمن را به سعي باده دشمن مال كن
 زلف خود بر دوش خود نه روزهامان سال كن

 دجال كنعقل يك چشمست او را در صف 
 عقل را وقت هزيمت خاك در دنبال كن
 روح را چون خود همايون بخت و فرخ فال كن

 خود شدي در خرقۀ دل حال كن چون ز خود بي
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  ٭٭٭
 اي سنايي قدح دمادم كن

 سر بفراز» الم«لحن را همچو 
 خشكساليست كشت آدم را
 حجرۀ عقل را ز تحفۀ روح
 هني كه عالم گرفت ديو سپيد

 سيمني بالقفس بلبالن 
 رزم بر موج بحر اخضر ساز
 همه ره طوطيان چون زاغند
 هرچه جز يار دام او بشكن
 راز با عاشقان محرم گوي
 خويشنت در حريم حرمت عشق
 زين سپس با بهشتيان عشرت
 ز ره پنج در به يك دو سه مي
 از پي چشم زخم مشتي شوخ
 بندۀ آن دو زلف پر خم شو
 همچو جمشيد برفراز صبا

 مشيد برنشني بر بادپس چو ج
 پري و ديو و جني و انسي
 آنگهي بعد ازين سكندروار
 همچو يأجوج اهل آتش را
 سرنگون در سقر فگن همه را
 نقش ترتيب صوفيان فلك
 نه هواگير چون سليمان باش
 همه اسالم هستي و مستيت

 باده بخور هخودي س يك دم از بي
 ست نام آن مستي هرچه هستي

 محرمهمه اين كن وليك با 
 از خرد چشم اندكي بردار

  

 راح خرم كنروح ما را ز 
 قد خم كن» جيم« جام را همچو

 از نم كن ُپرفتح بابش تويي 
 تازه چون سجده جاي مريم كن
 خيز تدبير رخش رستم كن
 سقف اين سبزبام طارم كن
 بزم بر اوج چرخ اعظم كن
 خويشنت را شكر مكن سم كن
 هرچه جز عشق نام او غم كن

 شاهدان محرم كنناز با 
 محرم بادۀ مُحرّم كن
 در نهانخانۀ جهنم كن
 چار ديوار عشق محكم كن
 ديگ سوداي خويش سر دم كن
 چاكري آن رخان خرم كن
 تكيه بر مسند شه جم كن
 همه را زير نقش خاتم كن
 حشرات زمني فراهم كن
 گِرد بر گِرد سّد محكم كن
 از پر خويش هني رمارم كن

 كندوزخ از چشمشان محشم 
 به يك آسيب جرعه در هم كن
 نه هوس بخش همچو حاتم كن
 گر مسلماني اين مسلم كن
 چار تكبير بر دو عالم كن
 نسخ ماتم سراي آدم كن
 چون نيابي مخنثي هم كن
 وز كله پشم لختكي كم كن

  

  
  بن حسن بحري در ستايش علي

 اال يا خيمۀ گردان به گرد بيستون مسكن
 فت از آن گردانچراغ افروخته در تو بسي و ه

 چو خورشيد ملك هنجار و برجيس وزير آسا

 گه از بن دامنت ماهست و گاهت ماه بر دامن 
 كه گه بر گاوشان جايست و گه بر شيرشان مسكن
 چو بهرام سپهساالر و چون ناهيد بربط زن
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 چو كيوان قوي تأثير دهقان طبع بر گردون
 همه داناي نادان سر همه تابان تاري دل
 سر دانا شده پست و دل عاقل شده تاري
 حكيمان را به نور و سير بر گردون به روز و شب
 كمان كردار گردوني ازو تير بال پرّان

 فتي نشان زآن تيرها بر دلهدفشان گر پذير
 »البشري«نداي گوش هر عاقل ازو هرلحظه 

 ز نحيش منزوي مانده دو صد دانا به يك منزل
 خسيسان را ازو رفعت رييسان را ازو پستي
 امامان را ازو گر رشته تابي نيكويي بودي

 ابن حسن بحري امام صنعت تازي علي
 امام عالم كايف كه چون او درگه صنعت

 لغت زنده به هر وقتي چو جسم از جان ازو نحو و
 قريحتهاي تازي را ز فضلش هر زمان انجم
 هزارش ديده از عقل و به هر ديده هزاران دل
 نمايد پيش قدر او ز باال گنبد و اخرت
 دل حاسد كشد هزمان چو لفظ تيغ هنجارش
 ثبات زايش معني به تو كامل چو جان از خون

 ب در آبانتنت چون خاك در باد و زبان چون آ
 اندر آوردي به تعليم اصل و فضل و دين به هر طبع

 نه پيوندد به علمت جهل يك جزو از هزار اجزا
 تواضع دوسرت داري چو گوهر در بن دريا
 امام دانش و معني تويي امروز هم هستند

 معني بجز تو اهل صنعت را ز دعويهاي بي
 يگانه عالمي باللّٰه چگويم بيش از اين زيرا

 نبود از خلقان ترا دشمن بوند ايراشگفتي 
 »التياس«خداي از بد نگهدارست ازو زنهار 

 درين دوران نيارد سنگ نحو و منطق و آداب
 رونقي عالم چه نيكوتر بزرگان را ازين بي

 اصالن اگر داري زمان شوخ چشمانست و بي
 اگر رفعت همي جويي سيه دل باش چون الله

 همت عايلاي از  چنني ميدان نه چو مرد اين
 تو نام الفنج در حكمت فلك را گو مده يك نان
 به باغ دل ز آب روي تخمي كشتي از حكمت
 هزاران روشني بيني ازين يك ظلمت گيتي

 انگيز در بر زن چو تير و ماه ديوان ساز پيك
 مرد افگنخوي  پرور همه زن همه واالي دون
 رويان برآن افراخته گرزن ازين افروخته

 گهي رهرب چو يزدانند و گه رهزن چو اهريمن
 دل عاقل ز زخمش خون زنار تيز نرم آهن
 دل دانا شدستي چون مشبّكهاي پرويزن

 »التحزن«نثار سمع هر احمق ازو هر روز 
 ز سعدش مقتدا گشته هزار ابله به يك برزن

 ن را ازو شيونلئيمان را ازو شادي حكيما
 علي خياط راز و دل نبودي چون دل سوزن
 كه شد رايش ز چرخ اعال و رويش زآفتاب احسن
 نه از شام آمد و بصره نه از مرو آمد و زوزن
 بدو فضل و ادب قايم به هر حايل چو جان از تن
 طبيعتهاي روشن را ز فضلش هر زمان گلشن
 هزارش صنعت از فضل و به هر صنعت هزاران فن

 در باد هوا ذرّه چو در آب روان ارزن چو
 هزاران خون دل دارد پس او هر لحظه در گردن
 كمال دانش مردان به تو ناقص چو عقل از زن
 دلت چون باغ در آذر كفت چون ابر در بهمن
 زهر خاطر برون بردي به حجت شك و ريب و ظن
 ازيرا كل دانش را نگردد جهل پيرامن

 مر ترا معدنوگرنه چرخ بايستي چو كيوان 
 امامان دگر ليكن به دستار و به پيراهن
 همه بانگند چون طبل و همه رنگند چون روين
 همان آبست اگر كوبي هزاران بار در هاون
 تو دانايي و ضدضد را به گوهر چيست جز دشمن

 »التامن«زمانه فاضل او بارست ازو هيهات 
 ازيرا سغبۀ ژاژند و بستۀ رستم و بهمن

 و تيريز و خانه بي در و روزن تنه ز جامۀ بي
 افگن اللّٰه خود اندر گِرد حرص ازين يك مايه بسم

 دار چو سوسن ور آزادي همي خواهي زبان ده
 به دست عقل و خرسندي دو پاي حرص را بشكن

 افزاي در دانشِ عدو را گو برو جان كن تو روح
 كه جز فضل و ادب نبود بر آن يك روز پاداشن

 ين شب كوتاه آبسنتكه از روز درازست ا
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 اال تا در سمر گويند وصف بيژن و رستم
 ز سعي و حشمتت بادا به شادي و به اندوهان

 »لم«همي تا جحد باشد » ال«همي تا نفي باشد 
 را بدان حاجت كه او خواهد هميشه باد حاسد

 زبان بادت ز تير حادثۀ هستي هميشه بي
  

 كه اين بودست پيل اندام و آن بودست شير اوژن
 ويل بر گاه چون رستم عدو در چاه چون بيژن

 »من«باشد  تاكيست همي» ما«باشد  تاچيست همي
 جواب دعوتش ز ايزد چو موسل را ز الولن
 كه از عون ملك داري به گرد جان و تن جوشن

  

  
  خواهي دعوت به آزادگي و عدالت

 سر و سامان مكننايي خويشنت را بياي س
 از براي آنكه تا شيطان ز تو شادان شود
 دينت را نيكو نداري ديو را دعوت مساز
 ات از براي آنكه تا شاهني شود همكاسه

 بخشي مبخش يونسان تنت را خلعت نمي
 از براي كركسان باطن امّاره را
 از پي آن تا خر لنگ ترا پاالن بود

 شي يوسف صديق رافرو گر به شيطان مي
 خري امروز تو يوسف كنعان تن را مي

 تا مرض را دارويي بخشي شفا را سر مرب
 در بال چون روز قهر نفس روباهيت نيست
 صلح كردستيم با تو اين بگير و آن مبخش
 سر به سر كرديم با تو ني ز ما و ني ز تو

  

 مايۀ انفاس را بر عمر خود تاوان مكن 
 را گريان مكنديدۀ رضوان و شخص خويش 

 عقل را چاكر نباشي نفس را فرمان مكن
 سينۀ صد صعوۀ بيچاره را بريان مكن
 يوسفان وقت را در چاه و در زندان مكن
 سينۀ صالح مسوز و اشرتش قربان مكن
 مر براق خلد را از زين خود عريان مكن
 چون ز چاهش بركشيدي قيمتش ارزان مكن
 يوسف ايمان خود را بيع با شيطان مكن

 جان مكن تا عرض را جسم بخشي جسم را بي
 در خال دعوي ز فرّ رستم دستان مكن
 بيت مقدس بر ميار و كعبه را ويران مكن
 چادر مريم مدزد و شيث را مهمان مكن

  

  
  منع كرب و غرور و مذّمت دنيا

 ار در بند عشقي عقل را تمكني مكناي دل 
 خوش نباشد مشورت با عقل كردن پيش عشق

 و زهره و بهرام و برجيس و زحلماه و تير 
 از براي باستاني خسروي را سر مكن
 قوت فرهاد و ملك خسروت چون يار نيست
 گنج اگر خواهي كه يابي ابتدا با رنج ساز
 از براي هفت گندم هشت جنت در مباز
 ني زماني همچو مايي بلبل مطرب مباش
 زاد آزادي طلب كن چون محمد مردوار

 ا خرد صحبت مجويرو در راه عشق و ب گرم
 گاه خلوت پيش رضوان زحمت مالك مخواه
 عقل و عشق اندر بدايت جز دم آشفته نيست

 االميني ديو را تلقني مكن محرم روح 
 قبله تا خورشيد باشد اخرتي را دين مكن
 چون همني خدمت كنندت خدمت پروين مكن

 ي حمله بر گرگني مكنوز براي كور دين
 دعوي اندر زلف و خال و چهرۀ شيرين مكن

 بني مكن چون مكان اندر جهان شد ديده كوته
 برگي مجوي و قصد برگ تني مكن برگ بي

 وز براي سور گلنب ياد فروردين مكن
 اي را زين مكن از براي راه سدره گربه

 كبك اگر خواهي كه گيري ملوح از شاهني مكن
 ابي دعوت از سجّني مكنحور اگر در خلدي

 عز و ذل بگسل تو و در عاشقي تعيني مكن
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 گر قبول عشق خواهي بيخ وصل از دل بكن
 جويي شرط نيست عشق بازّي و ز خود تربيت

 از براي چشم زخم بچۀ ديو لعني
 دار عقل را در بارگاه دل نشان پرده

 صورت آدم نداري از براي زاد ديو
 اندرين ره همرهاني دوربني چون كركسند
 تا نسوزي دل چو الله پيرهن چون گل مدر
 گر بقا خواهي چو كرم پيله گرد خود منت
 از حجاب غفلت آخر يك زمان بيرون نگر

 او گردن بنهغيرت اوباش را در كوي 
 چنگ در فرتاك صاحب دولتي زن تا رهي

 البصر گويي ترا شد رهنماي عشق با زاغ
 بگوي» يسريل رب«شنيدي » نشرح مال«چون 

 ورد ساز» اهد قومي«را » للعالمني رحمة«
 دم براي ديگران زن در خال و در مال

 باري چو قارون جز ثري بسرت مساز گر گران
 شاهد شمع و شراب و مطرب آنجا بهرتست
 دست شه خواهي كه باشد آشيانت همچو باز
 بر در سلطان نشايد كرد كبكي رهزدن

 داري نوبت قيصر مزن خلعت فغفور
 گر ز سرّ كار خويش آگه شدي چون ديگران
 دُّر نظم از بحر خاطر چون به دست آيد ترا
 چون سنايي باش فارغ از براي حرص و آز

  

 ملك چني داري ز حسرت ابروان پرچني مكن
 نرگس اندر گرد خار خشك وز پرچني مكن
 عنرب اشهب مسوز و ورد خود ياسني مكن
 تاج شاه روح را خلخال آب و طني مكن

 افزاي حورالعني مكن پشت سوي جان روح
 هربي چندين مكنبا دو چشم همچو كژدم ر

 ديده چون نرگس نداري چهره چون نسرين مكن
 كرب كبك و حرص مور و فعل مار آيني مكن

 بني مكن ناظر رخسار جانان چشم صورت
 روي او تمكني مكن خسرو ايام را بي

 دل براي مال آن و ملك اين غمگني مكن
 حاجب الينبغي را دعوت تحسني مكن
 نچون ز جنت درگذشتي وصف ملك چني مك

 گر بشنوي آمني مكن» التذر اذذاعني«
 چون تو خاص شهرياري آن خود تضمني مكن
 ور سبك روحي چو عيسي جز قمر بالني مكن
 درد ازينجا بر مدار و سينه درد آگني مكن
 چشم سر ز اول بدوز آن راه را بني وين مكن
 گر نداري گربه با خود دست زي زوبني مكن

 مكنشهريار و شاه هندي بندگي تكّني 
 شهد و زهر و كفر و دين را زاد و بوم دين مكن
 جز عروس روح را از عقد او كابني مكن
 آفرين بر ديگران بر خويشنت نفرين مكن

  

  
  بن داود سرخسي در مدح نصراللّٰه

 پيش پريشان مكن از پي آشوب من
 ور فر كاله سپهراي ز رخت برده ن

 ت مايۀ مل در قدحشاز لب تو شرم دا
 را پيش دو بادام تو جادوي استاد

 گردون هم عاشقست بر تو كه هر صبحدم
 چون به دهانت رسيد هيچ نبيند خرد
 در چمن روي تو غلتان غلتان رود
 اي ز لطَف لعل تو چشمۀ حيوان جان
 ارچه نيارد برون همچو سنايي دگر
 تا نشود چشم زخم خيز بگردان يكي

 زلف گره بر گره جعد شكن بر شكن 
 وي ز لبت برده آب رنگ عقيق يمن
 وز رخ تو بوي برد دايۀ گل در چمن

 وار تيغ زبان در دهن بسته شود پسته
 در هوس روي تو پاره كند پيرهن
 چون به ميانت رسيد بيش نماند سخن
 مردمك چشم من بر گل و بر ياسمن
 وي به شرف كوي تو روضۀ رضوان تن

 اين هفت مرد جنبش اين چار زن گردش
 جان چو ما صدهزار گرد سر خويشنت
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 زآن پس بر ياد او پردۀ عشاق ساز
 ي از تف روزه ترااي كه ز بس نازك

 عيدي خواهي ز ما بيش زيادي مخواه
 امشب وقت سحر پيش سپهر هرن
 عمدۀ ديوان شاه نصراللّٰه آنكه هست
 با دم خلقش مجو مشك سيه از خطا
 در شب ميالد او دايۀ دولت چه گفت
 پيش تك عزم او تنگ نمايد زمني
 حاسدش اندر رحم عمر بخورده چو شمع

 خواه اوستصبح زمانه فروز از پي بد
 در طلب آبرو سوي درش خلق را
 آتش كلكش بديد حل شده بيرون گريخت

 وار سوي هوا بر پرد دشمنش ار مرغ
 اي به سخا دست تو ابر سعادت فشان
 گرچه به گاه سخن در بچكانم همي
 هفت فلك را به طبع خاصه بر اهل هرن
 نوبت آدم گذشت نوبت مرغان رسيد

 للك گويد اصو زاغ فروشد ادب لك
  

 تن تننا تن تنن تن تننا تن تنن
 خشك شده سرو بن زرد شده نسرتن
 هيچ نبايد ترا از من و مانند من
 شعر سنايي بخوان زار نوايي بزن
 وقت هرن مقتدي گاه سخن موتمن
 با سر كلكش مخواه دُّر سپيد از عدن

 »اذهب عنّا الحزن«آمد بانگ خروس 
 پيش سر كلك او لنگ نمايد ز من
 پوست نبيند به جسم تا بنپوشد كفن

 گوي هم به نفس تيغ زن هم به زبان تلخ
 پاي ستون سرست چشم دليل بدن
 سوي تكاب مسام خون دل نارون
 چرخ تنوري شود محور چون باب زن
 وي به هرن كلك تو برق ستاره فگن

 به منسود ندارد كه من عرش بسنجم 
 رسم گرفته زدن خوي دغا باخنت
 ورنه چه واجب كند اين كه به هر انجمن
 چنگ سرايد كلنگ سيم ربايد زغن

  

  
  بن حسن در مدح علي

 گر شراب دوست را در دست تو نبود ثمن
 قياس كان خراباتيست پر سلوّي و منّ بي

 بيني روان در باغهاي دلربان جوي مي
 لربانهاي هاي و هوي و هوي عاشقان و د

 تا شراب عاشقان نوشي ز دست نيكوان
 سوخته بيني ديل در بيم هجران ساخته
 ايستاده ز آن يكي بر پاي چون شمعي برنگ
 آن يكي از خواجگي پيراهن اندر پاكشان
 شاهد حال يكي حايل و آن ديگري
 خاك كوي دوست بر سر كرده مهجوري ز درد
 مطربان در من يزيد افگنده نعمتهاي خويش

 هان با تن مساعد آن جهان با روح ياراين ج
 خيل مستان بر بساط نردبازان گشته جمع
 يا كدام از ما بماند يا كدام از ما برد
 دل به دست دوست همچون يوسف اندر من يزيد

 خويشنت را در خرابات جوانمردي فگن 
 ز من تا سلو يابي ز سلوي منتي يابي

 عاشقان بيني چمان با جام مي اندر چمن
 هريكي در امتحان دلفريبي ممتحن
 تا زماني خويشنت بيني جدا از خويشنت
 همچو جان عاشقان در دام زلف پر شكن
 و آن ديگر دست كرده بر سر زانو لگن

 هنآن ديگر بركشيده بر سر از تن پيرو 
 دود غيرت گشته پيش باب زن آتش بي

 ه بر ربع و اطالل و دمنديگري فتنه شد
 زن كوب و دست رويان پيش ايشان پاي ماه

 مژده داده مر روانها را ز لذتها بدن
 كعبتني گردان و نظاره بمانده مرد و زن

 اي ز آن انجمن يا به نام كه برآيد نعره
 گنه افگنده در چاه ذقن برده او را بي
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 گر قيامت را به صورت ديد خواهي شو ببني
 عاشقي دعوي كني انصاف معشوقت بده
 مردۀ هجرم حيات من به وصل روي تست

 گرداند وصال روي تو جسم مرازنده 
 آن علي كز حسن و احسان دهر او را برگزيد
 از علو قدر و عدل او زمانه بشكفد
 هر علي را كو اضافت منزلت پيدا كند
 يا اضافت را بدو عزست يا او را بدو
 اين حسن را زين اضافت منزلت نفزود و قدر
 اي جمال اهل بيت خويش و فخر دودمان

 اندر عدم پيوسته بود جود ايشان را وجود
 گر خرد معني كند احوال اين گردنده را
 ليك ايشان غافلند از گردش چرخ بلند
 اين جهان چاهيست هركس بر حد و مقدار خويش
 هركرا دايه شود گردون زمني گهواره گير
 هركه داند كو همي با پرورديدۀ خود چه كرد
 حبذا مرغي كه او را سازي از انگشت بال

 اشك ناب را صورت كند بر زمني سيم
 شكلها پيدا شود در طبع و عقل از او بر او
 گاه از آن گنجش فنت برخيزد اندر ملكها
 بر سمن منقار او از مشك چون شكلي كشد
 مر مرا در مرغزار معرفت باشد مقام
 در وثاق من نباشد جز همه باز سفيد
 اي دريغا خانمان من به دست ناكسان

 مير خويش بازهركه را اخالص كردم در ض
 چو به تخليط اندرون كژدم شدند اين مردمان
 تا جهان كون و فسادست و فنا جفت بقاست
 تا وثن را از شمن اميد باشد كهرتي
 عزّ و دولت با بقا و نعمتت پيوسته باد
 از حزن خايل مبادا خاندان دشمنانت

  

 حشر و نشر و دفع و منع و گيرودار و عفو و من
 ردي كني الف جوانمردي مزنناجوانم

 گور من در كوي خود كن دلق خود سازم كفن
 راست هم چونان كه عالم را جمال بوالحسن
 تا مقام خويش را در خورد خود سازد وطن

 بن الحسن چون ببيند بر سر نامه علي
 ننگرند اندر اضافت زيركان با فطن
 گرچه راهِن را نباشد انفعال مرتهن

 من با جمالش مقرتن ام كاين نسب را كرده
 اهل بيت خويش را گشتستي از طغيان مجن
 شخص جود تو گرفت الفاظ ايشان را دهن
 بر رسد از وي بگويد شرح احوال زمن
 تا تو اندر پيش ايشاني چو سيف ذواليزن

 ست از مكر و از تلبيس مرچه را رسن ساخته
 روز و شب بستان محنت گشته پستان لنب

 جمالش مفتنت زو عجب باشد كه گردد بر
 تا بر انگشتان رود از دار دنيا محتزن
 ذات آن صورت ز چني آرد به ماچني ياخنت
 گنجها از وي پديد آرند سادات سخن
 گاه بنشيند چو برخيزد ز معنيها فنت
 مشك رخسار ملوك از هيبتش گردد سمن
 صيد باز اندر هوا نشناسم از صيد زغن
 در يمني من نباشد جز يميني از يمن

 چنان بركنده چون صنعا به دست اهرمنشد 
 زو لگد خوردم بمالش چون اديم اندر عدن
 شد فسون كژدم اندر حق ايشان شعر من
 تا به چشم عاشقان باشند معشوقان وثن
 تا سبيل مهرتي باشد وثن را بر شمن

 نواييها حزن دوستانت را مباد از بي
 مر ترا هرگز مبادا درد و اندوه و حزن

  

  
  امشاهدر مدح بهر

 چون من و چون تو شد اي دوست چمن
 تو چو بهار اندر بت تويِ بي

 توبۀ سست بروتان شده است

 تو و من و تو بييك چمانه من  
 من به بهار تو شمن من بي

 شكن زلفك تو توبه شكن
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 حسن اندر حسن اندر حسنم
 سر و پاي يكي چنربوار بي

 تو چو نرگس كله زر بر سر
 پشت من پيش تو شاخ سمني
 شاخ چون روي تو پر لعل و درر
 بر گريبان پر از ماه تو شاخ

 گلوشكفه پر زرو پر سيم 
 بسته بر ساعد گل عقد گهر
 سر به سر شاخ پر از عارض و زلف
 زير سرو چو فلا با خوي و مي
 غنچه همچون دل من با لب تو
 عندليب آمده در مدحت شاه
 شاه بهرامشه آن كو بدو زخم
 آن شهي كز صفت گرز و سنانش
 پوستها بر تنشان گردد نيست
 او چه ماند به فالن و به همان

  

 تو حسن خلق و حسن بنده حسن
 خرّ ما جسته و بگسسته رسن
 من چو گل كرده قبا پيراهن
 پيش من روي تو صد دسته سمن
 آب چون زلف تو پر پيچ و شكن

 افشانان دامن دامن انجم
 يا سمني پر مي و پر شير دهن

 مشك خنتسوده در كام سمن 
 لب به لب جوي پر از خط و ذقن
 گشته يك تن الفـ دار دو تن
 الله همچون رخ تو در دل من
 رايگان همچو سنايي به سخن
 جرم بهرام كند شش چو پرن
 كُه شود آرد فلك پرويزن
 هركه اندر كنفش نيست كفن
 او و تاييد و جهاني دشمن

  

  
  الدين حسن غزنوي در مدح قاضي نجم

 ماني طوف كردم در چمندر ز دلتنگي ز
 طلب جنبان صبا طرب خوشدل طيور و بي بي

 سوسن آنجا بر دويده تا ميان سرو بن
 چاك كرده بر نواي عندليب خوش نوا
 گر بسته همچون گردن و گوش عروس جلوه

 بوي بيرون سوي و عطار از درون سو مشك سوز
 من در آن صحراي خوش با دل همي گفتم چنني:

 ده كي سنايي آن توييباغ گفت از راه دي
 القضاة و قاري و حالش ببني مجلس نجم

 رنگ و بوي باغ و بستان را چه بيني كاهل دل
 سوي قاضي شو كه خلق و خلق او را چاكرند
 راستي از نارون بيني ويل از روي ضعف
 نجم را آن استقامت هست كاندر راه دين
 شمع ما را گر لگن كردست چرخ از خاك و خون

 رت او چهره بگشايد ز لبچون عروس فك
 »لم«ساكني از حلم او خيزد چو جزم از حرف 

 من چه گويم گر ز فردوس برين پرسي تو اين

 يك جهان جان ديدم آنجا رسته از زندان تن 
 زبان گو يا چمن بيدهن خندان درخت و  بي

 نرگس آنجا خوش بخفته در كنار نسرتن
 سمن فوطۀ كحلي بنفشه شعر سيما بي

 شاخ مرجان ارغوان و عقد گوهر ياسمن
 زن نقش بيرون سوي و نقاش از درون سو خامه

 افزاي صحرا وينت جان پرور وطن كاينت عقل
 بر چنني آواز و رنگ و بوي مانده مفتنت

 هم ز بلبل هم ز منتا هم از خود فارغ آيي 
 دل بدين تزويرها هرگز ندارد مرتهن
 نقش بندان در خطا و مشك سايان در خنت
 پيش هر بادي كه بيني چفته گردد نارون

 »ان«جز به پيش راستي چفته نشد چون نون 
 هست شمع گفت او را سمع هشياران لگن

 برخيزد از جان در بدن» طرقوا«هاي  نعره
 »لن«نصب از حرف  برتري از علم او زايد چو

 كز تو خوشرت چيست؟ گويد: مجلس قاضي حسن
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 گفت وز شاخ چنارنجم را باغ اين ثنا مي
 شادباش اي مهرتي كز بهر چشم زخم تو

 خواند آسمان» والشمس«چون به منرب برشوي 
 اي نثار دوستان از كان تو ياقوت علم

 ا تويي چون پشت برتابد هديانجم دله
 اين بتان كامروز بيني از سر دون همتي
 اندرين بتخانه قاضي صدهزاران بت بديد

 تاييد اصل سوسن آزاده را بيني كه بي
 شمع دنيا را ببني كز يك زبان در يك زمان
 اين خطابت از دو معني چون برون آيد همي
 اندر آن ساعت كه همنامت ز دستي دشمني

 گر لبش خايل نبودي در دهانشزين عبارت 
 الدين ز بهر عز دين روضۀ شرع معني

 هر ديل كز عشق و جاه و مال چون بتخانه بود
 نسبت از محموديان داري و بهر عز دين
 مدعي بسيار داري اندرين صنعت وليك

 سوز يعقوب از گزاف جمال يوسف و بي بي
 گرچه در ميدان قايل ليكن از روي خرد

 جلست را روز و شباز براي انتظار م
 شادباش اي عندليبي كز پي وصفت همي
 گر تن ما جامۀ عيدي ندارد گو مدار
 جان ما آن جامه پوشيده ز اوصافت كه بيش
 افسري سازم ز گرد نعل اسبت روز عيد
 تا ز روي تهنيت گويند اجرام سپهر

 ماند كه گر مدح ترامادحت عريان كجا 
 تو اندر زمانه اليزال ّزباد عمر و ع

 شادمان باش از من و از خود كه اندر نظم و نثر
 تا نگردد صعوه مانند عقاب تيز چنگ
 تا جهان بر جاي باشد نقش دين بر وي نگار
 فرخ و فرخنده بادت نوبهار و روز عيد

 داران تو بر داران تو جوي و نام دين كام دين
  

 فاخته كوكوكنان يعني كه كو آن انجمن
 خرقه در بازد فقير و بت بسوزد برهمن

 خواند ذوالمنن» والنجم«چون فرود آيي ازو 
 وي مقر دشمنان از درِّ تو تابوت ظن
 پردۀ خلقان تويي چون روي بنمايد محن

 بسپارد ثمن بندۀ يك بت شود آنگه كه
 كز سر همت يكي بت را نشد هرگز شمن
 گنگ ماندست ارچه هستش ده زبان در يك دهن
 در طريق دين بگويد صدهزار  الوان سخن
 گر چنني خوانمت نجمي ور چنان خوانم مجن
 زهر خورد و دوستان گشتند از آن دل پر حزن

 خون گشتي وز آن چون مشك زادي با لنب زهره
 عدْن گردي هم عدَن از جمال لفظ خود هم

 سوختي بتخانه و درهم شكستي آن وثن
 شكن همچو محمود آمدي بتخانه سوز و بت

 زيركان دانند سير از سوسن و خار از سمن
 توتيايي نايد از هر باد و از هر پيرهن

 اي جايي كه بيش آنجا نه ما گنجد نه من رفته
 گر نه بهر مصلحت بودي ز من گشتي زمن

 ويا شود با بابزنمرغ بريان طوطي گ
 چون پري پوشيده شد گو باش عريان اهرمن
 با فنا هرگز بدين پوشش نگردد مقرتن
 ميروم چون شمع سر پر نور و دل پر سوخنت
 كي نهاده بر ميان فرق جان خويشنت
 بر مريد مرده خواند هم در اندازد كفن
 باد جسم و جان تو تا روز محشر بي وسن

 ز غزنني چو مننز خراسان چون تويي زادست ن
 زن تا نگردد شير غرنده شكار پيره

 تا فلك بر پاي باشد فرش دين بر وي فگن
 اي بقاي تو بهار و قدر عيد مرد و زن
 شاخ بدگويان تو سوط و بيخ بد دينان تو كن

  

  
  در نكوهش حرص و هوي و هوس

 اي هميشه دل به حرص و آز كرده مرتهن
 هيچ ننديشي كه آخر چون بود فرجام كار

 داده يكباره عنان خود به دست اهرمن 
 زي كه خواهد بود عرض ذوالمنناندر آن رو
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 گر پي حاجت نگردي بر پي حجت مپوي
 آبي چو خار از خيرگي ديده مدوز يا ز بي

 گر كليمي سحر فرعون هوا را نيست كن
 همت عايل ببايد مرد را در هر دو كون
 بگذر از گفتار ما و من كه لهوست و مجاز

 ست جاي باز را دست ملوك از همت عايل
 معرفت كي شناسد قيمت و مقدار دُّر بي

 ن را ستودن بيكران از بهر طمعناسزايا
 از پي آن تا يكي گوهر به دست آرد مگر
 نه ز رنج كوه كندن رنج طاعت هست بيش

 ق چون تن را و دل را آفريدازل خالدر 
 دعوي ايمان كني و نفس را فرمان بري

 گرفتار هوا گر خداجويي چرا باشي
 د دو معبود راتیكس نستود و نرپس هيچ

 ويشنت سوزيم ماخرمن خود را به دست خ
 ناز دنيا كي شود با آز عقبا مجتمع
 از پي محنت گرفتاريم در حبس ابد
 صدق و معني گر همي خواهي كه بيني هر دوان

 ت را دواعینيست جز اخالص مر درد قط
 از صف هستي گريز اندر مصاف نيستي
 ورهمي خواهي كه پوشي تن به تشريف هدي
 گردصدق و معني باش و از آواز و دعوي باز

 آنكه در باغ بال سرو رضا كارد همي
 با سر پر فضله گويي فضل خود قسم منست
 باش تا ظن خرب عني عيان گردد ترا
 در ديار تو نتابد ز آسمان هرگز سهيل
 ايمني از نازكي باشد تني را كو بود
 باش تا اعضاي خود بر خود گوا يابي به حق

 هشان داني آنگه كاين رعونت بود خواب بي
 جل چون چنرب و ما چون رسن سر تافتههست ا

 تا ترا در دل چو قارون گنجها باشد ز آز
 ناز باش اي سنايي بر سناي عافيت بي

 گر كني زين پس بجز توحيد و جز وعظ امتحان
 در نمايش و آزمايش چون نكوتر بنگري
 قوت معني نداري حلقۀ دعوي مگير

  

 ور سر ميدان نداري طعنه بر مردان مزن
 يا ز رعنايي چو گل بر تن بّدران پيرهن
 ور خليلي غيرت اغيار را درهم شكن
 تا كند قصر مشيد ربع و اطالل و دمن
 عاشق مجبور را زيبا نباشد ما و من
 جغد را بوم خراب از طبع دون شد مستكن

 ي خر خيز و خنتكي شناسد قدر مشك آهو
 گسرتانيدي بجّد و هزل طومار سخن
 ننگري تا چند مايه رنج بيند كوهكن
 نه كمست از كان كُه گنج بهشت ذوالمنن
 راحت و آرام دل ننهاد جز در رنج تن
 با علي بيعت كني و زهر پاشي بر حسن
 گر صمد خواهي چرا باشي طلبكار وثن

 كس نشنود روز و شب قرين در يك وطن هيچ
 پيله هم به دست خويشنت دوزد كفن كرم

 رنج حرث و زرع چبود پيش نسرين و سمن
 نز پي راحت بود محبوس روح اندر بدن
 سوز دل بنگر يكي مر شمع را اندر لگن
 نيست جز تسليم مر تير بليّت را مجن
 در مصاف نيستي هرگز نبيند كس شكن
 دام خود كامي چو گمراهان به گرد خود منت

 شيهۀ زاغ از زغن رايض استاد داند
 چون من و تو كي كند دل بسته در سرو چمن
 خويشنت را نيك ديدستي به چشم خويشنت
 باش تا ثعبان مرگت باز بگشايد دهن
 گر همي بايد سهيلت قصد كن سوي يمن
 با لبي چون ناردانه قامتي چون نارون
 باش تا در كف نهندت نامۀ سرّ و علن
 خنداني آنگه كاين ترفع بود باد باد

 گرچه باشد بس دراز آيد سوي چنرب رسن
 چندگويي از اويس و چند پويي در قرن

 كردار باشي مفتنت چند بر گفتار بي
 شك بماني ممتحن ز امتحان اخروي بي

 اندر آن شير عريني و درين اسب عرن
 طاعت زيبا نداري تكيه بر عقبا مزن
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  در حكمت و موعظت

 »الظالموناما يقول«اي منزه ذات تو
 چون منزه باشد از هر عيب ذات پاك تو
 امر امر تست يارب با پيمرب در نُبي
 ام گوش حس باطنم گر باد اگر نشنوده

 »التقنطوا من رحمتي«در ازلمان گفته اي 
 هست در توفيق تو طاعت رفيق بندگان
 اي در جزاء و در سزاي كس تو مستعجل نه

 گر بهشت و دوزخ اندر كسب كس مضمر بود
 خ نسوزد بنده را بي حجتيآتش دوز

 »العالمني آمنا برب«جاودان گفتند: 
 مر زمني و آسمان را نيست چون تو خالقي
 حافظ و ناصر تويي مر بندگان خويش را
 اي ز حق اعراض كرده چون پرستي بت همي
 بت پرستيدن همي دنيا پرستيدن بدان

 پرستي خلق را پرستي بهرتست از بت حق
 ن دين هديتا نگيرد دست مردان دام

 داران بماند مال دنيادار نه دين دين
 گر مقدس گردد اندر مقدس قدسي كسي
 ور كني بر معرضه فرمان حق را عرض دين
 هست در منشور دين توقيع امر و نهي تو
 در جهان روشني يابد برات حسن و جاه
 ورچو سلمان با مسلماني ز دنيا بگذري
 ور بجهد از زحمت اشكال حسي نگذري

 م نفس حيواني گذر كن تا چشياز مقا
 كمرت از نحلي نبايد بود وقت انگبني
 عجز تو در ذكر فكرت زاد تو معجز شود
 دست در ايمان حق زن تا ز دوزخ بگذري
 توشه از تقوا كن اندر راه موال تا مگر
 شاعر انعام حق باش اي سنايي روز و شب
 دست در فرتاك صاحب شرع زن كايزد همي

 گويد اندر گوش توهركه الخوف عليهم 
 كن بر تن خود تا كه ثبت از دست دينکم ظلم 

 عمل شادان درين دار فنا اي به علم بي

 »ما لم تكونوا تعلمون«گفت علمت جمله را 
 »وهم يستغفرون«جاي استغفارشان باشد 

 »ان ابرموا امر افانامربمون«اي  گفته
 »عي كل الينا يرجعونارج«با ندايت 

 »منهم اذاهم يقنطون«اي  ديگران را گفته
 »الخيرات بل اليشعرون يف«اي به شارع گفته 

 »هذالذي كنتم به تستعجلون«اي  گفته
 »مما يكسبون«ست  گر بهشت و دوزخ از كسب

 »انا اليكم مرسلون«تا نگويد بارها 
 »انالنحن الغالبون«اي در جادوي  گفته

 »وهم اليخلقون«و خالق خلق مخلوقند و ت
 »وهم الينصرون«كيست جز تو حافظ و ناصر 

 »وهم اليسمعون«خواهي  چون همي از بت حاجت
 »وانتم تكفرون«گفت در كفران نعمتشان 

 »وكانوا يعبدون«پرستي زرپرستي دان  بت
 »وهم اليهتدون«دين و دنياشان همي گويد 
 »و مما يجمعون«مرد را پس دين به از دنيا 

 »فيها خالدون«قدوسان بود در خلد همچو 
 »وانتم معرضون«چون كني اعراض گويندت 

 »كنتم تكتمون«امر و نهيش را كنم اظهار 
 »فهم اليعقلون«تا چو حساني نگويندت 

 »اال و انتم مسلمون«بگذر از دنيا برون 
 »انهم اليذكرون«در مقام قدس گويند 

 »ماتشتهون«در مقام قرب با روحانيان 
 »مما يعرشون«ندر درخت و كوه نفع او ا

 »انهم اليعجزون«گر ز عجز خلق گويند 
 »فهم اليؤمنون«تا به دوزخ در نگويندت 
 »فهم اليتقون«در ره عقبا بگويندت 
 »فهم اليشكرون«تا چو بي شكران نگويندت 

 »يفعلوا مايؤمرون«گويد او را بهر امرش 
 »وهم اليحزنون«هم تواند گفت در گورت 

 »وهم اليظلمون«مۀ عمرت آيد اندر نا
 »فاناعاملون«گفته همچون عامل عالم 
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 التائبون العابدون الحامدون«شو بخوان 
  

 »سابحون الراكعون الساجدون اآلمرون
  

  
  در تمجيد و توحيد حضرت باري

 ايا از چنرب اسالم دايم برده سر بيرون
 هوا همواره شيطاني شده بر نفس تو سلطان
 اگر در اعتقاد من به شكّي تا به نظم آرم

 طبايع مايه پنداريايا آن كس كه عالم را 
 ست فاعل وين بدان ماند هيوال چيست اللّٰه

 ترا پرسيد من خواهم ز سرّ بيضۀ مرغي
 بينم دو آب اندر يكي بيضه سپيد و زرد مي

 نگويي از چه معني گشت پر زاغ چون قطران
 هما و جغد را آخر چه علت بود در خلقت

 گيرد چكاو الحان موسيقار نگويي كز چه مي
 در خلقت شاهني و مرغابي تفكر كن يكي

 يكي چون رايت سيمني هميشه در هوايازان
 جان از چنگ او ايمن كه چون گردد به گريزان اين

 مر پرنده مرغان راعجبرت زين همه آنست 
 يكي را بيشۀ ساوي يكي را وادي آمون

 طمع آن به گردون برده چون نمرود يكي خود را به
 نگيرد باد چنگ آن نشويد آب رنگ اين
 نگويي تا چرا كردند نوك و چنگ او زآهن
 اگر تو چون مني عاجز در اين معني كه پرسيدم
 نمايي هر نباتي را چو مادت هست ز آب و گل
 چرا در يك زمني چندين نبات مختلف بينم

 و در يك بوستان رويند خورند يك آب دون مي همي
 اگر علت طبايع شد وجود جمله را چون شد

 ت اصل عنصر هر دوار انگورست و خشخاشس
 همانا اينكه من گفتم طبايع كرد نتواند

 چون خداوندي كه اهل هر دو عالم را مگر بي
 خداوندي كه آدم را و فرزندان آدم را
 خداوندي كه دايم هست اصحاب معاصي را

 شك ما هميشه باشد او بي هميشه بود او بي
 كالمش همچو وعدش حق وليكن گفت او مشكل

 همو داننده فكرتهمو بخشندۀ دولت 
 كه پنهان كرد جز ايزد به سنگ خاره در آتش

 ز سنت كرده دل خايل ز بدعت كرده سر مشحون 
 تنت را جهل پيرايه دلت را كفر پيرامون

 دار اكنون رغم تو در توحيد فصلي گوش علي
 نهي علت هيوال را كه آن ايدون و اين ايدون

 ه از گردونكه رنج بار بر گاوست و آيد نال
 چه گفتست اندرين معني ترا تلقني كن افالطون
 وز آن يك بيضه چندين گونه مرغ آيد همي بيرون
 ز بهر چه دم طاووس رنگني شد چو بوقلمون

 چنني ميمون و چون شد اين چنان مشئوم چرا شد آن
 بافد تذرو انواع سقالطون نگويي كز چه مي

 ننگويي از چه معني گشت آن سقطان اين سقطو
 يكي چون زورق زرين روان همواره در جيحون

 از وي خون وشهوت حرص ريزد به آنكه چون شتابان
 مبيت و مسكن و ماواست ديگر سان و ديگرگون
 يكي را قلۀ قاف و يكي را ساحل سيحون
 يكي خود را ز بيم آن به آب افگنده چون ذوالنون

 چون رايت الماسست دگر چون زورق مدهون يكي
 ا دادند رنگ پر اين زاكسوننگويي تا چر

 چه گويي در نباتي تو سزاي حب افتيمون
 ز بهر تف خورشيدست چون لطف هوا مقرون
 ز نخل و نار و سيب و بيد چون آبي و چون زيتون
 به رنگ و نيل و صرب و سنبل و مازو و مازريون
 يكي مُمسك يكي مسهل يكي دارو يكي طاعون

 فيونباده چرا خواب آورد ا دچرا دانش بر
 نه افالطون نه غير او به زرق و حيلت و افسون 

 آلت به كاف و نون به قدرت در وجود آورد بي
 پديد آورد از ماء معني و از گل مسنون
 جناب فضل او مأمن عذاب عدل او مسجون
 صفاتش همچو ذاتش حق وليكن سر او محزون

 چون دان وصف او بي گوي و مي مي» تعايل ربنا«
 همو رانندۀ گردون همو دارندۀ گيتي

 كه روياند همي جزوي ز خاك تيره آذريون
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 به صحرا برصدف حيران به دريا در دوان آهو
 كه پر كرد و كه آگند از گيا و قطرۀ باران
 سپيدي روز صنع كيست در دهر و سياهي شب
 هميشه هردو كاهانند و كاهان عمر ما زيشان
 چمن بر حقۀ لؤلؤ كه داند كرد در نيسان

 آنكه چون سيمني سرپ گردد در افزودن ز بعد
 كه بندد چون خزان آيد هزاران كلۀ ادكن
 كه گرداند ملون كوه را چون روضۀ رضوان
 دوار مختلف را متفق با هم كه گرداند
 پس آنگه نطفه گرداند وزو شخصي كند پيدا
 يكي عالم يكي جاهل يكي ظالم يكي عاجز
 يكي همواره با دولت به كام از نعمت باقي
 يكي را از بالساغون رساند در هري روزي

 اوست كز يك آب و يك نطفه هابزرگا پادشا
 گزيده خسروان بودند زين پيش اندرين عالم
 چو عاد و كيقباد و بهمن و كاووس و كيخسرو
 ور از يونانيان بقراط و بطلميوس و افالطون
 ور از پيغمربان ادريس و نوح و يونس و صالح

 عتيق و عمّر و عثمانور از اصحاب پيغمرب 
 وگر از اوليا مهيار و حيره خالد و خضري
 آدم درين عالم ز ريگ و قطرۀ باران بني

 چو ممكن نيست دانسنت شمار مرگ معروفان
 تعاال صانعي كاين جمله از آب او پديد آورد
 ايا دل بسته در دنيا و فارغ گشته از عقبا

 داني كه فاني گشت خواهد پس چو عالم را همي
 هي بندۀ بيچارۀ مسكني سنايي رااال

 اگرچه هست او مطعون به علتها طمع دارد
  

 رميده و آرميده هردو در دريا و در هامون
 دهان اين و ناف آن ز مشك و لؤلؤ مكنون

 گردند بر يك دور پشتاپشت چون طاحون كه مي
 چو صابون از چه از چربو و چربو از چه از صابون
 شمر بر غيبۀ جوشن كه داند كرد در كانون

 »حتي عادكالعرجون«كاهد ماه را هر ماه  كه
 كه باشد چون بهار آيد هوا را كلۀ گردون
 كه گرداند منقش باغ را چون صحف انگليون
 به قدرت در يكي موضع كند هر دو بهم معجون
 مثالش محكم و ثابت نهادش متقن و موزون
 يكي منعم يكي مفلس يكي شادان يكي محزون

 ز اخرت وارونيكي پيوسته با محنت به رنج ا
 يكي را از پي ناني دواند تا بالساغون
 پديد آورد چندين خلق لونالون و گوناگون
 ز رفعت همسر گردون به نعمت همسر قارون
 منوچهر و جم و تهمورس و ضحاك و افريدون
 بليناس حكيم و هرمز و سقراط و افليمون
 حبيب و روح و ابراهيم و لوط و موسي و هارون

 ان و صهيب و خالد و مظنونعلي و سعد و سلم
 جنيد و شبلي و معروف شاه توري و سمنون

 اند افزون زهر جنسي كه من گفتم همانا بوده
 ببني تا خود كه داند كرد در عالم حساب ايدون

 را هم وي به خاك اندر كند مدفون پس آنگه جمله
 چه سود از سود امروزين كه فردا هم تويي مغبون

 اي مرهون ل كردهبه مهر عالم فاني چرا د
 كه هست از دين و طاعتهاي تو درمانده و مديون
 بدين توحيد نامطعون جزايي از تو نامطعون

  

  
  در ستايش خواجه اسعد هروي

 كرد نوروز چو بتخانه چمن
 شد چو روي صنمان اللۀ لعل
 آفتاب حمل آنگه بنمود
 از گريبان شكوفه بادام
 هم كنون غنچۀ پيكان كردار

 شاهان ز كمال باغ شد چون رخ

 ي شمناز جمال بت و باال 
 شد چو پشت شمنان شاخ سمن
 ثور كردار به ما نجم پرن

 ست جهان را دامن پرستاره
 كند از سحر ز بيجاده مجن

 زلف عروسان ز شكنشاخ چون 
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 مرغ ناليد به گلنب ز فنون
 ابر چون خامۀ خواجه به سخا
 خواجه اسعد كه عطاي ملكش
 آنكه تا سيرت او شامل شد
 آنكه تا بخشش او جاي گرفت
 پيش يك نكتۀ آن دريا دل

علمها دارد سرمايۀ جان 
 نكتۀ رايش اگر شمع شود
 ذرۀ خلقش اگر نشر شود
 گر رسد مادۀ عونش به عروق

 زد شمّت عزمش به دماغور و
 شادباش اي سخن از دو لب تو
 به سخن چونت ستايم بر آنك
 گردن عالمي از بخشش زر
 خاصه از جود تو دارد پدرم
 همه مهر تو نگارد به روان
 از بسي شكر كه گفتي ز تو او
 ليكن از ديده بناميزد باز

 ام نزديك پدر من چو جاني
 پدرم تا كه رضاي تو خرد

 ه اوصاف تو تابنگر اي جان ك
 تا نگويي تو مها كني پسرك
 اند كاين چراغي كه برافروخته

 تو ببيني كه به يك ماه چو ماه
 پسري داري هم نام رهي
 زآنكه نيكو كند از همنامي
 تا بود كندي خنجر ز سنان

 و جنانباد بنياد ويلِّ ت
 شاخ سعد از طرف بخت برآر

 ايت ناصح چون تيغ بدارر
  

 باد بيزاست درختان ز فنت
 چون دل خواجه بياراست چمن
 داد خلق حسن و خلق حسن
 خصلت سيّئه بگذاشت وطن
 رخت برداشت ز دل رنج و حزن

 ره همه دُّر عدنشد چو خرمه
 كارها داند پيرايۀ تن
 بودش دايرۀ شمس لگن
 ياد نارد كسي از مشك خنت
 روح محروم نشيند ز شجن
 ديده معزول بماند ز وسن
 همچو دُرّ عدن از لعل يمني
 مدح تو بيشرت آمد ز سخن
 كردي آراسته از شكر و منن
 طوقي از منت اندر گردن
 همه مدح تو سرايد به دهن

 ت بودم منعاشق خاك در
 بيش از آنست كه بردم به تو ظن
 جان او باز مرا همچو بدن
 جاني آورد به نزد تو ثمن
 چه دُرافشانده ز درياي فطن
 دُردي آورد هم از اول دن
 گر ز سعي تو ببايد روغن
 كند از مهر تو عالم روشن
 از تو مي خدمت او جويم من
 خدمت خواجه حسن بندۀ حسن
 تا بود تيزي خنجر ز فسن
 باد بنگاه عدويِ تو دمن
 بيخ نحس از چمن عمر بكن
 گردن دشمن چون شمع بزن

  

  
  ٭٭٭

 بس كه شنيدي صفت روم و چني
 حرص و بخل تا همه دل بيني بي

 زر نه و كان ملكي زير دست

 خيز و بيا ملك سنايي ببني 
 كرب و كني تا همه جان بيني بي

 جونه و اسب فلكي زير زين
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 پاي نه و چرخ به زير قدم
 وار رخت كياني نه و او روح

 رسته ز ترتيب زمني و زمان
 سلوت او خلوتي اندر نهان

 ه چو يوسف بچه و رفته بازبود
 زير قدم كرده از اقليم شك
 كرده قناعت همه گنج سپهر
 كرده براعت همه تركيب عقل
 با نفسش سحر نمايان هند
 اول و آخر همه سر چون عنب
 روح امني داده به دستش چنانك
 نظم همه رقيه ديو خسيس
 كشوري اندر طلب و در طرب
 با دل او خاك مثال ينال

 ي و دينش بشستحكمت و خرسند
 دشت عرب را پسر ذواليزن
 عافيتي دارد و خرسنديي
 گاه ويل گويد هست او چنان
 او ز همه فارغ و آزاد و خوش
 خشم نبودست بر اعداش هيچ
 خشم ز دشمن بود و حلم ازو
 خشمش در دين چو ز بهر جگر
 كي كله از سر بنهد تا بود
 مشتي از اين ياوه درايان دهر

 دان شهريك رمه زين ديو نژا
 ست مر او را سرون گه چو سرين

 بر همه پوشيده كه هم زين دو حال
 پيش كمال همه را همچو ديو
 سوي خيال همه يكسان شده
 وز شره لقمه شده جمله را
 الف كه هستيم سنايي همه
 آري هستند سنايي وليك
 گرچه سوي صورتيان گاه شكل
 ليك در آنست كه داند خرد
 بس وحش آمد سوي دانا رحم

 دست نه و ملك به زير نگني
 تخت برآورده به چرخ برين
 جسته ز تركيب شهور و سنني
 دعوت او دولتي اندر كمني

 المتني تا فلك از جذبۀ حبل
 اليقني تا به نهانخانۀ عني

 در صدف گوهر روحش دفني
 در كنف نكتۀ نظمش مبني
 در هوسش چهره گشايان چني
 ظاهر و باطن همه دل همچو تني
 داده به مريم زره آستني

 االمني نكتۀ او زادۀ روح
 رايش و او زان حزين از نكت

 نگ نگني تكنيبا كف او س
 تا چه كند ملك مكان مكني
 خاك عجم را پسر آبتني
 اينت حقيقت ملك راستني
 گاه عدو گويد بود اين چنني
 چون گل و چون سوسن و چون ياسمني
 چشم نديدست بر ابروش چني
 كو ز اثير آمده او از زمني
 سركه بود تعبيه در انگبني
 ابليس از آتش و آدم ز طني

 انني جان كدرشان ز انا در
 شان كرب و حسد هم قرين با همه

 گه چو سرون سخت مر او را سرين
 مهرتشان زين دو صفت شد لعني
 كور شده ديدۀ ما بني بني
 گربۀ چوبني و هزبر عرين
 مزرعۀ ديو تكاوش انني
 در غزل و مرثيه سحر آفرين
 از سرشان جهل جدا كرده سني

 ست دين زير تك خامه چو دين
 نيچشمۀ حيوان ز نم پارگ

 گرچه جنان آمد نزد جنني
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 كانچه گزيدست به نزد عوام
 كانچه دو صد باشد سوي شمال
 گرچه به الف و به تكلف چنو
 اين همه حقا كه سوي زيركان

  

 نيست سوي خاص بر آنسان گزين
 بيست شمارند به سوي يمني
 نظم سرايند گه آن و گه اين
 گربه نگارند نه شير آفرين

  

  
  در مدح بهرامشاه

 اتفاق آن و ايندر ميان كفر و دين بي
 گمان هركجا عشق من و حسن تو آيد بي

 حسن خوبان بزم باشد كي بود بي هاي و هوي
 هيچ وقت ايمن نبودند از زبان ناكسان
 چه نكوتر زآنكه آيد عاشقي در مجمعي
 آن يكي گويد فالن ناپاك فاسق را نگر
 حسن و عشق از كفر و فسق آيد به معني پس بود
 عاشقي را كاسمان رنجه ندارد هر زمان

 ست پيدا از ميان سينۀ آزادگانه
 بدرّد پوستني عاشقان گردون رواست گر

 ر شبي از انده هجران تواي رسيده ه
 دانند و من بر آستان با توام در خانه مي

 پوش تست نقش هريك تار موي از قند ز شب
 هر زمان آيد ندا اندر دل هر عاشقي
 هركجا چشم چو آهوي تو شد تازان چو يوز
 انگبني از نحل زايد ليكن اندرگاه عشق
 اي لبت را گفته رضوان نوش باش اي زود مهر

 عشقباز راستني ننهم از آنك گرچه خود را
 ماهروي راستني خوانم ترا باري چو يافت

  

 گفتگويست از من و تو مرحبا بالقائلني 
 در نه پيوندد خرد با كاف كفر و دال و دين
 عشق مردان رزم باشد كي بود بي هان و هني
 عاشقان پرنياز و دلربان نازنني
 باغ معني در جنان و داغ دعوي در جبني

 ويد كه بهمان شوخ كافر را ببنيوآن دگر گ
 حيدر بيد چوب و آب كوثر پارگنيتيغ 

 در زمني باشد بسي به زآنكه باشد بر زمني
 عشق همچون خلد و عاشق درميان چون حور عني
 كي زيان دارد كه اندر خلد نبود پوستني
 بانگ من چون حسن تو در آسمان هفتمني

 نوشته بر طراز آستني» نحن محرومني«
 بيرون خرام اي عافيت عزلت گزين كاي بال

 نشني كاي خرد ديوانه گرداي صرب در گوشه
 مصلحت بر گاو بندد بنگه شير عرين
 نحل زايد بهر من زآن دو لب چون انگبني
 وي لبت را گفته شيطان ديرزي اي دير كني
 نيستم چون عاشقان راستني در گل دفني
 روي چون ماه تو نور از روي شاه راستني

  

  
  ت رسول اكرم (ع)در نع

 العالمنياي گزيده مر ترا از خلق رب
 از براي اينكه ماه و آفتابت چاكرند
 خال تو بس با كمال و فضل تو بس با جمال
 نقش نعل مركب تو قبلۀ روحانيان
 مرگ با مهر تو باشد خوشرت از عمر ابد
 اي سواري كت سزد گر باشد از برقت براق

 ردگاربر تن و جان تو بادا آفرين از ك

 آفرين گويد همي بر جان پاكت آفرين 
 مي طواف آرد شب و روز آسمان گرد زمني

 المتني روي تو نور مبني و رأي تو حبل
 خاكپاي چاكرانت توتياي حور عني
 زهر با ياد تو باشد خوشرت از ماه معني
 بر سرش پروين لگام و مه ركاب و زهره زين

 ييل از آسمان بر خلق تو كرد آفرينجرب
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 از براي اينكه تا آسان كند اين دين خويش
 جربييل ار نام تو در دل نياوردي به ياد
 اين صفات و نعت آن مردست كاندر آسمان
 نور رخسارت دهد نور قبولش را مدد

 اي بر شرك كفر زين سبب مقبول او شد فتنه
 زين قلم زن با قلم گر تو نباشي هم نشان

 هر اواي سنايي گر ز دانايي بجويي م
 اژدهاي عشق را خوردن چه بايد اي عجب

  

 آدمي از آدم آرد حور از خلد برين
 نام او در مجمع حضرت كجا بودي امني

 تابد اين شمس مبني از براي طلعتش مي
 سايه زلفت شب هجرانش را باشد كمني

 اي در راه دين زين سبب مقصود او شد سغبه
 نشني وين قدم زن با ندم گر تو نباشي هم

 مدان و جز جمالش را مبني جز كمالش را
 گاه شرك از كافران و گاه دين از بواليقني

  

  
  اللّٰه دعوت به زهد و ستايش سيد فضل

 هركه را ملك قناعت شد مسلم بر زمني
 عزّ دين از جاه دنيا كس نجست اندر جهان

 آوازي بود رستگاري هر دو عالم در كم
 مر ترا گفتند دست از مردمان كوتاه كن

 نكو باشد به هنگام حسابنامۀ كوته 
 اي برآورده سر كرب از گريبان نفاق
 سبلت خود پست كردي دولت مستيت از آن
 تو به خرسندي بدل كن حرص را گر مردمي
 هيچ بيرون نيست كار اين جهان از نيك و بد
 يك زمان ز آب شريعت آتش شهوت بكش
 وفا دل چو مردان سرد كن زين خاكدان بي

 مر او را باطنيظاهري زيبا و نازيبا 
 شاه را گويي كه مال اين و آن غارت مرب
 روي چون طابون و اندر زير آن طابون طمع
 از چنني بيشه چه جويي نزد هركس آبروي
 وقت دادن موش تر باشي چو بستاني چرا
 خود سزاي سبلت تو دولت شه كرد و بس

 كني تو چرا از طيلسان چندين ترفع مي
 ز سر بنهنيك بختيت آرزو باشد فضول ا

 اللّٰه بي مثل آنكه هست سيد فرزانه فضل
 آنكه اندر حق او يك رنگ بينم در جهان
 آنكه نايد گر به دست آيدش برپا شد همه

  

 ز آسمان بر دولت او آفرين باد آفرين 
 جاه دنيا را چكارست اي پسر با عز دين

 آزاران نشني از بدانديشان برتس و با كم
 ردي آستنيتو چرا چون ابلهان كوتاه ك

 بني جامۀ كوته چه خواهي كرد اي كوتاه
 نه به رعناييت يار و نه به قرّايي قرين
 پستي و هستي بد آيد هستي و پستي گزين

 القرين البدل شد آخرين بش كاولني نعم
 رحمت فردوس از آنست و عذاب گور ازين
 پس عوض بستان تو ديوي را هزاران حور عني

 برين آنگهي بستان كليد قصر فردوس
 از درون چون سركه باشد وز برون چون انگبني
 پس ز شاه افزون طمع داري به مال آن و اين
 آنت كاري با تهور اينت كاري سهمگني
 به بود زين آبرو اي خواجه آب پارگني
 در نيابد گَرد شبديز ترا شير عرين
 شاه را دولت چنان باشد ترا سبلت چنني

 منياال طيلسانست آنكه داري يا پر روح
 ريزه چني روبر سيد شو و از خوان او نان

 آفتاب خاندان طيبني و طاهرين
 گويي پوستني گويي تاج باش و خواه خواه

 گنج باد آورد ز استظهار ميرالمؤمنني
  

  
  النهر كه تقويم آورده بود گفته است از زبان منجم ماوراء
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 اي امني شاه و سلطان و امير ملك و دين
 ا از براي مصلحتخلق را در دين و دني

 بر تو غيب آسمان چون عيب عالم ظاهرست
 ني بدان آوردم اين تقويم تا ز احكام او
 من نكو دانم كه پيش رأي تو نقاش وهم
 زآن وسيلت ساختم خود را و گر نز روي عقل
 گر يكي تقويم داري گو دوباش از بهر آنك
 خواجه را اندر خزان بل تا دو باشد بوستان

 تنگي كرده باشد آفتاببر سپهر تو چه 
 ماوراءالنهري و صفرايي تواند اين طايفه
 اين چنني صفرا ز سركه و انگبني كي به شود
 سركه اينجا طبع من شد انگبني احسان تو
 شني دين اندر غريبي از همه رسواترست

 ست و يسار اندر بزرگي و شرف تا يمني
  

 زبدۀ دور زماني عمدۀ روي زمني 
 المتني روز و هم حبلالوثقي تويي ام عروة

 بني  زآنكه چون عقلي و جان هم پيشوا هم پيش
 بازداني راز گردون در شهور و در سنني
 نقش كردست اين همه احكام در لوح يقني
 بر لب دجله بنفروشد كس آب پارگني
 هركجا نوشك نشايد هم نشايد انگبني
 غرچه را در مهرگان بل تا دو باشد پوستني

 كرده باشد حور عني در بهشت تو چه رحمت
 خاصه چون باشند با صفرا و سودا همنشني
 كانگبني از مستعان سازي و سركه از مستعني
 من چو در سركه فزودم تو مكن كم ز انگبني
 باز خر يك ره مرا از شني دين اي زين دين
 يمن بادت بر يسار و يسر بادت بر يمني

  

  
  الدين ابوالقاسم خطاب به خواجه قوام

 ده زد به علينيتا سراپر
 از پي آبروي راهش را
 وز پي قدر خويش صدرش را
 شد عراق از نگار خامۀ او
 در شكر خواب رفت فتنه ازو
 دولتش بر كسي كه چشم افگند
 تا بجنبيد عدل او بگريخت
 بر گرسنه چو زاغ شد در زخم
 بر برهنه چو سير كرد از رحم
 بر فلك نور پاش رويش بس
 در زمني كار ساز جودش بس
 چون گل از نم همي بخندد ملك
 تا نه بس روزگار چون خورشيد
 اي ز فر تودين و ملك چنان
 حق گزيدت پي صالح جهان
 خاك پايت همي به ديده برند
 اي ز جاه جهان به بام جهان
 اي مفرح جهان جسمي را
 چشم درد مرا مبند از عز

 الدين در اجل قوامقدر ص 
 امني آب زد ز آبروي روح

 القدس به عرش آذين بست روح
 خوش لقا چون نگارخانۀ چني
 از سرانديب تا به قسطنطني
 نيز در ابرويش نبيني چني
 فتنه در خواب و ظلم در سجني
 چون سر زخمه مخلب شاهني
 چون تن شير پنجه شير عرين
 چون قمر را سيه كند تنني

 رد شاهنيچون زحل در كف آو
 تا گرفت از جمال او تزيني
 خاك زرين كند براي رزين
 كه جهان از ورود فروردين

 گزين كي بود چو خلق گزين حق
 همه دارندگان خلد برين
 مرتقي به جذب حبل متني
 از تو روح رهي چراست حزين
 چشم بندي ز آفتاب مبني



۱۹۰ 

 دل گرم مرا بساز از لطف
 من نگويم كه اين بدست وليك

 ن گرسنه كس ننهدپيش چون م
 كردش اكرام خود خيل وليك
 تا تو اي خضر عصر در شهري
 گاه دربان مارم از بر كوه
 اي پي سهم خشت دارانت
 اي زمني خوش مرا مكن ناخوش
 زين و مركب ترا مرا بگذار
 شهرپ جربييل مركب اوست
 بر تن و جان من گماشت فلك
 اين يكي گويدم كه برگو هان

 خوانگرچه گنگي بيا و شعر ب
 اين برتساندم به آن الملك

 به لفظ چون دشنه اين براند
 من به زاري به هر گيا گويان
 مسكن خود گذاشتم به شما
 ام من به چشم شما كسي شده

 جز به كژ كژ همي فزون نشود
 يد اي كذا و كداگاهم آن گو

 تت بنشانليك دم آن باد سب
 پيشم آرد دوات بن سوراخ
 هان و هان در بروت من بندد
 زود كن يك دو كاغذم بنويس
 گرچه صد كار داشتم در مرو
 چرب شيرينش اينكه بر خواند
 زحمت ره چگونه خواهد بود
 حق به دست من و من از جهال
 بحمداللّٰه كه نيستند اين قوم
 زآنكه نايد قوام باري هيچ
 همه هم صورتند و هم سيرت
 من ندانم كيم كزين درگاه
 من چه دانم كمال حضرت تو

 چنني دولتي مرا جويان اين
 آري آري ز ضعف باشد اگر

 گل شكر را به جاي افسنتني
 من نيم در خور چنني تمكني

 شيد و خوشۀ پروينقرص خور
 نخورد جربييل عجل سمني
 بنده را غول همرهست و قرين
 گاه مهمان مور زير زمني
 خشت دارم چو مردگان بالني
 كه مكافات آن نباشد اين
 تا شوم زين پيادگي فرزين
 چكند جربييل مركب و زين
 هرچه ابليس را ينال و تكني
 وآن دگر گويدم كه برجه هني
 بنيورچه كوري درآ و صدر ب

 وآن اميدم كند به اين الدين
 وآن بخواند به ريش چون زوبني
 گنيكاي ز گرگان نبيرۀ گر

 چه خواهيد از من مسكني یم
 ورنه كس نيستم به چشم يقني

 شد عشرينمأتني جز به چپ ن
 ننيحگاهم اين گويد اي چنني 

 در وثاق آي با كيا بنشني
 قلم سست و كاغذ پر زين
 كه شوم در عرق چو غرقۀ هني
 شعر پيشني و شعر باز پسني
 ليك بهر تو رفتم از غزنني

 »والتني«به گناهي در آيت از 
 هركجا رحمت قبول چنني
 در مالمت چو صاحب صفني
 در حريم قوام حرمت بني

 الدين از كسان اجل قوام
 همه هم نسبتند و هم آيني
 خلق در شاديند و من غمگني
 خر چه داند جمال حورالعني

 وبع از ياسنيمن گريزان چو ز
 گرد دوشيزه كم تند عنني
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 صورت ار با تو نيست جان با تست
 روح عيسي ترا چه جويي رنج
 دُّر شاهان تراست آنچه بماند
 مهر چون عجز شب پرك ديدست
 گرچه از خوي بنده گرم شوند
 همه صفراي خواجگان بربد
 تا ز روز و شبست در عالم
 مادت و مدت بقاي تو باد

  

 عاشق و بنده و رهي و رهني
 دم آدم ترا چه خواهي طني
 صدفست آن بمان به راه نشني
 گر درو ننگرد نگيرد كني
 خواجگان عجول كرب آگني
 ذوق اين قطعۀ ترش شيرين
 مادت سال و ماه و مدت و حني
 رفته و ماندۀ شهور و سنني

  

  
  ٭٭٭

 ت كالم تواي مقتداي اهل طريق
 ها چنانك تأثير كرد صدق تو در سينه

 نام تو چون وراي زمانست و عقل و جان
 چون نفس ما و نفس تو كشتۀ حسام تست
 اي باطن تو آينۀ ظاهرت شده
 عشقت چو جوهريست كه بي تو ترا مقيم
 معذور دار ازينكه درين راه مر مرا
 اي دانم ز روي عقل كه تو صورتي نه

 اند كه بوسه دادلب محرم ركاب تو م
 ليك آن زمان ز عشق تو بر نعل مركبت
 اي عامۀ رسوم و همه شهر خاص تو
 نفس الفـ شدي تو ز تجريد چون ز عشق
 اكنون نشانش آنكه ز سينه به جاي موي
 واميست دوست را ز ره عشق بر تو جان
 چندي تو بر دوام چه سازي مدام وام
 چون پست همتان دگر در طريق عشق

  

 ان صدق و جهاني غالم تواي تو جه 
 نياز مستمع از شرح نام تو شد بي

 كي مردم زمانه درآيد به دام تو
 برنده باد بر تو و ما بر ما حسام تو
 برداشته ز پيش تو لحم و عظام تو
 با من نشانده دارد و تو در مقام تو
 پرواي تو نمانده ز شادي سالم تو
 ور نه بديده روفتمي گرد گام تو

 اقف وقت كالم توزيرا نبود و
 دل صدهزار بوسه همي زد به نام تو
 وي خاصۀ خداي و همه خلق عام تو
 پيوسته گشت با الفت عني و الم تو
 جز حرف عاشقي ندماند مسام تو
 ليكن مباد توخته صد سال وام تو
 از وام خود جدا شو آنك دوام تو
 هرگز مباد گام تو مأمور كام تو

  

  
  ٭٭٭

 ت زيباي تواي تماشاگاه جانها صور
 چرخ گردان در طواف خانۀ تمكني تو
 چون خجل كردي دو عالم را پديد آمد ز رشگ
 پاسبانان در و بام تواند اجرام چرخ
 خلد را نور جمال از روي جان افروز تست

 تخت تستهم كو يكي سلطان درين ايوان كه او 

 وي كاله فرق مردان پاي تابۀ پاي تو 
 عقل پير احسنت گوي حكمت برناي تو

 البصر در ديدۀ بيناي تو كحل ما زاغ
 نايبان اندر زمني هستند شرع آراي تو
 حور را عطر عذار از موي عنربساي تو
 كو يكي رستم درين ميدان كه او همتاي تو
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 كي فتد در خاك هنگام شفاعت گفت تو
 يلدر شب معراج همراهت نبودي جربي

 تابرونت آورد يزدان از نگارستان غيب
 اي مبارز راكبي كز صخره تا زهره بجست
 عرش چون فردوس اعال سايبان تخت تست
 گشت سيراب از شراب علم تو خلق دو كون
 اي دريغا گر بدندي تا بديدندي به چشم
 آن يكي از ديده كردي خدمت نعلني تو
 در بهشت از بهر خودبيني نباشد آينه

 د سنايي در مقامات فزعنيست امي
  

 باالي تواي نديده بر زمني كس سايۀ 
 گر براق او نبودي همت واالي تو
 هر دو عالم كرد در حني روي سوي راي تو

 پيماي تو خنگ زيور مركب خوش گام ره
 زانكه بهر خود ندارد سايبان موالي تو
 چون نگه كرديم تا لب بود پر درياي تو

 افزاي تو هم خليل و هم كليم آن حسن روح
 تكلف جاي تو وان دگر از مژه رفتي بي

 بر آن آنجا بود سيماي تو ينۀ سيمنيآ
 جز كف بخشنده و مهر جهان بخشاي تو

  

  
  الدين ابوبكر در مرثيۀ تاج

 اي برده عقل ما اجل ناگهان تو
 اي شاخ نو شكفته ناگه ز چشم بد
 محروم گشته از گهر عقل جان تو
 جان تو پاسبان بقاي تو بوده باز
 هنگام مرگ بهر جواني و نازكيت

 من از لطف و روشني اي آفتاب جان
 گر آب يابدي تنت از آب چشم من

 اي چو گنج اي تاج تا قرين زمني گشته
 تاج ملوك را سر تختست جايگاه
 اي وا دريغ از آن دل بسيار مهر تو
 بردار سر ز بالش خاك از براي آنك
 يك ره به عذر لعل شكرپاش برگشاي

 ني چه جاي عذر و عتابست و آشتي ني
 تو روي چو ماه تو شد تيره همچو موي

 تابوت را كه هيچ كسي تاجور نديد
 مرگ آخر آن طويلۀ گوهر فرو گسست
 خاك آخر آن دو دانۀ ياقوت نيست كرد
 يارب چه آتشيست فراقت كه تا ابد
 اي كاج دانمي كه در آنجاي غمكشان
 باري بدانمي كه پر از خاك گور شد

 ست زير خاك باري بدانمي كه چگونه
 بگو از چسان بريختباري بدانمي كه 

 وار چو خون گشت و برتكيد دانم كه الله

 وي در نقاب غيب نهان گشته جان تو 
 تابوت شوم روي شده بوستان تو
 معزول مانده از سخن خوش زبان تو

 قرين پاسبان تو با دزد عمر گشته
 گريست بر تو همي جانستان تو خون مي

 خر پشتۀ گلني ز چه شد سايبان تو
 شاخ فراق رويدي از استخوان تو
 چون تاج خم گرفت قد دوستان تو
 در زير خاك تيره چرا شد مكان تو
 اي وا دريغ از آب لب شكّرفشان تو
 دلها سبك شدست ز خواب گران تو

 خوان توكاينك رهي به آشتي آمد به 
 رفتي چنانكه باز نيابم نشان تو
 شد چفته همچو زلف تو سرو روان تو
 آخر بيافت اين شرف اندر زمان تو
 كز وي ستاره ديد همي آسمان تو
 كز تاب او پديد همي شد نشان تو
 دودي كبود سر زند از دودمان تو
 تو پيش ريخت خواهي يا پرنيان تو
 آن شكّرين چو غاليه داني دهان تو

 تيغ آب دادۀ بسيار دان توآن 
 آن زلف تاب دادۀ عنربفشان تو
 آن در ميان نرگس و گل ديدگان تو
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 گنج وفا و خدمت تو بود ذات من
 تاجي به زير خاك نديدم جز آن خويش
 بودي وفا ميان من و تو مقيم پار

  

 تاج عطا و طلعت من بود جان تو
 گنجي ميان آب نديدم جز آن تو
 اكنون عطا ميان خدا و ميان تو

  

  
  دريغا گويي از نااهلي روزگار

 بينم دوا كوجهان پر درد مي
 ور از دوزخ همي ترسي شب و روز
 بهشت عدن را بتوان خريدن
 خرد گر پيشواي عقل باشد
 ز بهر نان و جان تا بام يابي
 مگر عقل تو خود با تو نگفتست
 درين ره گر همي جويي يكي را
 به دعوي هركسي گويد ترا ام
 سراسر جمله عالم پر يتيمست
 سراسر جمله عالم پر ز شيرست
 سراسر جمله عالم پر زنانند

 هيدستسراسر جمله عالم پر ش
 سراسر جمله عالم پر امامست
 سراسر جمله عالم پر ز مردست
 سراسر جمله عالم پر حديثست
 سراسر جمله عالم پر ز عشقست
 سراسر جمله عالم پر ز پيرست
 سراسر جمله عالم پر ز حسنست
 سراسر جمله عالم پر ز دردست
 سراسر جمله عالم پر ز تختست
 سراسر جمله عالم پر ز مرغست

 ه عالم پر ز پيكستسراسر جمل
 سراسر جمله عالم پر ز مركب
 سراسر كان گيتي پر ز مس شد
 سنايي نام بتوان كرد خود را

  

 دل خوبان عالم را وفا كو 
 دلت پر درد و رخ چون كهربا كو
 وليكن خواجه را در كف بها كو
 پس اين واماندگان را پيشوا كو
 چو برگ توت گشتي توتيا كو
 وقبا گيرم بيلفنجي بقا ك
 سحرگاهان ترا پشت دوتا كو

 شان گوا كو وليكن گاه معني
 يتيمي در عرب چون مصطفا كو
 ويل شيري چو حيدر با سخا كو
 زني چون فاطمه خيرالنسا كو
 شهيدي چون حسني كربال كو

 الرضا كو امامي چون علي موسي
 ويل مردي چو موسي با عصا كو
 حديثي چون حديث مصطفا كو

 كوويل عشق حقيقي با خدا 
 ويل پيري چو خضر با صفا كو
 ويل حسني چو يوسف دلرببا كو
 ويل دردي چو ايوب و دوا كو
 ويل تخت سليمان و هوا كو
 ويل مرغي چو بلبل با نوا كو
 ويل پيكي چو عمر باد پا كو
 ويل مركب چو دلدل خوش روا كو
 ز مس هم زر نيامد كيميا كو
 وليكن چون سناييشان سنا كو

  

  
  ٭٭٭

 دار كوعويست مردا مرد معنيسر به سر د
 معني همي خواهم ز تو كرد اگر معنيست من

 تيزبيني پاكدستي رهربي غمخوار كو 
 گفت اگر دعويست با حق مر ترا گفتار كو
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 باستان دعوي نبود آخر زمان معني نماند
 چون غليواژند خلقان بر شده نزديك چرخ
 چيستي؟ مرغي ستوري آدمستي بازگو
 ور طريقت سست داري كو تفكرها و فهم

 وار عقلي دور داري از خطا ور مجسطي
 ه نگويي تا كجاستراه با همره روي همر

 ور به شرع سيدي آگاهي از سرّ خداي
 ور پي بوبكر خواهي رفت بعد از مصطفا
 ور به كوي ُعمّري كو داد و كو مشك و مهار
 ور در عثمان گرفتي شرم كو و حلم كو
 ور همي گويي كه هستم چاكر شير خداي
 گر تويي شبلي به يك سجده بنه ده روزه خوان

 ام ول من ديوانهور همي گويي كه چون بهل
 اينهمه كردي كه گفتم وز همه پرداختي
 اي سنايي گر ترا تا روز محشر در شمار

  

 ور تو گويي هست از اين معني ترا آثار كو
 داده آوازي به ياران كي كسان دار كو

 هنجار كوور به راه آدمي چون آدمت 
 ور به كوي مردماني عقل عقل آوار كو
 تجربتهاي فنون قبۀ زنگار كو
 دين اگر با يار داري مرد مردا يار كو
 آب حنا بر تريد و سنگ بر رخسار كو
 پاي بر دندان مار و دست بر دينار كو
 يك دراعۀ هفده من ده سال يك دستار كو
 سينۀ روشن بدين و ديدۀ بيدار كو

 ان در خدمت دادار كوتن فداي تيغ و ج
 ور جنيدي شست روزه معدۀ ناهار كو
 برنشسته بر پلنگ و در دو دستت مار كو
 گاه آن آمد كه گويي اي ملك ديدار كو

 ها كردار كو پيش خوانده گفته را با گفته
  

  
  ٭٭٭

 دار كوپيداست ليكن صادق ديندین راه
 عالمي پر دوالخمارست از خمار خواجگي

 خود را چون ماليك ساختندبني كه  ديو مردم
 و رنگ گويي چون گلم پس همچو گلگر به بوي 

 اند لف اسبان تازي را خران بگرفتهعم
 گشت پر طوفان ز نااهالن زمانه چون كنم

 زني هست پنجه سال تا تو الف مردي مي
 ليك چون موسي ترا» لن تراني«طور هست و 

 پيش ازين در راه دين بد صدهزار اسفنديار
 بوبكر و عثمان و علي بينم همييك جهان 

 در ره هل من يزيد عاشقي مرجانت را
 گر به جنت در به دوزخ رخت بنهي پس ترا
 هم ز وصل و هم ز محنت چون محبان هر زمان

 رجا و خوف گر گويي كه هستي خاك و باد بي
 هودج از معشوق و ربع از عاشقان خايل بماند

 عقل ام درگوش خوانده كه خواهي چندان سخن زين
 رفت گربي پيش گربي گفت هم كيش توام
 تو همي گويي كه شب تا روز اندر طاعتم

 يك جهان معشوق بينم عاشق غمخوار كو 
 اي دريغا در جهان يك حيدر كرار كو

 وار كو گو بند سليمانبا چنني ديوان ب
 مر ترا پايي پر از خاك و سري پر خار كو
 در چنني تشويش ملك اي زيركان افسار كو
 آن دعاي نوح و آن كشتي دريار بار كو

 زحمت اغيار كو پس چو مردان يك دمت بي
 آن تجالي جالل و وعدۀ ديدار كو

 ساالر كو گرد هفت اقليم اكنون يك سپه
 ق آن هر چار كوآن حيا و حلم و عدل و صد

 آن اناالحق گفنت و آن دجله و آن دار كو
 سينه و ديده گهي پر نور و گه پر نار كو

 زار و ديده لؤلؤ بار كو چهره همچوي الله
 پس بجاي باد و خاك آرامش و رفتار كو
 در ديار دردمندان يك در و ديّار كو
 ليكن اندر دهر مردي عاقل و هشيار كو

 بر ميان زنار كوگرب گفت ار چون مني پس 
 پس نشان طاعتت بر روي چون دينار كو
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 طرفه مرغان بر درخت دين همي نالند زار
 چشم موسي تار شد بر طور غيرت ز انتظار
 او ريا گر دم فرو بربست از اسرار شوق
 سالها شد تا چو بلبل جملگي گفتي نكرد
 كي نهي در راه هستي تو زمام نيستي

 رمت بوبكر نامت چون نداري صدق اوگي
 كه عمّاري بوي برساق عرش خواهي چون همي

 با فرشته صلح كردي اي رفيق مدعي
 اي ور ز راه نيكبختي خلوتي بگزيده

 بدين وزن اي پسر پور خطيب گنجه گفت: هم
  

 اندر آن گلزار جانت را نواي زار كو
 جلوۀ توحيد و برق خرمن اشرار كو
 از لب داوود صوتي به ز موسيقار كو

 گفتار كو پس چو باز آخر دمي كردار بي
 مردۀ زنده كجا و خفتۀ بيدار كو
 باري آن دندان مار و زخم آن در غار كو

 اسالم عشق بوذر و عمّار كو در ره
 پس به دارالملك دين با اهرمن پيكار كو
 چون سنايي پس تنت بيكار و جان در كار كو

 »نوبهار آمد نگارا بادۀ گلنار كو«
  

  
  ٭٭٭

 اي سنايي عاشقي را درد بايد درد كو
 پيش نوك ناوك دلدوز جانان روز حكم
 در همه معدن ز تف عشق چون ياقوت و زر

 و جان را در نگارستان عشق نقشبند عقل
 محرمان را در حريم عشق چون نامحرمان
 شب روان را از پي زلف شب و رخسار روز
 از دي و امروز و فردا گر بگويد جان فرد
 از براي اُنس جان اندر ميان انس و جان
 گر همي دعوي كني در مجلس افروزي چو شمع
 ور كمال ناقصان جويي همي بي علتي

 ات از چنني مستان هنوزدر زواياي خراب
 بر درختي كاين چنني مرغان همي دستان زدند
 زآتش و باد وز آب و خاك ايشان يادگار

  

 بار حكم نيكوان را مرد بايد مرد كو 
 طرقوا گويان جان را بانگ بَردا بَرد كو

 اميد و بيم اشك لعل و روي زرد كو بي
 زآن مي صاف ابد عمر ازل پرورد كو

 سبحۀ مهرۀ نرد كو كعبه نقش كعبتني و
 چون سپيده دم دم صايف و باد سرد كو
 پس ترا جان از دي امروز و فردا فرد كو
 يك رفيق هم سرشت و هم دم و هم درد كو
 پس براي جمع همچون شمعت از خود خورد كو
 همچو گردون گرد گرد تنت گردا گرد كو
 چند گويي مرد هست ار مرد هست آن مرد كو

 بيخ و برگ و ورد كو زآن درخت امروز شاخ و
 يك فروغ و يك نسيم و يك نم و يك گرد كو

  

  
  در مدح بهرامشاه

 جويندۀ جان آمده اي عقل زهي كو
 آمد سبب عشق در اصحاب ديل كو
 اين نعمت جان را كه به ناگاه درآمد
 اين نطع پر از اسب و پياده و رخ و پيلست
 چون نيست قبويل به سوي درد شما را

 چو بهشتي ز رخش صدر اي زخمه زنان شد
 عيسي و خرش هر دو چو در مجلس مااند

 اي قوم خهي كودلخواه جهان آمده 
 آمد كُه بيجاده در آفاق كَهي كو
 اي سرد مزاجان ز دل و جان شرهي كو
 بر نطع شما آخر فرزين و شهي كو

 ردي تاريك رهي كود در ماتم بي
 در صدر بهشت از ره داوود رهي كو
 آنرا چو سماع آمد اين راگيهي كو
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 گفتند كه آن روي چو مه را شبهي هست
 در روز و شب چرخ چو زلف و رخ او كو

 ست صاحب خربي رنگ سپيدست و سياه
 جز چهره و جز غمزۀ او در صف ايام
 اي خازن فردوس بگو كز پي نزهت
 بر گوشۀ خورشيد جز اين يوسف جان را

 از جسنت معشوق سنايي معتوه شد
 در كارگه جور گرفتم كه چو او هست
 بهرام فلك را ز پي قُبله و قِبله
 خردان و بزرگان فلك را به گه سعد

  

 آن سلسلهاي شبه گوان را شبهي كو
 روز و شب پيوسته به زير كلهي كو
 اين هر دو چو آن هر دو سپيد و سيهي كو
 روي همۀ دولت و پشت سپهي كو
 در خلد برين روي چنني جايگهي كو

 ار چهي كوبا آب گره كرده نگونس
 عتهي كو خود در دو جهان سوختۀ بي

 در بارگه عدل چو بهرام شهي كو
 چون پايگهش پيشگه هيچ مهي كو
 جز با شه ما باد گران پنج و دهي كو

  

  
  ٭٭٭

 غمي كوديل از خلق عالم بي
 درين عالم دم و غم جفت بايد
 نگويي تا كه درد عاشقي را
 به عشق اندر ز بيم هجر بنماي

 عالم كمزناننداگر مردان 
 حكايت چند از ابليس و آدم
 جهان ديو طبيعت جمله بگرفت
 اگر دعوي كني در ملك بنماي

 وار اگر خواهي همي ملك سليمان
 چو در دين برخالف امر و نهيي
 همه سور هواي نفس سازند
 به شرع اندر ز بهر طوف كعبه
 بجز در عالم تسليم و تحقيق

 ور و قيامتز بهر عدت گ
 نشستي ست تن ايمنچو در ني ب

 همه گويندۀ فسق و فجوريم
 براهيمان بسي بودند ليكن
 به عالم در فراوان سنگ و چاهست

 وار در عالم تو بنگر سنايي
 اگر فارغ شدي در دين ز دنيا

  

 برون از عالم دل عالمي كو 
 مرا غم هست باري همدمي كو
 بجز مرگ از دواها مرهمي كو
 كه تا از خلق عالم خرمي كو

 زآن كمزدن آخر كمي كوترا 
 همه ابليس گشتند آدمي كو
 دريغا از حقيقت رستمي كو
 كه در انگشت ملك خاتمي كو
 ز بادت خنگ وز ابرت ادهمي كو
 ز كامت نالۀ زير و بمي كو
 ز آه و درد دينشان ماتمي كو
 ز چيني و ز زنگي محرمي كو
 ديل پر غمّ و پشت پر خمي كو
 ترا در چشم دل نار و نمي كو

 ل در جان جانت طارمي كوز د
 ز هزل و ژاژ گفنت با كمي كو
 بگو تا چون خليل و ادهمي كو

 بن مريمي كو ويل چون عيسي
 ز بهرش ارحمي و ترحمي كو

 غمي كو ريا دل بي بست رخ بي
  

  
  در مدح خواجه مردانشاه
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 در همه ملك نديد از همه مردان شاه
 آنكه گر تقويمي بايد ابر از سيرش

 تي بايد بحر از نكتشوآنكه گر تربي
 از پي آنكه چو در شرق بود مطلع او
 آنكه از مكرمت و جود همي نام نياز

 اي كو به يكي لحظه كمربند كند خانه
 گر نبودي به گه رنگ چنو كاه از ننگ
 ديدۀ خصم كند پايۀ جاه تو سپيد
 اي چو خورشيد مهان را به سخاي تو اميد
 آه در حنجر او خنجر گردد كه كند

 ايمن ز خدنگ اجل و تيغ نياز باشد
 چون همي مدح تو افواه گذارند به نطق
 نتواند كه كند با تو كسي پاي دراز
 اندر آن حال كه در صدر تو سرهنگ عميد
 هم در آن حال همي كرد به درياي ضمير
 طبع آراست همي از پي مدحت چو بهشت
 الجرم كرد عروسي ز مديحت جلوه

 بود هركجا واصل و مشاطه چو سرهنگ
 آن چو اخالق نبي مر همه را نيكو گوي
 سعي صد چرخ چو يك نكتۀ او نيست به فعل
 زان چو افگند كسي را فلك از عجز همي

 هرني را به چنان صدر رفيع او چو من بي
 گر همي پاي نهم پيش تو آنجا كه نهند

 حد كرم و لطف و بزرگي و شرف اينت بي
 كه برافزون شدم از يك سخنش در يك روز

 من چو ي به صحراي سخاي تو شب و روزا
 تا بدين وقت ز هر نوع شنيدي اشعار
 برگها زرد شد اكنون ز كف سبز خطي
 تا گه حمله قوي نبود روباه چو شير
 گهر تاج ترا اوج فلك بادا كان
 ياور بخت تو باد از پي تو دور فلك

  

 آنچه ديد از هرن و ذات و خرد مردانشاه 
 د مهر گياهز نَمي در وي از خاره دم

 دُّر منظوم شود در دل او قطره مياه
 مطلع مهر ز شرق آيد و افزايش ماه
 خامۀ او كند از تختۀ تقدير تباه
 عالمي را چو نهد بر سر او تيغ كاله
 تا جهان بودي بيجاده برنبودي كاه
 مهرۀ مهر كند نامۀ كني تو سياه
 وي چو ناهيد طرب را به بقاي تو پناه

 م تو و كني تو آهاز سر دشمني از بي
 هركه را تربيت بخشش تو داشت نگاه
 بسته شد مصلحت جان و تن اندر افواه
 تا نباشد ز بدي همچو تو دستش كوتاه
گاه  مر ترا از هرن و طبع رهي كرد آ
 خاطر من ز پي حرص مديح تو شناه
 زآنكه هر لحظه همي فضل تو آورد سپاه
 كه به از حور بهشتست گه فر و براه

 آيد ناچار عروس چو تو شاهار بهشت 
 وآن چو آيات نُبي مر همه را نيكوخواه
 حسب اين حال برين قول رهي نيست روا
 نتواند ز يكي حادثه آورد به راه
 به يكي نكته رسانيد بدين رتبت و جاه
 شهرياران ز پي جاه برآن جاي جباه
 در يكي شخص مركب شده سبحان االّه
 اههمچو پنجي كه دوم مرتبه گردد پنج
 زده اميد همه از در آن لشگرگاه
 شعر نيكو شنو اكنون كه فراز آمدگاه

 پيدي نبود زآن گهر لعل بخواهتا س
 تا گه حيله فزون نبود شير از روباه
 صورت قدر ترا عرش ملك بادا گاه
 حافظ جان تو باد از پي ما فضل االه

  

  
  در مراتب مقام انسان

 اي ايزدت را رحمت آفريده
 از رخ تو اي نور جمالت

 در سايۀ لطف برپوريده 
 انگشت اشارت كنان بريده
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 آوازۀ تو در هواي وحدت
 عرشي كه سرآسيمه بود ز اوّل
 بر فرش خرد گرد بر نشسته
 اندر ازل از بهر چاكرت خود
 اي دست فروشسته ز آفرينش

 يروي تو عقلي نديده صبح بي
 زلف تو جاني نديده ديني بي
 شده عقل از همه فضويل رالغ

 فربي شده روح از همه معاني
 زند و پا زند آنجا كه تو برخوانده

 با داد تو اندر جهان نيابند
 آنجا كه كريميت خوان نهاده
 وآنجا كه سمند تو سم نموده
 مردم تويي از كل آفرينش
 موسي به كنار تو برنشسته
 فراش تو نوح از نهيب طوفان

 يت آمده براهيمرگرزدر ب
 موسي به سقاييت بوده روزي
 از چاكري تو براق عيسي

 فرينشاز لطف تو عقل اندر آ
 در پيش قدت چون الفـ بگويم

 ها شكسته لعل تو بسي توبه
 در زلف تو سيصدهزار خم هست
 در مجلس تو جربييل سامي
 در رستۀ سنت سنايي از دل

  

 پيش ازل و ابد خنيده
 در زير قدمهات آرميده
 تا عشق بساط تو گسرتيده

 شنيده لبّيك همه عاشقان
 گشته ملكي هركجا كه ديده

 القدس دميده از مشرق روح
 با كفر عزازيل آرميده

 ها كشيده از بس كه ز تو فاقه
 از بس كه ز بستان تو چريده
 زردشت به مخرق زبان بريده
 جز چشم بتان هيچ پژمريده
 ابليس طفيلي بدو رسيده
 آدم علم خويش خوابنيده
 در آينۀ چشم اهل ديده

 آدمش كشيده از نيل و عصا
 در زورق اقبال تو خزيده
 ريحان و گل از آتشش دميده
 بس باده كه از جام تو چشيده
 چون شمس به چارم فلك رسيده
 ناخوانده ترا نام آفريده
 در كامم دايل شود خميده

 ها دريده جزع تو بسي پرده
 در هر چم او يوسفي چميده
 بر درت مگس گير بر تنيده
 داده خرد و عشق تو خريده

  

  
  موعظه در تهيۀ توشۀ آخرت

 اي دل غافل مباش خفته درين مرحله
 روز جواني گذشت موي سيه شد سپيد
 آنكه ترا زاد مرد و آنكه ز تو زاد رفت
 خيز و درين گورها در نگر و پند گير
 آنكه سر زلف داشت سلسله بر گرد رو
 تكيه مكن بر بقا زآنكه در آرد به خاك

 وژ رازود كند او خراب اين فلك ك
 اين همه آهنگ تو سوي سماع و سرود

 طبل قيامت زدند خيز كه شد غافله 
 پيك اجل در رسيد ساخته كن راحله

 ت از آن جز خلهنيست ازين جز خيال نيس
 بني زير خاك ساعد و ساق و كله ريخته

 سلسلۀ آتشني دارد از آن سلسله
 صولت شير عرين پيكر اسب گله
 هم زحل و مشرتي هم اسد و سنبله
 وينهمه ميلت مدام سوي مي و ولوله
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 خانه خريدي و ملك باغ نهادي اساس
 فرش تو در زير پا اطلس و شعر و نسيج
 او همه شب گرسنه تو ز خورشهاي خوب

 اي چون بري سعي كني وقت بيع تا چنه
 دزد به شمشير تيز گر بزند كاروان
 در همه عمر ار شبي قصد به مسجد كني

 يتيمان خوري در رمضان و رجب مال
 مال يتيمان خوري پس چله داري كني
 صويف صايف شوي بر در مير و وزير
 گر بخوري شكر كن ور نخوري صرب كن
 چند شوي اي پسر از پي اين لقمه چند
 دامن توحيد گير پند سنايي شنو

  

 ملك به مال ربا خانه به سود غله
 بيوۀ همسايه را دست شده آبله
 كرده شكم چارسو چون شكم حامله
 باز نداني ز شرع صومعه از مزبله
 بر در دكان زند خواجه به زخم پله
 گرچه به روي و ريا بركني از مشعله
 روزه به مال يتيم مار بود در سله
 راه مزن بر يتيم دست بدار از چله
 صوف كني جامه را تا بربي زان زله
 پس مكن از كردگار از پي روزي گله
 ههمچو خران زير بار همچو سگان مشغل
 تا كه بيابي به حشر ز آتش دوزخ يله

  

  
  در مدح بهرامشاه پسر مسعود شاه

 آمد هالل دلها ناگه پديد ناگه
 زين بوالعجب هاليل گر هيچ بدر گردد
 در روي او بخنديد از بهر حال كو خود
 ماهي كه رهنمايست از دور رهروان را
 پيچ و شكنج زلفش دلهاي عاشقان را

 و مصالسالوسيان دل را در كوي ا
 بر گاو برنهد رخت استاد ساحران را

 نظيرست از روشنان گيتي با آنكه بي
 القدس نخواند عقل غريزتي را روح

 ست طلعت او كاندر مشيمۀ دل فحلي
 شاهان درگه حق بوذر شناس و سلمان
 موسي كله بدوزد آنجا كه او برد سر
 زهري كه او چشاند چه جاي اخ كه بخ بخ

 دي اي سناييزخم سنان او را اه كر
 خاصه تو كز سعادت داري به زير گردن
 بهرامشاه مسعود آن شه كه خواند او را
 چندانش مملكت باد اندر خضر كه باشد

  

 »اللّٰه ربي و ربك«هان اي هالل خوبان  
 ني آسمان گذارد ني آفتاب و ني مه
 بر آفتاب خندد وقت وداع هر مه
 چون روي او ببيند از شرم گم كند ره

 »قل هو اللّٰه«آمد هم فضل » تبت« هم فضل
 هاروتيان دين را در زلف او سقر گه
 هرگه كه برنشيند بر ابلق سحرگه
 زنهار تا نخواني االّهش اللّٰه اللّٰه
 در بارگاه وصفش جز ما تقول ويله
 چون جفت ديده گردد احسنت و زه كند زه
 بيزار شو ز شاهي كو تخت دارد و گه

 او كند چهيوسف رسن بسوزد آنجا كه 
 تبغي كه او گذارد چه جاي   اه كه خه خه
 هرگز كدام عاشق در وقتِ خه كند اه
 تعويذ و نوشدارو از مدحت شهنشه
 بهرام آسمانش از سعد مشرتي شه
 دوران مهر و مه را در ملك او سفرگه

  

  
  ٭٭٭

 شبهي كه دور از دانش مايي مثل و بي تو آن بي  مثلي و همتاييحد و مانندي كه بي ايا بي
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 درويز وهمي كز خرد خيزد تو زان وهم و خرد
 پشيمانست دل زيرا كه تو اسرارها داني
 به هرچ انفاسها داند تو آن انفاس ميداني
 هر آن كاري كه شد دشوار آساني ز تو جويد
 بداني هرچه اسرارست اندر طبع هر بنده
 همه ملكي زوال آيد زوايل نيست ملكت را
 كه آمرزد خداوندا رهي را گر تو نامرزي

 هم تو افروزيچراغي گر شود تيره مر او را 
 فروغ از تست انجم را برين ايوان مينوگون
 بدايع را به گيتي در به حكمتها تو بر سازي
 هيوال را تو دادستي به حكم عنصر و جوهر
 بسان تخت جمشيدي تو گردون را كني جلوه
 ز خار ار چاكري جويد همي گل تو بروي آري
 تو آن حيّي خداوندا كه از الهامها دوري

 انداري كه عالم مر ترا شايدجهاندارا جه
 رد ملك پرويزيفرستي گر يكي مرغني بگي

 ت جبّارا شكيباييسشكيبا را به حكم ت
 همي ترسيم از عدلت اميد ماست بر فضلت

 كرد نوشروان ز عدلت بود هر عديل كه آن مي
 صبوري هست از جمعي بدي آرند بسياري
 خليلت را به آتش در فكندند آزمايش را

 كردند هركس در جهان از خود فراوان ناكسي
 پياپي تا كند ظالم فراوان ظلم بر هر كس
 نبودند كايف االكرب سپهداران گيتي زان
 پديد آرندۀ خورشيد و ماه و كوكب سيار
 قديم حال گرداني رحيم و راحم و ارحم

 نيازي تو اگر طاعت كند بنده خدايا بي
 پيل آورد زي كعبه فراوان را يكي اعدات

 نهمار بر افالك و بر گردن كرداي التو
 زمستان آري و حله بپوشاني جهان را در
 ز ابر تيره باراني بر هر جايي همي لؤلؤ

 اي يارب هميشه طبع من ترّي ز خشكي داده
 به فضلت كوهها گردد بسان عرش بلقيسي
 ايا چشمي كه پيوسته طلبكار جمايل تو
 اگر تيغي به فرق آيد گماني بر كه جرجيسي

 ز رايي كز هوا خيزد تو دور از چشم آن رايي
 به علم اي عالم آن جايي كه جويمت اين هرجايي به

 به هرچه ارواحها داند به خوبي هم تو اعاليي
 شاييهر آن بندي كه گردد سخت آنرا هم تو بگ

 يني هرچه پنهان تو درين اجسام پيداييبب
 شك نفرسايي همه خلقان بفرسايند و تو بي

 كه بخشايد درين بيدادمان گر تو نبخشايي
 شعاعي گر فرو ميرد مر آن را هم تو افزايي
 شعاع از تست مر مه را برين گردون مينايي

 قدرتها تو آراييبه كواكب را به گردون بر 
 ي گهيّ و گاه باالييمر اُسطقسات را پست

 بسان تاج نوشروان زمينها را بپيرايي
 اي جويد همي در تو بپيمايي به بحر ار بنده

 شايي تو آن فردي خداوندا كه خود را هم تو مي
 خداوندا خداوندي كه خود را مي تو بستايي
 وگر يك پشه را گويي بگيرد ملك دارايي
 توانا را به امر تست ستّارا توانايي

 يیاديم ما جمله كه تو آخر مكافان شاز آ
 ز گنجت بود هر گنجي كه دادي حاتم طايي
 نهايت نيست از دشمن پديد آرند غوغايي
 ندانستند از فضلت ز رعنايي و رسوايي
 نهان گشتند سرتاسر حسودان و تو بر جايي

 حد گشت ظلم او پس آنگه جانش بربايي چو بي
 الملك مواليي شان كردي مليك به خاك تيره

 نهان دارندۀ گوگرد سرخ و شخص عنقايي
 بصير و مفضل و منعم خداي دين و دنيايي
 وگر عصيان كند بنده به عذري باز بخشايي
 يكي از كركسان آورد بر گردنت پيمايي
 ز خود برخيز يك چندي اگر مرد تواليي
 بهار آري بيارايي چنان جنات حورايي
 به باغ و راغ از آن لؤلؤ نمايي الله حمرايي
 چون من گريان مضطر را فراوان نعمت طايي
 ز حكمت باغها گردد چنان چون جان ببخشايي
 ايا دستي كه روز و شب بروي رطلها مايي
 اگر ارّت به سر آيد گماني بر زكريايي
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 سوي زندان گماني بر كه صديقيبرندت گر 
 وگر در راحتي افتي گمان بر كابن ياميني
 به دنيا در نگر ايدون كه تا دل در نبندي هيچ
 نثار درگه آثار همه شبهت به كامه زر
 كسي كو دامن از عالم كشيد اي دوست نتواند
 تنت را اژدهايي كن برو بنشني تو چون مردان

 نتراغي بهر يزداشبي نفروختي هرگز چ
 همي تازي پي روزي به نزد زمرۀ آدم

 ز خلقان گر همي ترسي ز نااهالن برب صحبت
 نماني زنده در دنيا اگر ماهي و خورشيدي

 طلب كن آب حيوان را تاگر ترسيست از مرگ
 خضروار ار همي گردي به دست آري نشان من

 خوان ايا راوي برب شعر  من و در شهرها مي
 خود نياسايدچنان كاين آسمان هرگز ز كشت 

 خداوندا جهاندارا سنايي را بيامرزي
  

 وگر رانندت از شهرت گماني بر كه تنهايي
 دان مسيحايي وگر بهتان سرايندت چنان مي

 نيااليي اگر مردي تو دامن را به دنيا در
 نثار درگه عايل پشيماني به هر رايي
 كجا داند نمود از جيب هرگز يّد بيضايي
 وگرنه دوري از اقصاي عالم درد سينايي
 همه روزت همي بينم كه در مهر تجاليي
 كي آيد ناقد مردان به طبايي و طيايي
 مرتس از خار و خس هرگز اگر بر طمع حلوايي
 اييبخايد مرگ ناچارت اگر آهن همي خ

 تو از مرگي شوي ايمن اگر نزديك ما آيي
 سكندروار صحرا را شب و روز ار بپيمايي
 به پيش كهرت و مهرت سزد گر دير بستايي
 تو نيز از خواندن توحيد شايد گر نياسايي
 بدين توحيد كو كردست اندر شعر پيدايي

  

  
  بن احمد در مدح خواجه ابويعقوب يوسف

 آيياي بنده به درگاه من آنگاه بر
 از خواست جدا گردي چونان كه درين ره
 اي سينه قدم ساخته جان نيز برافشان
 با قرب من آنگاه قرين گردي كز دل
 اي عاصي چون وقت عصات آمده بنشني
 بخشنده چو ماييم ز ما بني كه حقيقت
 اي ديده غذا ساخته از بهر لقا را
 زين بيم اگر آب همي باري ازين پس

 ن بيم مرا خوانخواهي كه رها گردي ازي
 خورشيد زمني يوسف احمد كه ز خاطر
 آن شاه امامان كه عروسان سخن را
 از قدر اثيري شد وز طبع محيطي
 خواهند كه باشند چنو بر سر منرب
 آري ز پر اين هردو پرانند وليكن
 يارب كه مباديش فنايي كه زمانه
 شادي كن ازين پير تو اي شمع جوانان

 ن چو برادرآفاق پر از گوهر و دُر ك
 حقا كه ز زيب سخن و زين جمالت

 كز جان قدمي سازي و در راه درآيي 
 هم خواست نداند كه تو خواهندۀ مايي

 ه گفتم تو مراييبرمژدۀ اين نكته ك
 از جاه فرود آيي و در چاه درآيي
 پيش چو خودي از چه عصاوار بپايي

 ست به جز بر در بخشنده گدايي ننگ
 ديده شو از گريه چو مشتاق لقايي بي

 جان باز كه صعبست پس از وصل جدايي
 االمم از بهر رهايي در جمع فقيه

 حل كرد همه مشكل تقدير سمايي
 روز روايياز تربيت اوست به هر 

 از حلم زميني شد وز لطف هوايي
 خرده امامان قضايي دانش و بي بي

 از جغد نديدست كسي فرّ همايي
 ناورده چنو نادره در دار فنايي
 دُر بار كه از اصل تو هم زان دريايي
 كز علم و سخا حيدري و حاتم طايي

 العلمايي ختمست در القاب تو زين
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 چون حكم مقدر به گه بخشش رويي
 چون عُمّر خطاب سرِ سنت و ديني
 از خاك درنگي تو و از باد لطافت
 از منقبت و راي مصابي و مصيبي
 پس حمد كرا زيبد كز زيب عبادت
 پس درد كجا ماند در ديدۀ دانش
 شرع از تو همي بالد كز آب عنايت

 لك خصم تو باشد تو به حجتگر چرخ ف
 صد مجلس پر دُر كني اي گوهر دانش
 صد نرگس پر ژاله كني اي چمن فضل
 جانها به سوي دار بقا رفنت سازند
 اين قاعدۀ دانش ازين مايۀ اندك
 بخت تو همي ماند از علم چو گردون
 خورشيد شريعت شدي و ناصح و حاسد

 شك مجدود شد و يافت سنا نزد تو بي
 حي نشود عالم جسميتا عالم رو

 چندانت بقا باد كه از عالم جسمي
 هر روز نوت خلعت تو منرب دولت
 هر روز عروسيت فرستد ز ثنا ليك
 يكتا و دوتا گردد در مدحت و خدمت
 اين عاريتيهاست ملك بر تو بر ما

  

 چون عمر گذشته به گه بخل قفايي
 ون حيدر كرّار درِ علم و سخاييچ

 از آتش نوري تو و از آب صفايي
 وز مكرمت و بخت صبيئي و صبايي
 بيمار گنه را تو چو الحمد شفايي
 چون ديدۀ او را ز لطيفي تو دوايي
 اندر چمن فايده با نشو و نمايي
 با چرخ بكوشي به همه حال و برآيي
 چون آن دو بسد را به عبارت بگشايي

 ت لب به سخن باز نماييگر غنچه صف
 چون ساز سخن باشدت از دار بقايي
 جان تو و حقّا كه خداييست خدايي
 عايل شود از تربيت ملك عاليي
 گفت اين و رهي داد برين گفت گوايي
 از جود تو و جاه تو مجدود سنايي
 تا مردم پخته نكند خام درآيي
 تا عالم روحي به كف پاي بسايي

 راييس تابندۀ كايف تو در مدح
 چونان كه بخوانيش نه چونان كه بكايي
 يابد اگر از جود تو دستار دوتايي
 از لطف نگهدارد ايمان عطايي

  

  
  در مدح احمد عارف زرگر گويد كه به حج رفت از بلخ و حج نيافت

 الحرام آورده راياي ز عشق دين سوي بيت
 تن سرپ كرده به پيش تيغهاي جان سرپ

 تت را فلكگه تمامي داده مايۀ آب دس
 دل دوستانت همچو قفچاقان ز خان از تو بي

 بند اي خصالت خوشدالن را چون محبت پاي
 پرستي وز روان يزدان طلب از بدن يزدان

 بني چون تويي هرگز نبيند عالم فرزانه
 بندۀ جود تو زيبد آفتاب نور پخش
 چون طبايع سرفرازي چون شرايع دلفروز

 هر بلختا تو كم بودي ز عقد دوستان در ش
 منت ايزد را كه گشتند از قدومت دوستان
 چون به حج رفتي مخور غم گرنبودت حج ازآنك

 كرده در دل رنجهاي تن گداز جانگزاي 
 هاي سرگراي سر فدا كرده به پيش نيزه

 گه غالمي كرده سايۀ خاكپايت را هماي
 الن زرايوز تو پر دل همرهانت همچو چندا

 وي جمالت دوستان را چون مفرح دلگشاي
 از خرد يزدان شناسي وز زبان يزدان ستاي

 زاي چون تويي هرگز نزايد گنبد آزاده
 مطرب بزم تو شايد زهره بربط سراي
 از لطافت جانفزايي وز سخاوت غمزداي

 فزاي بود هر روز از فراغت دوستان را غم
 ربايدالن از دل جان و بي جانان ز همچو بي
 از تو بود و كار توفيق از خداي نتكار رف
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 مصلحت آن بود كايزد كرد خرم باش از آنك
 سخت خامي باشد و تر دامني در راه عشق
 سوي خانۀ دوست نايد چون قوي باشد محب
 احمد مرسل بيامد سال اول حج نيافت

 ايد بهر آنكدل به بلخ و تن به كعبه راست ن
 در غم حج بودن اكنون از اداي حج بهست
 از دل و جان رفت بايد سوي خانۀ ايزدي

 معني بود نام و بانگ حاجيان از الف بي
 حج به فرياد و به رفنت نيست كاندر راه حج
 صدهزار آوازه يابي در هواي حج وليك
 رنج بردي كشت كردي آب دادي بر درو

 ي ريش گاوكو يكي فاضل كه خارش نيست مشت
 چون فرستادي به حج حج كرد و آمد نزد تو
 اين شرف بس باشدت كآواز خيزد روز حشر

 بگرد یتي تو بر گيتتا بگردد چرخ بر گي
  

 مي نداند رهرو آن حكمت كه داند رهنماي
 گر مريدي با مراد خود شود زورآزماي
 وز ستانه در نجنبد چون وقح باشد گداي
 گر نيابد احمد عارف شگفتي كم نماي

 رونق بود آنجا كاله اينجا قباي سخت بي
 شايمن بگفتم اين سخن گو خواه شايي خوا م

 سرشو خوابه پاي خوا به رفت خواهي صورت به چون
 ور نداري استوارم بنگر اندر طبل و ناي
 رفنت از اشرت همي بينيم و فرياد از دراي

 السّر نيك داند هاي هوي از هاي هاي عالم
 گرت دوني از حد خامي در آيد گو دراي
 كو يكي صالح كه خصمش نيست قومي ژاژخاي

 نيايد گو ميايدل مجاور گشت آنجا گر 
 كاحمد عارف به دل حج كرد و ديگر كس به پاي
 نابپايد كعبه در عالم تو در عالم بپاي

  

  
  ٭٭٭

 اي خواجه ترا در دل اگر هست صفايي
 گر باطنت از نور يقينست منور
 آري چو بود صورت تحقيق چو تلبيس
 دعوي كه مجرد بود از شاهد معني
 گر شاهد وقت تو بود حشمت و نعمت

 حشمت و نعمت دو حجايند يقني دان كاين
 اين هست وجودش متعلق به مجازي
 تا اين دو رفيق بد همراه تو باشند
 تو بسته شده در گره آز شب و روز
 بفروخته دين را به يكي گرده و كرده
 بويي نرسيده به مشامت ز حقيقت
 در دعوي مطلق چو رسويل شده مرسل
 تا جسم و دلت هست به هم هر دو مركب

 زين تن آلوده برون نايد كربتتا 
 بيرون كن ازين خانۀ خاكي دل خود را
 گر خاطر اوهام برنده شود از خلق
 ار حق به جز از حق نكند هيچ قبويل

 سان بود اندر ره توحيد آن دل كه بدين

 بر هستي آن چون كه ترا نيست گوايي 
 بر ظاهر تو چون كه عيان نيست صفايي
 بيدار شو از هرچه صوابي و خطايي
 باطل شودش اصل به چوني و چرايي
 بيمار دلت را نبود هيچ شفايي
 يكاندر دو جهان زين دو برت نيست بالي
 وآن هست حصولش متولد ز ريايي
 هرگز نبود خواجه ترا راه به جايي
 وز دست هوا خورده به ناكام قفايي
 پوشيده تن خويش به رنگي و عبايي
 همچون سگ ديوانه به هر گرد سرايي
 در لفظ به هر ساعت چوني و چرايي
 نايدت زد و برد قبايي و كاليي
 حاصل نشود بهر خدا هيچ رضايي

 ساز تو ارضي و سمايي وآنگه ز دلت
 مثل ثنايي بر خالق خود گويد بي

 وندر خور خود خواهد ملكي و عطايي
 حقا كه بود موقن و باقي به بقايي
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 در حوصلۀ تنگ تو زين بيش نگنجد
 كاين فضل االهي بود اندر ره توحيد

 پس شونيست شو از خويش و مينديش كزان
 اندر صفتت نيست چه نامي و چه ننگي
 گر نزد سنايي بشدي خلقت اول

  

 اين هديه چو دادند نخواهند جزايي
 وندر ره توحيد چنني جوي بهايي
 يكسان شمري هر دو: جفايي و وفايي
 بر بام خرابات چه جغدي چه همايي

 تحقيق سنايياز ديده نمودي ره 
  

  
  ٭٭٭

 دال زين تيرگي زندان اگر روزي رها يابي
 تو بيماري درين زندان و بيماريت را الشك
 بصيرت گر كني روشن به كحل معرفت زيبد

 و دريا پيش زندانت  جهان اي دل چو زندان دان
 گر اينجا آشنا گردي تو با آفاق و با انفس
 وگر مي كيميا جويي كزو زرّي كني مس را

 زين عالم فاني اگر تو مهر برداريدال 
 ازين چون و چرا بگذر كه روشن گرددت هزمان
 تو در بحر محيط اي دل چو غواصان يكي غوطه
 اگر تاريك دل باشي مقامت در زمني باشد
 به راه انبيا بايد ترا رفنت اگر خواهي
 به قال و قيل گمراهان مشو غره اگر خواهي

 گر خواهيوار ا به سوي تپه رو يك بار موسي
 حديث آن كالم و طور و موسي گر همي خواهي

 پدر چون بد همان مهد مسيحا دم نگر كو بي
 درخت و آن شب تاريك و شعلۀ آتش روشن
 ز نور يوسف و يعقوب و چاه و اخوۀ يوسف
 گر آن ماهي كه يونس را بيو باريد در دريا
 كتاب مبتدا خوان تو كه رمز گندم و آدم

 مينت مشكلي ماندهمعاني جمله حل كردي ه
 ترا قرآن به اطلس خوانده تا زو كسوتي يابي

 آيد به سنگ آسيا هزمان تحرك زآب مي
 تو دست چپ درين معني ز دست راست نشناسي
 نه كار تست مي خوردن كه بد مستي كني هزمان
 سنايي گر سنا دارد ز علم ايزدي دارد

 داني وگر جويي تو راه دين ايزد را نمي
 بيرون زين دو جويي بدعتي باشد هر آن ديني كه

 چو با بدعت روي زينجا يقني ميدان كه در محشر

 اگر بينا شوي زين پس به ديگر سر صفا يابي 
 روا باشد طبيبي جوي تا روزي دوا يابي
 كه دردش را اگر جويي هم اينجا توتيا يابي

 ا يابياگر كشتيت نگذارد درين دريا فن
 چو زين هردو گذر كردي بدانجا آشنا يابي
 به نزد كيميا گر گرد تا زو كيميا يابي
 چو از فاني گذر كردي سوي باقي بقا يابي

 چون و چرا يابي مگر كان عالم پر خير بي
 بكن هزمان اگر خواهي كه از موجش رها يابي
 اگر روشن روان گردي مقر اوج سما يابي

 ّر اوليا يابيكه علم انبيا دانيّ و س
 كه روزي راهرو گرديّ و راه رهنما يابي
 كه علم اژدها داني و سرّ آن عصا يابي
 كه بشناسي ز خود يابي ز ديگر كس كجا يابي
 حكيمي گويد اين معني طلب كن تا كرا يابي

 جويي تو آن معني كجا يابي اگر زآن چوب مي
 در آن وادي مرو كانجا به هر پي صد بال يابي

 ترا چون او ازين سفلي عال يابي بيو بارد
 تو اندر مبتدا يابي» التقرب«حديث دست 

 كه رمز ذلت داوود و قتل اوريا يابي
 قيامت را تو اين معني ز رقع و بوريا يابي
 تو نادان اين تحرك  را ز سنگ آسيا يابي
 كنون با اين خري خواهي كه اسرار خدا يابي

 يابي تو چون حالج عشق آري چو جام از مي بال
 تو دين و علم ايزدجوي تا چون او سنا يابي
 هم از قرآن پر معني و لفظ مصطفا يابي
 نبايد جسنت آن دين را وگر جويي خطا يابي
 ز مالك بر در دوزخ جزاي آن قفا يابي
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 وگر با دين پيغمرب ز عالم رخت بربندي
  

 ز ايزد خلد و حورالعني و آمرزش عطا يابي
  

  
  در مدح خواجه ايرانشاه

 اي ز آواز و جمال تو جهان پر طوبي
 و گوش همه از لحن و رخت پر دُر و گل چشم

 گر ز آهن دل من در كف تو گشت چو موم
 نايد از خود عجبم ز آنكه به آواز و به روي
 آنچه با اين دل من چشم چو بادام تو كرد
 پس دل خون شدۀ تافتۀ تيرۀ من

 اي از زلف تو و شايد از آنك شد مگر حلقه
 صد دل خون ده در يك شكن زلف تو هست

 ي رقص كند در چمن عشرت و عيشتا هم
 شدم از طمع وصال تو چو يك برگ از كاه
 بند بندم همه بگشاد چو تو زي از ماه
 چاك ماندست دلم چون دل خرما تا تو
 جان بابا مكن اين كرب مبادا كه به عدل
 ابلهم خواني و گويي كه به باغ آر زرم
 ابله اكنون تويي اي جان جهان كز پي زر

 داني كه چو اين شعر برمتو بدين پايه ن
 ناصحح ملك شه ايران ايرانشاه آن
 آن بزرگي كه ز بس فضل و كريمي نگذاشت
 آن كريمي كاثر سورت خمش در كون
 آن خطيبي كه به هر لحظه خطيبان فلك
 اي سخا از گهر چون تو پسر باشريف
 شجر همت تو بيخ چنان زد كه نمود

 اي از راي تو بر دامن روز گر فتد قطره
 دو نوك قلمت فايده دارد در ملك تا

 كسب كردي به كريميّ و سخا نام نكو
 تا ضمير تو سوي كلك تو راهي بگشاد
 نردها بازد با نطع اميدت با دهر
 هركه او مرد بود باك ندارد ز غمي
 هركه آوازۀ كوس و دو كري يافت به گوش

 اي اين اوالتر به كهان جامه بسي داده
 مدحت تو اي خداوند يقني دان كه بر

 فكرت بنده چو معني خوش آورد به دست

 وز پي هردو شده جان و دلم در طلبي 
 پس چرا قسمتم از هردو عنا و تعبي
 ور چو يعقوب ز عشق تو كنم واهربي
 داري از يوسف و داوود پيمرب نسبي
 نكند هرگز با مهره كف بوالعجبي
 كو همي در دو صفت داشت ز زلفت حسبي

 ندارد عجبيخون اگر مشك شود طبع 
 همچو عناب در آويخته اندر عنبي
 ماه رقاص نهادست سپهرت لقبي
 تا بر آن سيم تو ديدم زد و بيجاده لبي
 تا تو بر تارك خورشيد ببستي قصبي
 چاك داري ز پس و پيش ببسته سلبي
 روزگارت كند از رنج دل من ادبي

 سيم چه جويي  رطبي خار ندهند تو بي
 سازي شغبيطعنه بر من زني اكنون و ب

 از سخا كار مرا خواجه بسازد سببي
 كه نزاد از نجبا دهر چنو منتجبي
 در مزاج فضال از كرم خود اربي
 همچو نار آمد و ارواح حسودش حطبي
 جمع سازند ز آثار خصالش خطبي
 وي سپهر از شرف چون تو بشر با طربي
 برترين چرخ بدان بيخ فروتر شعبي
 ينگشايد پس از آن چرخ گريبان شب
 چرخ با چار زن از عجز بود چون عزبي
 كه نبوده به دو گيتي به ازين مكتسبي
 بسته شد مصلحت ملك هري در قصبي
 جاني از بنده و اقبال ز دستت ندبي
 هركه او شير بود سست نگردد به تبي
 كي به چشم آيد او را ز يكي حبه حبي
 كاين فريضه به مهان به ز چنان مستحبي

 ريا و ريبينيست در شاعري بنده 
 طبع زودش بر مدح تو كند منتخبي
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 هركه را دين شود از دوستي او موجود
 حاسدان دارد و بدگوي بسي ليك همي
 تا حيات آيد از آميزش جاني و تني
 سببي سازش تا شاعر صدر تو بود
 تا ز پيش دو ربيع آيد هرگه صفري
 باد حظ ويل تو ز سعادت لطفي

 شريف پاي احباب تو بگشاده ز بند از
 تا چو تمساح بود رأس و ذنب بر گردون

  

 چه زيان داردش از دشمني بولهبي
 كي مقاسات كشد بحر دمان از مهبي
 تا تناسل بود از صحب اُمي و اَبي

 سببي كه همي شعر مركب نبود بي
 تا پس از هردو جماد آيد هرگه رجبي
 باد قسم عدوي تو ز شقاوت غضبي
 نبيدست اعداي تو بربسته به دار از ك

 رأس عز تو مبيناد ز گردون ذنبي
  

  
  در مدح بهرامشاه پسر مسعود غزنوي

 گر هيچ نگارينم بر خلق عيانستي
 از خلق نهان زان شد تا جمله ترا باشد
 جان ديد جمالش را ورنه به همه دانش
 دل قهر دو زلفش ديد انگشت گزان زان شد
 زير و زبر عالم بهر طلبست ارني

 جهت عالم گر نور پذيرفتي زو شش
 گر گل نپذيرفتي زو نور تجلي كي

 ست كه يك روزي جانت بربم چون دل گفت
 جانيست سنايي را در ديده سنان او
 او گرنه چنينستي چون نيزۀ سلطان كي
 بهرامشه مسعود آن شه كه گه عشرت
 ور هيچ كرا كردي در درگه چون خلدش
 چرخ ار چو ملك بودي شاگرد سنانش را

  

 ي اي خوش كه جهانستياي شاد كه خلفست 
 گر هيچ پديدستي زآن همگانستي
 دربان و غالمش را زو باز كه دانستي
 گر لطف لبش ديدي انگشت زنانستي
 تنگا كه زمينستي لنگا كه زمانستي
 پستي همه باغستي باال همه كانستي
 گل كعبۀ چرخستي دل گلشن جانستي
 من بندۀ آن روزم ايكاش چنانستي

 جان چو جنانستي پس گر نه چنينستي بي
 بر رفته و برجسته بربسته ميانستي
 ساقيش سپهرستي گر هيچ جوانستي
 هم رايت رايستي هم خانۀ خانستي
 پريدن مرغانش تا حشر ستانستي

  

  
  ٭٭٭

 موجب هر مرادي ايا مانده بي
 نه در حق خود مر ترا انزعاجي
 چو ديوانگان دايم اندر به فكري
 ز حرص دو روزه مقام مجازي

 به خواب اندري تا نداني همانا
 چه بيچاره مردي چه سرگشته خلقي
 جماديست اين شوم دنيا كه دايم
 پس اي خواجه دعوي رسد آن كسي را
 پس آنگه رسيدن به تحقيق معني

 همه ساله در محنت اجتهادي 
 نه در حق حق مر ترا انقيادي
 چه گويي ترا چون برآيد مرادي

 العمادي اي كرده ذات به هر گوشه
 نيست ديگر معادي كه ما را جزين

 كه بر باطلي باشدت استنادي
 ترا نيست االّ بر او اعتمادي
 كه معبود او گشته باشد جمادي
 تمني كني با چنني اعتقادي
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 نداني همي ويحك اينقدر باري
 تو گر راه حق را همي جويي اول
 زيادت بود مر ترا هر زماني
 پس از نيستي ساز آن راه سازي

 سنايي در آنست دايم صالح
 بگفتم صالح دل از روي معني
 شو از خود بري گرد تا بر حقيقت
 نبيني كه پروانۀ شمع هرگز
 بري گردد از خويشنت چون سنايي

  

 كه جاي دو معني نباشد فوادي
 الرشادي طلب كرد بايد سبيل

 به اعمال و افعال خويش اعتدادي
 كجا بهرت از نيستي هست زادي

 داديچون س شود در ره عشق بي
 صالحيست اين مشمر اندر فسادي

 تو حاصل شود انجرادي ترا بي
 كه بر باطنش چيره گردد ودادي
 كند او ز خويشي خود انفرادي

  

  
  در مدح بهرامشاه

 اين چه بود اي جان كه ناگه آتش اندر من زدي
 تا مرا ديدي ز خلق از عشق رويت سوخته
 قامتم چون الم و نون كردي چو موسي در اميد

 زمان از جاي سر رويد همي بر تن چو شمعهر 
 چشمهاي من چو چشم ابر كردي تا تو شوخ
 جوشن صرب و شكيباييم خون نو شد ز زخم
 كي فرو زد مر ترا قنديل دلداري چو تو
 كي شود پيراهنت هم قدر قّد تو چو تو
 روزني بود از براي روز رويت بر دلم

 ارو ت شد جهان بر چشم من چون چشم سوزن تنگ
 از برون آفرينش گلشني بر ساختي
 رشتۀ تو كس نداند تافت كز شوخي و كرب
 از سنايي دل ربودي شكر چون كردي ز غير
 زخم داري بهر دشمن رحم داري بهر دوست

 چو هست از زخم شاه ما همي گردد چو نيست پس
 شاه ما بهرامشه آن شه كه گويد دولتش
 تو چرخ چندان بر زمني كي زد به صد دوران كه

  

 دل بربدي و چو بوبكر ربابي تن زدي 
 سنگ و آهن بودت از دل سنگ بر آهن زدي

 زدي» لن«پس مرا در گلنب غيرت نواي 
 تا مرا از دست خود چون شمع خود گردن زدي
 ناگه از عنرب به گرد قرص مه خرمن زدي
 تا ز زلف چون زره تيغي برآن جوشن زدي

 در روغن زدي خاک آب بر آتش گرفتي
 ريبان كاست كردي آنچه در دامن زدياز گ

 از بخيلي گل بياوردي و بر روزن زدي
 از پي رغم مرا شمشاد بر سوسن زدي
 بركشيدي نردبان و خيمه در گلشن زدي
 سوزني كردي مرا پس كوه بر سوزن زدي
 جان ز يزدان يافتي چون الف ز اهريمن زدي
 دوست بودم از چه بر من زخم چون دشمن زدي

 دشمن خود زد چرا بر من زديآنچه شه بر 
 زه كه چون گردون جهاني خصم را گردن زدي

 افگن زدي دوز و گرز كوه زآن سنان چرخ
  

  
  الملك امير زنگي محسن در مدح شرف
 با چشم چو بحرم ز گهر خنده نگاري
 بر گرد بناگوش چو عاجش خط مشكني
 خورشيد نماينده بتي ماه جبيني

 اللهخوبي خطش بني كه بر آن روي چو 

 با عيش چو زهرم ز شكر بوسه شكاري 
 چون دايره كز شب بكشي گرد نهاري
 كافور بناگوش مهي مشك عذاري
 كرده ز ره غاليه آساش حصاري
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 از تير مژۀ كوه گذارش دل عاشق
 با دو لب چون باده و با چشم چو نرگس
 در زلفش از آن دوزخ چون الله نشاطي
 زين عشوه فروشندۀ پيوسته دروغي
 چون آبي و چون سيب ازين صد تنه حوري
 آتش به تن و جان جهاني زده و آنگه

 رحمي دلسوخته قومي اينجاي ز بي
 نخواهم هم جان سر او كه از آن ماه

 ور خواهم ازو بوس و كناري ز بخيلي
 اينك كه يكي هفتست كان ماه دو هفته
 امروز بديدمش به نوميدي گفتم
 دو لعل ز هم باز گشاد از سر طعنه
 گفتا كه برو بيش مكن خواجه سنايي

 سيم سيماي تو حقا كه چو زر باشد بي
 سيم ازين باغ برآراسته دانم بي

 ارمگفتم كه ندارم چكنم گفت نگ
 در پردۀ انديشه بياراي عروسي
 آن آيت احسان و شرف زنگي محسن
 آن بحر گهر پاش كه نسرشت طبايع
 آن شمس عطابخش كه ننهاد عناصر
 دوزخ شود از آتش سعيش چو بهشتي
 حزمش كند اندر شكم خاك مقامي
 حقا كه به يك لحظه ازين هر دو برآيد
 اي زاده ز تو طبع تو از سور سروري

 از دل چون بحر تو آبي در روي سخا
 چون ذات هرن نيست در اوصاف تو عيبي
 نه دايره يك لحظه كناره كند از سير
 چون لعل فسرده شود آب همه دريا
 اي مرحكما را ز يسار تو يميني
 بر اسب اميد آمده مجدود سنايي

 پيرهني از قبل شرم زيرا كه ز بي
 از بهر چه گويند فضوالن به يكي كنج

 د بدان از قبل آنكاي خواجۀ باجو
 كاين سينه و پستان چو دو خرمن الله
 چون قلّه دو پستانگه و چون شير يكي ناف

 خسته شده و پر خون همچون گل ناري
 با دو رخ چون الله و با زلف چو قاري

 ون باده خماريدر چشمش از آب دو لب چ
 زين بيهده انديشۀ بگسسته فساري
 چون نار و چو نارنگ ازين ده دله ياري
 چون آب نبينيش به يك جاي قراري

 شرمي برساخته كاري وآنجاي ز بي
 جز بوس و كناري و حديثي و نظاري
 چون صرب من از من كند آن ماه كناري
 كردست كناره ز پي بوس و كناري

 د باريكز ريش منت شرم همي ناي
 افروخت درين دل ز سر شوخي ناري
 با ما چه حسابست ترا يا چه شماري
 گلزار نيابي تو مشو در گلزاري
 واللّٰه كه نيابي تو ازين گلنب خاري
 خواهي كه شود كار تو ناگه چو نگاري
 پس جلوه كنش پيش مهي شاه تباري
 كاسوده شده از رستۀ احسانش دياري

 واريهمچون گهر اندر گهرش عيب و ع
 همچون فلك اندر گهرش دود و بخاري
 گلنب شود از قوت عونش چو چناري
 حلمش كند اندر گهر باد قراري
 در آتش و در آب قراري و وقاري
 وي داده به تو بخت تو از مهر مهاري
 وندر دل بخل از كف چون ابر تو ناري
 چون فعل خرد نيست در اعمال تو عاري
 گر بروزد از موكب عزم تو غباري

 زم  تو شراريگر تاب دهد آتش ع
 ني تو يساريوي مر شعرا را ز يم

 در زير پي از بهر كفت راهگذاري
 در خانه چو خفاش بدو مانده بشاري
 چون شپّركي ساخته از روز حصاري
 دارم طمع از جود تو زين شعر شعاري
 گشتست ز سر ما چو يكي شاخ چناري
 چون ماه يكي خفته و چون زهره زهاري



۲۰۹ 

 چون گردۀ پيه تنك آن كون چو دنبه
 از پارۀ شلوار همي تابد لعلش
 از نازكي و تازگي و فربهي او

 موي و درو دوغ فرود آمده مشكي بي
 وندر بن اين سفجۀ سيمني كفيده

 نان كايد ازين لبناداده يكي بوسه چ
 ارزد برت اي كونِ همه خوبان ديده

  

 شلوار برون آمده پاري از پارۀ
 چون از تنكي شيشه بتابد گل ناري
 گويي چو نگاري كه نگنجد به كناري
 چون شير و درو موي پديد آمده تاري
 نابوده و ناميخته آهخته خياري
 اين فربه ما بر لب و بر فرق نزاري
 اين شخص به درّاعه و اين كون به ازاري

  

  
  الدين ابوالفتح اصفهاني در مدح تاج

 پديدار آمده همچون پري با دلربياي
 آفتاب معني از سايت برآيد در جهان
 زهره مزهر بر تو سازد كز عطارد حاصلي
 بينمت منظوم و موزون و مقفا زان ترا

 نسيم همچو مشك و گل سمر گشتي به گيتي بي
 مجلس آرايي كني هرجا كه باشي زانكه تو
 گر عرض قايم نباشد ني ز جوهر در مكان

 طبع آمدي آتش بود تو آتشني از پري ز
 تان از تو زنندستا ببينندت به خوبي دا

 گوهر معني تمامي ايزد اندر تو نهاد
 از براي چه كني چون ابر هرجايي سفر
 گوهر و شكّر بهم نبود تو از معني و لفظ
 گر ز طبع خواجه گشتي گوهر درياي علم
 با شرف گشتي چو تاج اصفهانت جلوه كرد

 بگرفت نام نيك تو مشرق و مغرب همه
 الدهر ابوالفتح آنكه هست تاج اصفاهان لسان

 آن اديب مشرق و مغرب كه اندر شرق و غرب
 شعر او خوان شعر او دان شعر او بني در جهان
 معني بسيار چون بينم من اندر شعر او
 معني از اشعار او معروف گشت اندر جهان
 آفتاب و ماه و انجم بيني از معني بسي

 شعر او تابان بود از لفظ او معني اندر
 شعر او ابروست كز پروردن افزايد جمال
 پيش او هرگز نشايد كرد كس دعويّ شعر
 اي سپاهان سروري كن بر زمني چون آسمان
 آفرين بادا بر آن بقعت كزو گشت او پديد

 هركه ديد او مر ترا با طبع شد از دل بري 
 زآنكه از هر معنيي چون آفتاب خاوري
 مر ترا از راستي تو مشرتي شد مشرتي
 دستيار خويش دارد زهره در خنياگري
 چون نكو رويان ز شيريني همي جان پروري

 زيوري چون گل و مل در جهان آراسته بي
 جوهري شد درعرض بي ون عوضو خط همچ لفظ

 شايد ار باشي تو مانند پري در دلربي
 چون نشينند و ببينندت چنني باشد پري
 نيستي زين چار گوهر پس تو پنجم گوهري
 چون ز هر معني پر از گوهر چو بحر اخضري
 شكّر چون گوهري و گوهر چون شكري
 از چه از دست و قلم اندر پناه عنربي

 تازي و دريپيش تخت تاجداران لفظ 
 كلك خواجه تا قوي دارد ترا با الغري
 در عجم چون عنصريّ و در عرب چون بحرتي
 كرد پيدا در طريق شاعري او ساحري
 تا بدانّي و ببيني ساحريّ و شاعري
 گويم اين شعر آسماني اي معاني اخرتي
 همچنان چون نور از خورشيد چرخ چنربي
 گر تو اندر آسمان آساي شعرش بنگري

 هر از روي تاج و چون نگني ز انگشرتيچون گ
 آن ما موي سرست آنبه بود كش بسرتي
 از پس سيّد نشايد دعوي پيغمربي
 در جهان تا تو والدتگاه چونني سروري
 در همه علمي توانا در همه بابي جري
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 اي بمانند قلم تو ذولسانني جهان
 در زمني تو آن عطارد آيتي در روزگار

 تاج اصفهان شد نام تو الدهر و چون لسان
 آب و آتش گر پديد آيد به دست امتحان
 معجزات تو شود آن آب و آتش زآنكه تو

 بدل تو به اخبار و به تفسيري امام بي
 نيستي اندر طريق شعر گفنت آنچنانك

 ست اندرين يك فن كه داري و آن طريق پارسي«
 گوهر جدت اگر فخر آورد بر تو رواست

 نمايد چون سمرپيش معنيهاي تو معني 
 شاعري در پيش تو شاعر كجا يارد نمود
 پيش بحر علم تو هر بحر چون جعفر بود
 از براي گوهر معني روي در شرق و غرب
 آفتاب و ماه علم آراستي زان پس كه تو
 يك كرشمه گر تو بنمايي دگر از چشم فضل
 باش تا باغ اميد تو تمامي بر دهد

 تو اين زمان چون سيديسيد اهل سخن 
 زنده كردي تو از آن تصنيف نام عالمي
 هركه در گيتي گسست از ذكر تو مذكور شد
 يادگار از مردمان ذكر نكو ماند همي
 ذكرهاي عنصري از ملك محمودي بهست
 نيك گويي تو از من بشنوند آن از تو هيچ
 آسمان در باب من باز ايستاد از كار خويش
 گر بگويم كاين گل شاديم چون پژمرده شد

 مع بودندي از لفظ تو گر بودي جدايمست
 تو همي گفتي كه شعرت ديگران بر خويشنت
 جامۀ طاووس از شوخي اگر پوشيد زاغ
 چون نعيق زاغ شد همچون نواي عندليب
 آنچه تو يك روز ديدي مانديديم آن به عمر
 رنج بردي كشت كردي آب دادي بر درو
 چون ترا بينيم گوييم اندرين ايام خويش

 ام ام بيدي چو نال لعلي آوردها پيش جنات
  

 چون قلم گوهر نگاري چون قلم دين گسرتي
 كز هرن وقت شرف جز فرق كيوان نسرپي

 ز هرن نام آوريپيش تخت تاجداران ا
 اندر آن آبي چو گوهر واندر آن آتش زري
 چون خليل و چون كليم از آب و آتش بگذري
 شاعري در جنب فضلت هست كاري سرسري
 بوحنيفه گفت در شعري براي عنصري
 »دست دست تست كس را نيست با تو داوري
 بر زمني نارد نتيجۀ چرخ چون تو گوهري
 يشرح معنيهاي او هرگز نگردد اسرپ

 ساحري در پيش موسي چون نمايد سامري
 چه عجب گر بخشدت شه گنج زر جعفري
 در جهان علم مانا تو دگر اسكندري
 نه بسان آفتاب و مه دوان بر هر دري
 فكر جان بيني همه با چشمهاي عبهري

 بري اين همه زآنجا كه حق تست چون من بي
 و تو چون حيدري علم و حكمت شد چو شارستان

 ز اول زين معاني رهربي عمر ثاني را
 اي خنك آنرا كه تو ذكرش در آن جمع آوري
 چون تو از ذكر نكو در عمر نيكو محضري
 گرچه پيش ملك او دونست ملك نوذري
 آفرين گويم همي نفرين كنندم بر سري
 بر زمني اكنون مرا چه بهرتي چه بدتري
 از غمم نرگس صفت گردي چو گل جامه دري

 ب و آتش داوريدر ميان خاك و باد و آ
 اند از بهر نامي اين گروهي از خري بسته

 گري نه چو طاووسش ببايد كردن آن جلوه
 زاغ را زيبد برفنت كشتي كبك دري
 عمر ضايع گشت ما را كس نگفت اي چون دري

 گرگري بر ما گري یخوش خور و خوش خند مگر
 اينت دولتيار مرد اندر حديث شاعري

 گ طريگر كني عفوم شود آن بيد گلرب
  

  
  بن ابراهيم مستويف بن علي در مدح خواجه عميد ابراهيم

 دم جمله بريآنچنان كز دل و از عقل ش  شيفته كرد مرا هندوكي همچو پري
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 خوشديل شوخي چون شاخك نرگس در باغ
 گرمي و تري در طبع هالك شكرست
 گرمي و تري در طبع فزايد مستي

 خواهم لب و پر گهر و چشم كشش مي بي
 شنوي تا به گوش دلش آن گوهر خوش مي

 ن شكن از زلف بر آن تودۀ گلصدهزارا
 دو سيه زنگي در پيش دو شهزادۀ روم
 قد چون سرو كه ديدست كه رويد به چمن

 اي بر سر آن روي چو خورشيد كه ديد فوطه
 كرده آن زلف چو تاج از بر آن روي چو عاج

 عاقبتي شده مغرور بدان حسن و ز بي
 باز كردار همي صيد كند ديده و دل

 ه بر آن عشوه دهدگه برين خنده زند گا
 ريشخندي بزند زين صفت و پس برود
 گويم او را كه مرا باز خر از غم گويد
 گويم او را كه بهاي تو ندارم گويد
 برب خواجه براهيم علي ابراهيم

 المثلش ملك شود بحر و فلك آنكه گر يف
 آنكه نُه چرخ نزادست و نه اين چارگهر
 جنيان ز آنهمه از شرم نهانند كه هيچ

 ۀ لطف و عطاي او انسيّ و جنيبند
 در كف و فكرت او بخشش و علم علوي
 چون سخاورزي صد گنج جهان پر درمي
 شجر و ماه و گهر نيز نخوانمت از آنك
 سال تا سال دهد بار به يك بار درخت
 قمر از شمس شود نقصان وز روي تو چون
 خانۀ خورد ز صد گوهر روشن نشود

 نيازرادمردي كه همي كوشد با خود به 
 ارغوان رنگي ليكن به همه جا كه رسي
 ز آسمان مهرتي از همت و پاكيزه ديل
 سوختي دشمن خود را ز تف آتش خشم
 اي كه چون چرخ جهانگرد و به دل محتشمي
 زين بلندي به سوي بستان چون راي كني
 از كف جودش حاصل شده طبع جربي

 ه عالم ز لطافت علمياي كه چون باد ب

 از در آنكه شب و روز درو در نگري
 او همه گرمي و تري و چو تنگ شكري
 او همه چون شكر و مي همه گرمي و تري
 كه بوم چون صدف و جزع به كوري و كري

 سرپي تا به روي لبش آن روي نكو مي
 صدهزاران دل از آن هر دو به زير و زبري
 دو نوان نرگس بر طرف دو گلربگ طري

 و شكر از سر و بن غاتفريآفتاب 
 جمع بر تارك خورشيد ستارۀ سحري

 خربي خود نداند چه كند از كشي و بي
 نه غم شادي و انده نه بهي از برتي
 چون خراميد به بازار در آن كبك دري
 خود بهاري كه شنيدست بدين عشوه گري
 من دوان از پس او زار به خونابه گري
 سيم داري بخرم ورنه برو ريش مري

 نگي و لنگ؟ چرا شعر نگويي نربيگ
 تا ترا صله دهد تا تو ز خواجم بخري

 خطري فلك و بحر به يم تن دهد از بي
 يك پسر چون او در دهر سخي و هرني
 نه ز خود چون تو بديدند نه اندر بشري
 چاكر طبع سخاي او بحرّي و بري
 در دل و سيرت او قوت و عدل عمري
 ريچون سخن گويي صد بحر خرد پر دُر
 تري از كف و چهره و زيب از همه زيبنده

 تو به هر مجلس هر روز درختي بربي
 شمس نقصان شود از بهر چه گويم قمري
 روشني عالم از تست چه جاي گهري
 مددي او را از بخشش و از كف ظفري

 وار غم از طبع جهاني بربي زعفران
 وز خرد بهرتي از دانش و نيكو سيري

 دو چون سقريگر بهشتي به چه در قهر ع
 وي كه چون مهر عطابخش و به كف مشتهري
 غم و شادي دوكس گردي گويي قدري
 وز پي جربش باطل شده راي قدري
 وي كه چون ابر به گيتي ز سخاوت سمري
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 ز همه لشگر شاهتر يپدرت بود سخ
 زنده ماندست ز تو رسم پدر در همه حال
 قصد درگاه تو زان كردم تا از سر لطف
 قصبي خواهم و درّاعه نخواهم زر و سيم
 ور تو شاهانه مرا هم به گدا خواني من

 ست هم از روي نياز نه نه از طيب بنده
 ز آنت گفتم كه همي دانم كز خوش سخني
 ردهمه لطفي و همه همتي و پاك خ

 من سوي درگهت از بهر صلت جسنت تو
 همه از كور همي سرمۀ بينش خواهم
 شكرللّٰه كه ترا يافتم اي بحر سخا
 اثري نيك بمانيم پس از خود به جهان
 تا به از ماه بود در شرف قدر زحل
 باد چندانت بقا تا تو بهر دفرت عمر
 بارور باد همه شاخ تو در باغ بقا

  

 تو ز كف دايم در ورزش رسم پدري
 اين چنني بايد كردن پدران را پسري
 در چو من شاعر از ديدۀ حرمت نگري

 ن هر دو پانصد بدريزآنكه نايد به سر اي
 سيم نستانمت ار حاجب زرّين كمري

 ست كه نستد ز كسي آسرتي چه برهنه
 شكري واللّٰه در طبع و به لذت شكري
 چون تو ممدوحي و من جاي دگر اينت خري
 سست پايي نكنم ار تو كني سخت سري
 همه از هيز همي جويم داروي غري
 از تو صلّت ز من اشعار به الفاظ دري

 ا بود از مردم نيكو اثريسخت زيب
 تا به از ديو بود در عمل و چهره پري
 صدهزاران مه نوروز و رجب بر شمري
 زآنكه در باغ عطا سخت به آيني شجري

  

  
  در مدح بهرامشاه

 گر درخت صف زده لشكر ديو و پري
 پردۀ خوبي بساز امشب و بيرون خرام
 از پي موي تو شد بر سر كوي خرد

 زلفني تو كفر ممكّن شدي در سر
 عشق تو آورد خوي خسنت بي مرهمي
 هجر تو مانند وصل هست روا بهر آنك
 صلح جدا كن ز جنگ زانكه نه نيكو بود
 عقل در دل بكوفت عشق تو گفت اندر آي
 عشق تو همچون فلك خرمن شادي بداد

 وار با تو كه الشي كند باشم گستاخ
 چشم تو هر دم به طعن گويد با چشم من

 باد تا كه ز سوداي توحسن تو جاويد 
 چون تو ز دل برنخورد باري بر آب كار
 خسرو خسرو نسب سلطان بهرامشاه
 هست سنايي به شعر بندۀ درگاه او

  

 ملك سليمان تراست گم مكن انگشرتي 
 زَهرۀ زُهره بسوز زان رخ چون مشرتي

 گه كافري ديدۀ اسالميان سجده
 یگر بنكردي لبت دعوي پيغمرب

 داوري شنت بيهجر تو آورد رسم ك
 بر سر بازار نيز كور بود مشرتي

 گر پايگه گازري دستگه شيشه
 صدر سراي آنِ تست گر به حرم ننگري

 كس را صد گري صد كس را يك ققيز يك
 صد گنه اين سري يك نظر آن سري

 اي خون گري مهره بدست تو بود كم زده
 طب سنايي به شعر ختم كند شاعري

 بر خوريخدمت خسرو گزين تا تو ز خود 
 آنكه چو بهرام هست خاك درش مشرتي
 زآنكه مر او راست بس خوي ثنا پروري

  

  
  ٭٭٭



۲۱۳ 

 اي دل ار خواهي كه يابي رستگاري آن سري
 جانت اندر راه معني يك قدم ننهد به صدق
 هر زيادت كان ندارد بر رخان توقيع شرع
 مرد زي در راه دين با رنگ رعنايي مساز

 رويي در بهارهمچو گل تر دامني باشي كه 
 با دم سرد و هواي گرم كي گردد بدن

 و گل را سروري كردن به حرص چيست چندين آب
 بلعجب كاريست چون تو بنگري از روي عقل
 خلق عالم گر ز حكمت ظاهرت گويند مدح
 مثله كردي بهر بدني پيش هر دون اخرتي
 راست چون بكري بود كو داده عذره را ز دست

 ق ازو با ناي و كوسآن شبي كش عُرس باشد خل
 تنگدستي را همي گر مدبري خواني ز جهل
 از خجالت پيش دين گستاخ نتواند گذشت
 گرچه اين معشوق رعنا خوبروي و دلربست
 نفس را اندر گرفت و خوردن هر رنگ و بوي
 شير نر بوسد به حرمت مرد قانع را قدم
 سلسبيل از بهر جان تشنگان دارد خداي

 از ميان هر دوان مي چه خواهي خوبرت زين
 آنچه اينجا ماند خواهد چند پويي گرد آن
 هركرا خشنود تن دين هست ناخشنود ازو
 ماه كنعان تا به يك منزل بها هجده درم
 گر توانگر ميري و مفلس زيي در روز چند
 مر امل را پاي بشكن از اجل منديش هيچ
 اين دو پيمانه كه گردانست دايم بر سرت

 ندرين خطۀ فناگرچه عمر نوح يابي ا
 كس چيزي نربد زين جهان خود جز دريغا هيچ

 الفت از زورست و زر پيوسته ديدي تا چه كرد
 گر همي خواهي كه پوسيده نگردي در هوس

 جا نيابي هم نفس عالمي ديگر گزين كاين
 اندرين عالم نيابي محرمي مرجانت را
 اي هوا بر دل نشانده چيست از البرااله

 دل بر نتابي زآن همهآنچه ال رد كرد تا 
 گر هواي نفس جويي از در دين در مياي
 تيغ تحقيق از نيام امتحان چون بركشي

 چون نسازي فقر را نعل از كاله سروري 
 تا نسازي راه را از دزد باطن رهربي
 يآن زيادت در جهان عدل بيني كمرت

 سعرتي از ننگ هر نامرد گردد سعرتي
 ديده در سرما گشا گر باغ دين را عبهري
 بيد و آتش نيك نايد صنعت آهنگري
 آب و گل خود مر ترا بسته ميان در داوري
 چون تو اندر آشنايي عقل و دين در كافري
 هان مگر خود را به ناداني مسلم نشمري
 مُثله بودن بهر بدني هست از دون اخرتي

 شهوت مي بربدش آبروي دخرتيآب 
 مادرش خندان و او زآن شرم در رسواگري
 واي از آن اقبال تو وي مرحبا زين مدبري
 هرديل كو كرد سلطان هوا را چاكري
 چون سنايي دل از آن سوي تو افتد دل بري
 اي برادر نيست جز فعل سگ و راي خري
 پيره سگ خايد به دندان پاي مرد هر دري

 ود آنجا مسلم عبقريپوشان را ب خرقه
 صدره آنجا سندسي و جبه اينجا ششرتي
 گرد آن گرد ار خردمندي كه آن با خود بري
 مقبال مردا كه دو معشوق را در بر گري
 منزل ديگر بدين و دل ببايد مشرتي
 به كه خوانندت غني اينجا و تو مفلس مري
 مر طمع را پر بكن تا هركجا خواهي پري

 گرفته سرسري آرام و تو كاري هردو بي
 از تو آثار اسرپي تا بجنبي كرده باشد

 ميري گر همه اسكندري هزين جهان آزرد
 زور با عاد قوي تركيب و زر با سامري

 پرداز از كرۀ خاكي و چرخ چنربي خانه
 كو ز علت تيرگي دارد ز آفت ابرتي
 جز صفاي احمدّي و جز سخاي حيدري
 ريواللّٰه را يك دم ز اال اللّٰه هرگز برخو

 پروري اي تو هان بده انصاف گر دين خفته
 يا براهيمي مسلم باشدت يا آزري

 اي يا گوهري هم ببيني حال خود را مهره



۲۱۴ 

 خاك از انصاف دادن اين چنني شد محرتم
 با عقاب تيز چنگ و با هماي خوب پر
 مر مخالف را جهيدن هست با او همچنانك

 چراغ شرع رفنت در ره دين كوروار بي
 مي دعوي كنيبربند و بگشا گر ه» ال«همچو 
 كش باش اي برادر همچو خار از بهر آنك رنج

 بود نوشروان عادل كافري در عهد خود
 شادباش اي مهرتي كز فضل تو در نيم شب
 چاكران دولتت را گر دهي يك روز عرض

  

 تيغ نفرين خورد بر سر آتش از مستكربي
 ابلهي باشد كه رقاصي كند كبك دري
 با عصاي موسوي خود اسب تازد سامري

 خورشيد كردن گازري همچنان باشد كه بي
 م زبان را تا زاللّٰه برخوريهم ميان و ه

 زود پژمرده شود در دست گلربگ طري
 داد دادي باز هر مظلوم را از داوري

 انگشرتيكور مادرزاد خواند نقش بر 
 ن صف بشمريآاين غريب ممتحن را اندر 

  

  
  ٭٭٭

 كله شوگرت بايد سروري اي سنايي بي
 در ميان گردنان آيي كاله از سر بنه

 د كز تيغ اجلورنه در ره سرفرازانن
 عالمي پر لشكر ديوست و سلطان تو دين
 دين حسني تست آز و آرزو خوك و سگست
 بر يزيد و شمر ملعون چون همي لعنت كني
 عقل و جان آن جهاني را رعيت شو چو شرع
 چشمۀ حيوانت بايد خاك ره شو چون خضر
 گرد جعفر گرد گر دين جعفري جويي همي

 دين كي كنندچون تو دادي دين به دنيا در ره 
 وار خاتم باز نستاني ز ديو تا سليمان

 پدر فرزندي الهوت بايد چون مسيح بي
 اخرت نيكوت بايد بر سپهر دين برآي
 باز خر خود را ز خود زيرا كه نبود تا ابد
 چون ترا دين مشرتي شد مشرتي گويد ترا
 چون بدين باقي شدي بيش از فنا منديش هيچ

 س از ديوان امررا كهرتي كردي پ» ال«چو تو 
 چون در خيرب بجز حيدر نكند از بعد آن
 عقل و دين و ملك و دولت بايد ار ني روزگار
 اندرين ره صدهزار ابليس آدم روي هست
 غول را از خضر نشناسي همي در تيه جهل
 وار برتر آي از طبع و نفس و عقل ابراهيم

 از دو چشم راست بني هرگز نخيزد كرب و شرك
 يابي در بهار دين يكي است در بهار چني دو

 زانك نزد بخردان تا با كالهي بي سري 
 تا ازين ميدان مردان بو كه سر بيرون بري

 ه از سرت بربايند هم سر بر سريهم كال
 زان سلطان باش و منديش از بروت لشگري

 پروري كشي و آن هر دو را مي تشنه اين را مي
 چون حسني خويش را شمر و يزيد ديگري

 ست و مرده عقل و جان ايدري زانكه ديوانه
 هر دو نبود مر ترا با چشمه يا اسكندري

 فريزانكه نبود هر دو هم دينار و هم دين جع
 پنج حس و هفت اعضا مر ترا فرمانربي
 كي ترا فرمان برد دام و دد و ديو و پري
 هركه زو برگشت با ناسوت يابد دخرتي
 زانكه اندر دور او طالع بود نيك اخرتي
 تا تو خود را مشرتي باشي ترا دين مشرتي
 كاي جهان را ديدن روي تو فال مشرتي
 زهره دارد گرد كوثروار گردد ابرتي

 كه خواهد يافت امر مهرتي» االاللّٰه«و ز جز ت
 خانۀ دين را كه داند كرد جز حيدر دري
 كي دهد هر خوك و خر را ره به قصر قيصري
 تا هر آدم روي را زنهار كآدم نشمري
 زآن همي از رهربان جويي هميشه رهربي
 تا بداني نقشهاي ايزدي از آزري
 شرك مرد از احويل دان كرب مرد از اعوري

 باز خشني و خندۀ كبك دريحملۀ 



۲۱۵ 

 پادشاهي از يكي گفنت به دست آيد ترا
 گفتني تا با خودي» اللّٰه اكرب«گرچه در 

 آفتاب دين برون از گنبد نيلوفريست
 ورنه هرگز كي توان كرد آفتاب راه را
 از درون خود طلب چيزي كه در تو گم شدست
 روي گرد آلود برزي او كه بر درگاه او

 دان چون تواني آمدندر صف مردان مي
 خاك و باد و آب و آذر چار پاره نعل ساز
 نام مردي كي نشيند بر تو تا از روي طمع
 جسم و جان را همچو مريم روزه فرماي از سحر
 تا بشد نفس سخنگوي تو در درس هوس

 تو خامش باش ازآنك  چه باشد جز قيامت پس دين
 اين زبان از بن برب تا فاش نكند بيهده

 د بود چون دفرت سيه رويي تراكم نخواه
 زان فصاحتها چه سودش بود چون اكنون ز حق
 شاعري بگذار و گرد شرع گرد از بهر آنك
 خود گرفتم ساحري شد شاعريت اي هرزه گوي

 غمزست تأويالت نطق انبيا رمز بي
 هرگز اندر طبع يك شاعر نبيني حذق و صدق
 هركجا زلف ايازي ديد خواهي در جهان

 تو چون گوسالۀ زرّين يكي فتنه شد شعر
 كي پذيرد گرچه تشنه گردد از هر ابرت آب
 ياوري ز آزاد مردان جوي زيرا مرد را
 همچو آبند اين گُره منديش ازيشان گاه خشم
 همچنني تا خويشنت داري همي زي مردوار
 شاد بادي همچنني هرجا كه باشي مرد باش
 جاه و جان و نان و ايمان ننگري داد و دهد

 ويي ِگرد سلطان گَرد تا مقبل شويچند گ
 اند حرص و شهوت خواجگان را شاه و ما را بنده

 پس تو گويي اين گُره چاكري كن چون كنند
 كيست سلطان؟ آنكه هست اندر نفاذ حكم او
 تو همي اليف كه هي من پادشاه كشورم
 در سري كانجا خرد بايد همه كربست و ظلم

 و خشم اي به ترك دين به گفنت از سر تركّي
 همچنني تركي همي كن تا بهر دم نابغه

 كز دو گفنت نيست در انگشت جم انگشرتي
 بندۀ كربي نه بندۀ پادشاه اكربي
 پر برآر از داد و دانش بو كزو بيرون پري
 از فرود گنبد نيلوفري نيلوفري
 آنچه در بند گم كردي مجو از بر دري
 آبروي خود بري گر آب روي خود بري

 آذري تا تو در زندان خاك و باد و آب و
 تا چنان چون هفت كشور نه فلك را بسرپي
 چون زنان در زير اين نيالب كرده چادري
 تا درآيد عيسي يك روزه در دين گسرتي
 اي شگفتي تو گر از اصالح منطق برخوري

 زبانان را زبان باشد جري در قيامت بي
 سرّ سرّ عاشقان در پيش مستي سرسري
 يتا به جان خامۀ هوس را كرد خواهي دفرت

 شنيد اندر جهنم بحرتي» اخسئوافيها«
 شرعت آرد در تواضع شعر در مستكربي

 نتيجۀ ساحري» الساحر  اليفلح«چيست جز 
 رمزست تخييالت شعر و شاعري غمز بي

 جز گدايي و دروغ و منكري و منكري
 عشق بر محمود بيني گپ زدن بر عنصري

 آواز در ده در جهان چون سامري» المساس«
 در باغ جانش كوثري هركرا همت كند

 از كسي كو يار خود باشد نيايد ياوري
 كآبرا از باد باشد نه ز خود جوشن دري

 گري طمع را گو زهرخند و حرص را گو خون
 مر زغن را بخش سايل مادگي سايل نري
 پس مگو سلطان و سلطان تنگري گو تنگري
 رو تو و اقبال سلطان ما و دين و مدبري

 رت نايد باوريبنگر اندر ما و ايشان گ
 بندگان بندگان را پادشاهان چاكري
 خنجر آهنجانش بحري ناوك اندازان بري

 اي چون پادشاه كشوري پادشاه خود نه
 با چنني سر مردافساري نه مرد افسري
 دل بسان چشم تركان كرده از گند آوري
 گويد اندر مغز تاريك تو كاي كافر فري



۲۱۶ 

 باش تا چون چشم تركان تنگ گردد گور تو
 هفت كشور دارد او من يك دري از عافيت
 اي دريده يوسفان را پوستني از راه ظلم
 بر تو هم آبي برانند از اثير دوزخي
 تو چو موش از حرص دنيا گربۀ فرزند خوار
 ساي گلوي تو بريده از گلو يك ره برپ

 قابل فيض خرد چون نفس كلي كرد از آنك
 پوستني در گلخني اندر كشيد اركان و تو
 سيم سيماي تو برده سيمرب خواني ز جهل

 خرد گر كان زر داري چو خاك اندر رهي بي
 از خرد پر داشت عيسا زآن شد اندر آسمان
 اشرت ار اهل خرد بودي درين نيلي خراس
 چيست جز قرآن رسنهاي االهي مر ترا
 با رسنهاي االهي چرخها گردان و تو
 چون رسنهاي االهي را گذر بر چنربست
 از براي او چو چنرب پاي بر سر نه يكي
 تا به خشم و شهوتي بر منرب اندر كوي دين
 هر دو گيتي را نظام از راستي دان زآنكه هست
 هيچ رونق بود اندر دين و ملت تا نبود
 راستي اندر ميان داوري شرطست از آنك
 زاء زهدت كرد با نون نفاق و حاء حرص
 ز پي ردّ و قبول عامه خود را خر مكن
 گاو را دارند باور در خدايي عاميان
 اي سنايي عرضه كري جوهري كز مرتبت
 چشم ازين جوهر همي برداشت نتوان از بها

  

 گرچه خود را كور سازي در مسافت صد كري
 هفت كشور گو ترا بگذار با من يك دري
 باش تا گرگي شوي و پوستني خود دري
 از تو هم گردي برآرند ار محيط اغربي
 گربه را بر موش كي بودست مهر مادري
 كاي گلو با من بگو تو خنجري يا حنجري
 از خرد در نفع خيري دايم و دفع شري
 عشقبازي در گرفتي با وي و هم بسرتي

 بري شهوت مگو سيمني سيمرب را از سر
 با خرد گر خاك ره داري چو كان اندر زري
 ور خرش را نيم پر بودي نماندي در خري
 كار او بودي به جاي اشرتي روغن گري
 تا تو اندر چاه حيواني و شهواني دري
 تن زده در چاه و كوهي بر سر كاهي بري
 پس تو گر مرد رسن جويي چرا چون عرعري

 آن رسن را چنربي كاين چنني كردند مردان
 بر سر داري اگرچه سوي خود بر منربي
 راستي ميخ و طناب خيمۀ نيلوفري
 ذوالفقار حيدري را يار دست حيدري

 دوري بود نه داوريزو دور شد  چون الفـ
 تا نمودي زهد بوذر بهر زّر نوذري
 زانكه كار عامه نبود جز خري يا خر خري
 نوح را باور ندارند از پي پيغمربي

 واند كرد مرجان عرض را جوهرياو ت
 چشمست بفروشد به يك جو جوهري كآنكه بي

  

  
  ٭٭٭

 از خانه برون رفتم من دوش به ناداني
 از كوه فرود آمد زين پيري نوراني
 چون ديد مرا گفت او داري سر مهماني
 گفتا كه هالهني رو گر بر سر پيماني
 رفتم به سرايي خوش پاليزه و سلطاني

 پيران خراباتي در وي نفري ديدم
 ناني سيمي مشهور به بي معروف به بي

 اين باخته درّاعه و آن باخته باراني

 مانيتو قصۀ من بشنو تا چون به عجب  
 پيداش مسلماني در عرصۀ بلساني

 سستي و كسالني گفتم كه بلي دارم بي
 دانم كه مرا زين پس نوميد نگرداني
 نه عيب ز همسايه نه بيم ز ويراني
 قومي همه قالشان چون ديو بياباني
 همچون الفـ كويف از عوري و عرياني
 اين گفته كه بستاني وان گفته كه نستاني



۲۱۷ 

 گفت يكي رستم زآن ظلمت نفسانيمي
 كس نيست مرا ثاني» انا االول«اين گفت 

 ماندم متحير من زآن حال ز حيراني
 داني گفت: اهل خراباتند اين قوم نمي

 هان تا نكني انكار گر بر سر پيماني
 اين گنهي منكر در مذهب ايشاني ار

 زنهار از اين معني بر خلق سخرناني
 اي آنكه ز قالشي بر خلق تو ترساني
 در خدمت اين مردم تا تن به نرنجاني
 چون شاد نباشم من از رحمت يزداني
 تا ديد سنايي را در مجلس روحاني
 امروز بدانست او كان صدر مسلماني

  

 »اعظم برهاني«گفت يكي ديگر ما مي
 تا خلق شود فاني» انا اآلخر«وآن گفت 

 گفتم كه چو قومند اين اي خواجۀ روحاني
 آنها كه تو ايشان را قالش همي داني
 كايشان هذيان گويند از مستي و ناداني
 بايد كه تو اين اسار از خلق بپوشاني
 پندار كه نشنيدي اندر حد نسياني
 در زهد عبادت آر چون بوذر و سلماني
 حقا كه تو بر هيچي چون زاهد او ثاني
 ديدار چنني قومي دارد به من ارزاني
 با دست به دست او زين زهد به ساماني
 چون گفت ز بي خويشي سبحاني و سبحاني

  

  
  در نكوهش بزرگان زمان و مدح ابونصر احمد سعيد

 تا كي اين الف در سخن راني
 هرن هرن ورزي گه برين بي

 نيمع با چنني مهرتان بي
 همه ساسي نهاد و مفلس طبع
 خويشنت را همه بري شمرند
 نيست از جمع مالشان كس را
 آبشان در سبوي عاريتي

 شان هيچ شاعر نخورد از صله
 بر سر خوان هريك اندر سور
 چون حقيقت نگه كني باشد

 شان همچو روز تير مهي صله
 برگ باز اين خواجۀ زادۀ بي

 غلط شاعران به جامه و ريش
 الك ثناجوييريشك و ح

 اي مانده نه در آن معده ريزه
 زشت باشد بر خردمندان
 داشته مر جدش دهي روزي
 آور اف ازين مهرتان سيل

 شان گاه شعر بستاني چهاز 
 رفت هنگام شاعري و سخن
 نه قفا خواري و نه بدگويي

 تا كي اين بيهده ثنا خواني 
 گهر درافشاني گه برآن بي

 از سبكساري و گرانجاني
 باز در سر فضول ساساني
 ليك در دل فعال شيطاني
 حاصل نقد جز پريشاني
 نانشان بر طبق گروگاني
 از پس شعر جز پشيماني
 از دل شاعريست برياني
 به فزون گشنت و به نقصاني

 چون شب زمستانيشان  وعده
 آنهمه الف و الم الماني
 وز درون صد هزار ويراني
 كربك و عجبك زبان داني

 اي ثاني نه در آن ديده قطره
 نام بوران و نان بوراني
 در سر او فضول دهقاني
 تف برين خواجگان كهداني
 وز چه در پيششان سخن راني
 روز شوخيست وقت ناداني
 شاعر و فاضل و بساماني
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 نزد خورشيد فضل گردوني
 اي خردمندي ريش گاوي نه

 اصل جدّي نه معدن هزيل
 ه اين همه هستيخود گرفتم ك

 فقه و تفسير خوان و نحو و ادب
 چه همه روز بهر مشتي دون
 مدح هركس مگو به دشواري
 جز كه بونصر احمدبن سعيد
 گر همي شعر خواني از پي نان
 آنكه هست از كفايت و دانش
 كآنچه عاقل نخواهد از پي نان
 ابر شمسي كه از سخاش نماند
 مهرتان بهر آبرو روبند

 سخا چو نانك زنده از سيرتش
 در دماغ و جگر بدو زنده
 نزد يك اخرتاع او منسوخ
 كي روا باشد از كف و خردش

 سعي ذات و پنج حواس اي كه بي
 وقت بخشش حيات درويشي
 همه زيب بهشت را شايي
 چون تو ممدوح و من بر دونان
 هيچ احسان نديدم از يك تن
 جز برادرت داد در صد روز
 گوهر رسته كرده يك دريا

 تو داني و هم برادر توهم 
 اين چنني فعل با چو من شاعر
 از چنان شعر من چنني محروم
 بخت بد را چه حيله گرچه به شعر
 كه به هر لحظه بهر دراعه
 در چنني وقت با زنان به كار
 باقيي هست زآن صله به روي
 ور تغافل كني درين معني
 تا نباشد جماد را به گهر
 باد جنبان حواس تو چون آب

 پي عصمتت گسسته مباداز 
  

 طبع كتّانيپيش مهتاب 
 كافري نيستي مسلماني
 كان حمدي نه مرد حمداني

 اي خراساني چكني چون نه
 تا بيابي رضاي يزداني
 ژاژ خايي و ريش جنباني
 چون نيابي ز كس تن آساني
 آن چو نصرت به مدحت ارزاني

 داني تا بگويم اگر نمي
 در خور جاه و صدر سلطاني
 سر درون سوي و آن ميان راني

 زر كانيدُر دريايي و 
 خاك درگاه او به پيشاني
 جسمها از عروق شرياني
 روح طبعي و روح نفساني
 مايۀ كتبهاي يوناني
 در زمانه و باد و ناالني
 كار فرماي چار اركاني
 گاه طاعت هالك خذالني
 همه نور سپهر را ماني

 خردگي و كشخاني اينت بي
 ورچه كردم به شعر حساني
 بهر هشتاد بيت چل شاني

 هره اينت ارزانيشد بدو م
 كه نبود آن قصيده چل گاني
 نيست حكمي نه نيز ديواني
 اي عزيز اينت نامسلماني
 سخنم شد به قدر كيواني
 پيرهن را كنم چو باراني
 من و اطراف دوك گرگاني
 دانم از روي فضل بستاني
 از در صدهزار تاواني
 حركات و حواس حيواني
 زآنكه از كف حيات انساني

 رحمانيسوي تو فضلهاي 
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  توصيف روح در بدن

 شگفت آيد مرا بر دل ازين زندان سلطاني
 غريب از جاه طوراني ز نافرماني لشكر

 وفا جمله كران داري وليكن بي سپاه بي
 ز بدرويي و خودرايي همه يكبارگي رفته
 طلبكارند نزهت را و نشناسند اين مايه
 روا باشد كه قوت جان به اندازۀ حشم گيرد

 فگن خودرا كه موجش باشد از حكمتدرآن دريا 
 اگر گويا و پيدايي يكي خاموش پنهان شو
 برستي گر ترا بر سرّ جان خود وقوف افتد
 ثبات دل همي جويي درون گنبد گردان
 ازيرا در مكان جهل همواره به كيني تو
 چرا در عالم عقلي نرپّي چون ماليك تو

 پيچاني سراز طاعت چه باشي روز و شب غافل چه
 تا دست جوانمردي به دنيا در نيفشانيكه 
 كه هستش پاسبان كيوان بندي دل درآن ايوان چه

 بيني داني تو خود كيوان نمي تو خود ايوان نمي
 بدين همت كه اندر سر همي داري سر اندر كش

 كه در عالم همي بيني ببيني تا چه سودست اين
 البيت دين باشي اگر خواهي كه با حشمت ز اهل

 هوشي دۀ غفلت كنون مستي و بيخور  اي مي
 ز آباداني دنيا بكردي دين خود ويران
 به پيش آدم شرعي سجود انقياد آور

 

 كه در زندان سلطاني منم سلطان زنداني
 به دست دشمنان درمانده اندر چاه ظلماني
 همه در عشوه مغرورند از غمري و ناداني
 ز گلشنهاي روحاني به گلخنهاي جسماني

 ست گلخنهاي روحاني مانيكه گلشنهاي جس
 كه قوّت گيردار جان را دهي ياقوت رمّاني

 تر بود از دّر عماني كه جزع او به قيمت
 خوشا خاموش گويا و خوشا پيداي پنهاني
 كجا واقف تواند شد كسي بر سرّ يزداني
 از آن بيهوده سرگردان چنان گردون گرداني
 كه اندر بند هفت اخرت اسير چار اركاني

 انسي و جني در اندوه تن و جانيچرا چون 
 پوشي جامۀ شهوت دل و جان را چه رنجاني چه

 دان بر خط دين بر كه دست تاج مرداني چنان
 نبيني عاقلي هرگز نه ايواني نه كيواني
 نداري همت كيوان چو اندر خورد ايواني
 سزاي پنبه و دوكي نه مرد رزم و ميداني

 يالجمله مسلمان عزيزست اي مسلمانان علي
 ببايد در ره ايمان يكي تسليم سلماني
 خمار از زين كند فردا كمال خويش نقصاني
 نه آگاهي كه آباداني ايدون هست ويراني
 گر از شبهت نه چون ابليس بر پيكار عصياني

 

  
  ٭٭٭

 بمير اي حكيم از چنني زندگاني
 ازين زندگي زندگاني نخيزد
 درين زندگي سير مردان نيايد

 ز گرگ تا كيبرين خاكدان پر ا
 به بستان مرگ آي تا زنده گردي
 رهاند ترا اعتدال بهارش
 از آن پيش كز استخوان تو مالك
 به پيش هماي اجل كش چو مردان

 ازين زندگاني چو مردي بماني
 كه گرگست و نايد ز گرگان شباني
 ور آيد بود سير سيرالسواني
 كني چون سگان رايگان پاسباني
 بسوز اين كفن ژندۀ باستاني
 ز توز تموزي و خز خزاني

 سقر را كند ميهماني سگان
 به عياري اين خانۀ استخواني
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 ازين مرگ صورت نگر تا نرتسي
 كه از مرگ صورت همي رسته گردد
 به درگاه مرگ آي ازين عمر زيرا
 به گرد سرا پردۀ او نگردد
 اندبه نفسي و عقلي و امرت رس

 سه خط خدايند اين هر سه ليكن
 ز سبع سماوات تا بر نرپي
 ازين جان برب زانكه اندر جهنم
 نه جانست اين كت همي جان نمايد
 پياده شو از الشۀ جسم غايب
 به زير آر جان خران را چو عيسا
 برون آي ازين سبزه جاي ستوران
 چو مرگت بود سايق اندر رسي تو
 وچو مرگت بود قايد اندر رهي ت
 تو روي نشاط دل آنگاه بيني
 چو از غمز او كرد آمن دلت را

 زبان كادمي را نخستت كند بي
 به يك روزه رنج گدايي نيرزد
 بدان عالم پاك مرگت رساند
 وزين كلبۀ جيفه مرگت رهاند

 »الابايل«كند عقل را فارغ از 
 همه ناتوانيست اينجا چو رفتي
 ز ناداني و ناتواني رسي تو

 بازت كه خردبجز بچۀ مرگ 
 بجز مرگ در گوش جانت كه خواند
 بجز مرگ با جان عقلت كه گويد
 بجز مرگت اندر حمايت كه گيرد

 نبود كه بازت رهاند اگر مرگ
 گر افسرده كردست درس حروفت
 به درس آمدي قلب اين را بديدي

 مرگ هرگز نجاتي نيابي تو بي
 اسامي درين عالمست ار نه آنجا

 آرد بجز مرگ در راه حقت كه
 اگر مرگ خود هيچ راحت ندارد
 اگر خوش خويي از گران قلتبانان

 ازين زندگي ترس كاكنون در آني
 اسير ارغوان و امير ارغواني
 كه آنجا امانست و اينجا اماني
 غرور شياطني انسي و جاني
 ز حيواني و از نباتي و كاني
 ازين زندگي تا نميري نداني

 المثاني نداني تو تفسير سبع
 جاودانينه زنده نه مرده بود 

 منه نام جان بر بخار دخاني
 كه تا با شه جان به حضرت پراني
 كه تا همچو عيسا شوي آسماني
 كه تا چرمه در ظل طوبا چراني
 به جمع عزيزان عقلي و جاني
 ز مشتي لت انبان آبي و ناني
 كه از مرگ رويت شود زعفراني

 زباني كند مهرباني پس از بي
 زباني زياني پس از بي بود بي

 ه گنج محمود زابلستانيهم
 ست دروازۀ آن جهاني كه مرگ

 كه مرگست سرمايۀ زندگاني
 »لن تراني«كند روح را ايمن از 

 بدانجاي چندان كه خواهي تواني
 ازين كنج صورت به گنج معاني
 ز مشتي سگ كاهل كاهداني
 كه بگذر ازين منزل كارواني
 كه تو ميزبان نيستي ميهماني
 نيازين شوخ چشمان آخر زما

 ز درس گرانان و درس گراني
 تف مرگ در جانت آرد رواني
 به مرگ آي تا قلب آنهم بداني
 ز ننگ لقبهاي ايني و آني
 چه آب و چه نان و چه ميده چه پاني
 ز تقليد راي فالن و فالني
 نه بازت رهاند همي جاوداني
 وگر بدخويي از گران قلتباني
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 به بام جهان برشوي چون سنايي
 

 گرت هم سنايي كند نردباني
 

  
  مانيدريغا كو مسل

 مسلمانان مسلمانان مسلماني مسلماني
 مسلماني كنون اسميست بر عريف و عاداتي

 دينان فروشد آفتاب دين برآمد روز بي
 جهان يكسر همه پر ديو و پر غولند و امت را
 بميريد از چنني جاني كزو كفر و هوا خيزد
 شراب حكمت شرعي خوريد اندر حريم دين

 چون غوالن مسازيد از براي نام و دام و كام
 شود روشن دل و جانتان ز شرع و سنت احمد
 ز شرع است اين نه از تنتان درون جانتان روشن
 كه گر تاييد عقل كل نبودي نفس كلي را
 هر آن كو گشت پرورده به زير دامن خذالن

 داران غرور ديو نفس ايرا نگردد گرد دين
 تو اي مرد سخن پيشه كه بهر دام مشتي دون

 دينان از سنت كه رفتي سوي بيچه سستي ديدي 
 نبيني غيب آن عالم درين پر عيب عالم زان
 برون كن طوق عقالني به سوي ذوق ايمان شو
 كي آيي همچو مار چرخ ازين عالم برون تا تو
 در كفر و جهودي را ز اول چون علي بر كن
 بجو خشنودي حق را ز جان و عقل و مال و تن

 خر عيسي درين كهپايه چون گردي برآخور چون
 ز دوني وز ناداني چنني مزدور ديوان شد
 تو اي سلطان كه سلطانست خشم و آرزو بر تو
 چه خيزد ز اول ملكي كه در پيش دم آخر
 بدين ده روزه دهقاني مشو غره كه ناگاهان
 تو ماني و بد و نيكت چو زين عالم برون رفتي

 داني كه پيش از تو فسانۀ خوب شو آخر چو مي
 گر از اركان اين ملكي نيي خواجهتو اي خواجه 

 نيابد هيچ انس و جان نسيم انس جان هرگز
 ز بهر شربت دردست شيبت پر ز نور حق
 به سبزۀ عشوه و غفلت نهاد خود مكن فربه

 دست آري دوعالم را چون يوسف به اگر خواهي كه
 زني با حق خود دم د كه همچون صبح بيیورت با

 دينان پشيماني پشيماني ازين آيني بي
 دريغا كو مسلماني دريغا كو مسلماني

 درد بودردا و آن اسالم سلماني كجا شد
 كه يارد كرد جز اسالم و جز سنت نگهباني
 ازيرا در جهان جانها فرو نايد مسلماني
 كه محرومند ازين عشرت هوس گويان يوناني
 جمال نقش آدم را نقاب نفس شيطاني
 چنان كز علت اوال قوي شد جوهر ثاني
 ز خورشيدست نز چرخست جرم ماه نوراني

 قش دوم نفس هيوالنينگشتي قابل ن
 گير او نايد دمي توفيق رباني گريبان

 جاني سبكدل كي كشد هرگز دمي بار گران
 ز دين حق بماندستي به نيروي سخنداني
 چه تقصير آمد از قرآن كه گشتي گرد الماني
 كه كس نقش نبوت را نديد از چشم جسماني
 چه باشد حكمت يونان به پيش ذوق ايماني

 رين پيروزه پنگانيدم د بسان كژدم بي
 كه تا آخر چنويابي ز دين تشريف رباني
 پس آنگه از زبان شكر ميگو كاينت ارزاني
 به سوي عالم جان شو كه چون عيسي همه جاني
 وگرنه ارسالن خاصست دين را نفس انساني
 سوي سلطان سلطانان نداري اسم سلطاني

 سامان چه ساساني چه ساماني بود ساسي و بي
 ه پر گردد نه دِه ماند نه دهقانيچو اين پيمان

 نيايد با تو در خاكت نه فغفوري نه خاقاني
 فسانۀ نيك و بد گشتند ساماني و ساساني
 از آن كز بهر بنيت را اسير چار اركاني
 كه با دين و خرد نبود براق انسي و جاني
 گر از الفست نيرانيست آن شيبت نه نوراني

 برياني كه فربه فرث و دم گردد ز پخنت يا ز
 درين تاريكي زندان چو يوسف باش زنداني
 صبوحي را شرابي خواه روحاني نه ريحاني
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 پوست بشكافندچون اينكن كه سگي مي ظالمتواي
 تو مردم نيستي زيرا كه دايم چون ستور و دد
 اگر چند از توانايي زننده همچو خايسگي
 مشو غره كه در يك دم ز زخم چرخ ساينده

 رحمي تو اي بازاري مغبون كه طفلي را ز بي
 ز روي حرص و طراري نيارد وزن در پيشت
 ز مردان شكسته مرد خسته كم شود زيرا

 جز قحط ننديشي ميزان از آنتو اي نحس از پس 
 بروز دين ز شخص تو وليكن مشرتي آخر
 زهدت كسي سوي ريا خواند تو اي زاهد گر از

 پاي چون دامن سنت تويي بي رهدر ر مرتس ا
 به وقت خدمت يزدان بنيت راست كن قبله

 الجمع سوي مرد معني دان قيامت هست يوم
 پايي به ميدان رضاي او دست و بي اگر بي
 ه دل برند از بر درين صف سر برند از تندرين ر

 و فقير ار هست چون افسان فقيه ار هست چون تيغ
 تو اي عالم كه علم از بهر مال و جاه را خواهي
 اگرچه از سر جلدي كني بر ما روا عشوه
 زبان داني ترا مغرور خود كردست ليكن تو

 غشي به سوي خويشنت چون شد اگر تو پاك و بي
 در مر و اندر تيم بزازانسماعست اين سخن 

 كه جلدي زيركي را گفت من پاالنيي دارم
 بدو گفتا مگو چونني گر او را اين هرن بودي
 بدان گو بوي دين آيد ز علمت كز سر دردي
 ور از واماندگي بادي برآري سرد پيش تو
 چو دُّر روح ايزد را صدف شد بنيت مريم
 تو اي مقري مگر خود را نگويي كاهل قرآنم

 نه تا نشد قرآن ز پردۀ حرف پيش تورهب
 به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت كي
 رسن دادت ز قرآن تا ز چاه تن برون آيي
 بدين شرمي كه عثمان كرد بهر بندگي حق را
 يكي خوانيست پر نعمت قران بهر غذاي جان
 تو اي صويف نيي صايف اگر مانند تازيكان

 مه و شاهدبدانجا ميوه و حور و بدينجا لق
 شوي رهرب جهاني را ز بهر معني و صورت

 در آن عالم سگي خيزي نه كهفي بلكه كهداني
 گهي دلخسته از چوبي گهي جان بستۀ خواني
 وگر چند از شكيبايي خورنده همچو سنداني
 بريزي گر همه سنگي بسايي گرچه سوهاني

 روي حيله بستاني ش ز دهي دين تا يكي حبه
 همه علم خدا آنگه كه بنشيني بوزّاني
 كه سگ آنجاست كابادست گنج آنجا كه ويراني
 كه عالم قحط برگيرد چو كيوان گشت ميزاني
 بخواهد كني خويش ار چه بسازي جاي كيواني

 آساني ز بهر چشم بدبينان تو و جاي تن
 سر چون گريباني چو اندر شاهراه عشق بي

 ر دل باشد نباشد كار پيشانياز آن كاين كا
 وليكن نزد صورت بني بود روز پريشاني

 گويي كن كه نايد از تو چوگاني به پيش شاه
 تو و دوكي و تسبيحي كه نز مردان ميداني
 تو باري كيستي زينها كه نه تيغي نه افساني
 به سوي خويش دردي گر به سوي خلق درماني

 رمانيعشوۀ خويش د چون به درمان ساعت چه درآن
 نجات اندر خموشي دان زيان اندر زباني دان
 به نزد ناقدان نامت نبهره و قلب و حمالني

 سمعاني هم اندر حسب آن معني ز لفظ آل
 ازين تيزي و رهواري چو باد و ابر نيساني
 نبودي چون خران نامش ميان خلق پاالني
 نشيني در پس زانو و شور و فتنه بنشاني

 ان را حزيرانينماند پيش آن جنبش حزير
 نيارستي زمستان كرد در پيشش زمستاني
 كه از گوهر نيي آگه كه مرد صوت و الحاني
 ترا گر جان بود عمري نگويم كاهل قرآني
 ترا رهرب بود قرآن به سوي سرّ يزداني
 كه فرمودت رسن بازي ز راه ديو نفساني
 تو زين چون خواجگي جويي بگو كو شرم عثماني

 ي نيابي طعم مهمانيوليكن چون تو بيمار
 بدام خوبي و زشتي ببند آبي و ناني
 ستوري بود خواهي تو بدو جهان همچو قرباني

 الموت بياباني خضروار ار غذا سازي سم
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 چو يعقوب از پي يوسف همه در باز و يكتا شو
 اگر راه حقت بايد ز خود خود را مجرد كن

 چنني راهي دو عيار از سر پاكي ز بهر اين
 سيمي رفت بي شنيدستي كه اندر مرو در مي

 بگفتا من ز بوراني به بويي كي شوم قانع
 يل كه تا قابل بود حق راديل بايد ز گل خا

 تو پيش خويشنت خود را چو كتان نيست كن زيرا
 پشيمان شد سنايي باز ازين آمد شد دونان
 قناعت كرد مستغني از اين و آن نهادش را
 ببايد كشت گرگي را كه روز برف بر صحرا

 

 وگرنه يوسفي كن تو نه مرد بيت احزاني
 ازيرا خلق و حق نبود بهم در راه رباني
 يكي زيشان اناالحق گفت و ديگر گفت سبحاني

 ي چه گفت آن الل المانيز بهر بوي بوران
 مرا در پشت باراني و در دل عشق بوراني
 كه نايد با صد آاليش ز هر گلخن گلستاني
 ترا بر چرخ ماهي به كه در بازار كتاني
 مبادا زين پشيمانيش يك ساعت پشيماني
 چو خواهي كرد چون دونان ثناي ايني و آني
 كشد چون نازكان پا را ز تري يا ز باراني

 

  
  ح ابوبكربن محمددر مد

 اي كس به سزا وصف تو ناكرده بياني
 ذاتت نه مكان گير وليكن ز تصرف
 برديده نهان ذات تو از كشف وليكن
 از شوق تو در ديدۀ جويان تو ناري
 جان و تن و دل باخته بر نطع ارادت
 اي ذات تو ز آاليش اوهام و خرد دور
 جانها همه خون گشته ز شوق تو كه از تو

 و خون ريختي از شوق نيايدآنرا كه ت
 كار همه عياران از سوز وصالت
 اي تيغ سخن كند و بر از مدحت مخلوق
 زيبد كه كنم از سر معني و حقيقت
 اي قوم بگرييد كه مهمان گرامي
 مهمان و چه مهمان كه مر اين عارضگان را
 رفت و گنهان برد و نكرد ايچ شكايت

 ايم اين را حقش بگزاريم دريافته
 وداعش كه چو گل رفت بسازيمدر وقت 

 زين سوز بسازيم يكي از سر معني
 آن شاه امامان كه عروسان سخن را
 آن چرخ شريعت كه مه روزۀ او را
 اي مسند فتوي ز علوت چو سپهري
 كلكت چو عدويت دو زبان و به عبارت
 عرشست ركاب سخنت زآنكه سخن را
 رمحست در آب حيوان ليك نباشد

 حيران شده از ذات لطيف تو جهاني
 خايل نه ز آيات تو يك لحظه مكاني
 پوشيده نه بر علم قديم تو نهاني
 در عدل تو در سينۀ اعدات دخاني
 ناكرده برين باخت زنا يافت زياني
 وي نعت تو ز اظهار به هر ديده عياني
 جز صنع حكيمانه نديدند نشاني

 ذت تيغ تو از آن كشته فغانياز ل
 چاهيست پس از راه درانداخته جاني
 وصف تو مر اين تيغ مرا بوده فساني
 بر بام چنني دوست يكي خانه فشاني
 تخم گنهان خورد و ز ما كرد گراني

 آرايد هر ساعت خواني از رحم مي
 اي مجلسيان اينت گرامي مهماني
 باشد نگزارند به ماه رمضاني

 مژه چون الله ستانياز خون جگر بر 
 العلما جان فشاني بر ياد جمال

 بيكار نديدست ز گفتار زماني
 از تربيت اوست بهر جاي اماني
 وي مجلس دانش ز جمالت چو جناني
 چون تير سخن داري چون تيغ زباني
 امروز بجز در كف تو نيست عناني
 جز آتش سوزنده در آن رمح سناني
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 ننويسدآن ميبرنامۀ دين كس به از
 اين پير جهان گرد سبك پي بنديدست
 اين كوه نديده چو وقار تو مكيني
 اين مركز با نفع گران سنگ نديدست
 ايام چو خرّم تو نديدست سكوني
 از هر سخنت فايده خويف و رجايي
 نه دايره امروز همي گويد يارب
 از راستي پند تو مانا كه نماندست

 دستحقا كه جز از لفظ تو آفاق ندي
 تا خاطر پر نور تو از علم نيفزود
 امروز بناميزد از آثار يقينت
 آنگه كه ز منرب سخن اندازي چون تير
 دشمن چو كشاني دو بسد را به ضرورت
 جان تو كه مجدود سناييت ندارد
 هرگز نشود خوار چو خاك از پي بادي
 هست اينهمه ز اقبال ثناي تو وگرنه
 سگر هيچ ز مدحت قصبي بندد ازين پ

 احباب ترا باد خزاني چو بهاري
 

 جز نام ابوبكر محمد عنواني
 ش خود چون تو گرانمايه جوانيدر گرد

 وين چرخ نزاده چو معاليت مكاني
 جز علم و درنگ تو سبك روح گراني
 افالك چو عزم تو ندادست رواني
 در هر نكتت مايده جاني و جهاني
 چندين گذر علم ز يك تنگ دهاني
 كژ رو به زمني و به زمان چون سرطاني

 داني چندين دُرر از فايده در غاليه
 كرد بياني ز شرع نميكس مشكلي ا

 چون تير شد اكنون كه كمان بود گماني
 باشد سخن سحبان پيشت چو كماني
 در خدمت تو بندد با جزع مياني
 جز بهر ثناهاي تو جاني و زباني

 آب چو آتش نشود از پي ناني بي
 گويد ازين سان سخناني در شهر كه مي

 نگشايد جز از قيل شكر لساني
 خزانياعداي ترا باد بهاري چو 

 

  
  ٭٭٭

 اي سنايي چند الف از خواجه و مهرت زني
 رايتت بر چرخ سر دارد همي چون آفتاب
 با يجوز و اليجوز اندر مشو در كوي عشق
 مصر اگر اقطاع داري دست از كنعان بدار
 معرفت خواهي و در معروف كرخي ننگري

 بيني همي بار سازي بر خرت آلت نمي
 همي سوزي آتش اندر كشور اندازي و مي

 از هواي آدميت سينه را معزول كن
 مطربي جلدي بدان هر ساعتي بي زير و بم
 گر يكي دم بر تو افتد باز پرس از باد فقه
 باز اگر در صدر فقهت مفتيي الزم كند

 اللّٰه ارداني صليب از كف بنه امر اذقال
 تا برين خاكي كزو با دست كار جاه و مال

 ي كنيپاي پيري گير اگر خواهي كه پرواز
 ترسايان بود مجامه مؤمن سينه كافر رس

 مهر سلطان زر زنيدار قالبان نهي بي
 بگذرد برتر زني ات از چرخ چو مي خيمه

 تا كي چو دربان در زنينه رخت دل در خانه 
 علي بيزار گردي دست در قنرب زني زا

 اي جنب شرمي نداري با جنيدي در زني
 از چه معنا بگذري تو آتش اندر خرني
 باز الف از آبروي صاحب كشور زني

 رد تا بر اوج گردون پر زنيگرد همت گ
 پردۀ ديگر نوازي زخمۀ ديگر زني
 قال قايل پيش گيري چنگ در دفرت زني
 فقه را منكر شوي با شيخ شبلي بر زني
 تا كي از عيسا كران جويي و الف از خر زني
 شايد ار آتش به آب و جاه و مال اندر زني
 چون شكستي بت روا باشد كه بر بتگر زني

 ايي راه چون آزر زنيروي چون بوذر نم
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 سنگ با معني به از ياقوت با دعوي چرا
 اينهمه رنگست و نيرنگست زينجا سر بتاب

 معني قدم يكسو نهي گر ازين دعوّي بي
 هاي خوب من چون شكر آيد مر ترا نكته

 خود عاجزند رهعاشقان اين زمانه از 
 گويي ز كج گويان مرتس اي سنايي راست مي

 

 از گريبان پاره برداري به دامن بر زني
 عاشقي شو تا مفاجا چنگ در دلرب زني
 پاي بر كيوان نهي و خيمه بر اخرت زني
 پس چنان بايد كه نار از رشگ بر عسكر زني
 منكرند اين قوم شايد گر دمي منكر زني
 تا قدم چون دم به راه دين پيغمرب زني

 

  
  ٭٭٭

 ه تا چند اي سناي دم زنيزير دام عشو
 از دم خويشي تو دايم مانده اندر دام ديو

 گمان ابليس تو با تو اندر پوست باشد بي
 چون نگفتي ال مگو اللّٰه و اثباتي مكن
 گويي االاللّٰه و آنگاهي ز كوته ديدگي
 در نهاد تو دو صد فرعون با دعوي هنوز
 از مراد خود تربا كن اگر خواهي كه تو

 ها گرفت اندر تنت ديو سپيدچون واليت
 السلوي آب كي دهد عيسا ترا از جوي عني

 نشنود گوش تو هرگز صوت موسيقار عشق
 پاي بيرون نه ز گلزار و به گلزار اندر آي
 عشق خرگه كي زند اندر هواي سرّ تو
 حال را با قال همره كن تو اندر راه عشق

 

 گاه آن آمد يكي كاين دام و دم بر هم زني
 جم زني آيي ملك گردي و جام گر برون

 تا تو اندر عشق دم در خانۀ آدم زني
 گر قدم در كوي نفي خود نهي محكم زني
 گه رقم بر علم و گاهي تكيه بر عالم زني

 خواهي كه چون موسا عصا بر يم زني تو همي
 غم زني مرادان يك نفس بي در ميان بي

 رستم راهي گر او را ضربت رستم زني
 اندر چادر مريم زني چون تو عمدا آتش

 تا تو در بزم مراد خويش زير و بم زني
 تا به دست نيستي با پاكبازان كم زني
 تا تو خرگه زير جعد زلف خم در خم زني

 مايگان تا كي دم مبهم زني ورنه چون بي
 

  
  ٭٭٭

 عشق تو بربود ز من مايۀ مايي و مني
 دست كسي بر نرسد به شاخ هويّت تو

 يرت نيكي و بديبا لب تو باد بود، س
 خنجر تيزيست برو حنجر هركس كه بري
 پردۀ نزهت گه تو روي بالل حبشي
 جان مرا مست كني مست چو بر من گذري
 راست چو ديوانه شوم بند مرا بر گسلي

 طلبي چند كشي جان مرا در طلب بي
 ايزدي و اهرمني كرد مرا زلف و رخت
 از ره شيرين سخني بس ترشم در ره تو

 ي برود هم دل و هم تن ز برمچون تو بياي

 خويشتني بود عشق ترا چاره ز بيخود ن
 تا رگ نخليت او ز بيخ و بن بر نكني
 با رخ تو خاك بود صورت مردي و زني
 حلقه به گوشيست درو حلقۀ هر در كه زني
 عود سراپردۀ تو جان اويس قرني
 عقل مرا پست كني زلف چو درهم شكني
 باز چو هشيار شوم سلسله درهم فگني

 زنيح چند زني عقل مرا از حزن بي
 ن مرا زيزدي و اهرمنيباز رهان جا

 بشوي از خوشي و خوش سخني کجان مرا پا
 دل كه بود تا تو ديل تن چه بود تا تو تني
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 از من و من سير شدم بر در تو زانكه همي
 بر در و در مجلس تو تا تو بوي من نبوم
 بوالحسنم گشت لقب از بس تكرار كنم
 شَرَقّني غَرَبّني اخرَجَني مِن وطني
 كي رهم از خوف و رجا تا كند از منع و عطا
 كي شود اي جان جهان با لب و با غمزۀ تو

 

 اي من چو نمانم تو مني من چو بيايم تو نه
 خود نبود در ره تو هم صنمي هم شمني
 پيش خيال تو همي از سخن بوالحسني
 اذا تَغَّيبت بَدا واِن بَدا غيّبني

 ۀ تو عمر هبا خندۀ تو عيش هنيغمز
 عشق سنايي و فنا عقل سنايي و سني

 

  
  ٭٭٭

 خاك سياه و تن از منياي اصل تو ز 
 آنكو ز خاك باشد آخر رود به خاك
 از آهن مذهب معمور كرده باش
 ظاهر چو بايزيدي و باطن چو بولهب
 اي آژده به سوزن حسرت هزار دل
 همسايۀ تو گرسنه در روز يا سه روز

 از گنه بشوي و چنان دان كه روز حشردل 
 اي آمده ز خاك به خاكست رفتنت
 طمع بقا چه داري معجون شخص تو
 پنداري اي اخي كه بماني تو جاودان
 غافل مباش دان كه ز اندام تو به گور
 بگشاي گوش عقل و نگه كن به چشم دل
 چون صدرۀ تو بافته از پنبۀ فناست

 اند هآن كز تو زاد و آنكه ترا زاد رفت
 گاهي تو گلخني را بيني شده امير
 خفته به زير خاك نه ال بل كه گشته خاك
 در زير خشت چهرۀ خاتون خرگهي
 داني تو يا نداني كز خاك ما همان
 اي بر طريق باطل پويان تو روز و شب
 مهر رسول مرسل و مهر علي و آل
 گرد فضول و رخصت و تأويل كم دوان

 ويشبشناس كردگار و نگهدار جاي خ
 ديوان تو چو زلف نگاران سيه شدست
 اش هرچند صدهزار گناهست مايه

 از رحمت خداي دلش نااميد نيست
 

 در سر مني مكن كه به تركيب چون مني
 او را كجا رسد سخن مايي و مني
 تابر محك صرف زند زّر معدني
 گندم نماي ز اصل و چه پوسيده ارزني
 سودت چه دارد آنكه مرقع بياژني

 سر ز تخمه و حلوا و روغني تو بسته
 پاكي دل بهست كه پاكيزه دامني
 ور صدهزار گنج به خاك اندر آگني
 با دست و آتشست و گل تيره و مني

 زني گر رود نگسلد ره دلگير مي
 سازند مار و مور رفيقي و برزني
 در كار و بار مردم و در عالم دني
 در دل طمع قباي بقا را چرا كني

 اي روشنيدر تيرگي گور ز صحر
 روز دگر امير اجل گشته گلخني
 از خاكشان تو كرده بسي ظرف خوردني
 در زير سنگ پيكر سرهنگ جوشني

 كني ايدون كنند كز گل ايشان تو مي
 داده عنان خويش به شيطان ز ريمني
 بر دل گمار و گير به جنات ساكني
 چون عنكبوت تار حماقت چرا تني
 دين محمدي و طريق معيني

 سنايي غافل چرا شنيپس همچنني 
 هرچند كز عذاب سفر نيست ايمني
 كو مُخطيست و مفلس رب غافر و غني

 

  



۲۲۷ 

  ٭٭٭
 بيا تا اهل معني را درين عالم به غم بيني

 دالن بيني بيا تا سوز مشتاقان و راه بي
 همه صحراي روحاني پر از مردان حق بيني
 ازين زندان سلطاني دل و جان را دژم يابي

 ا مكان خويشنت بينيگهي جنات اعال ر
 نبيني در مسلماني به جز رسمي و گفتاري
 برفتند از جهان يكسر همه مردان درين كشته

 اين ميدان چه گردي گرد اين زندان چه بويي سوي
 جهان را سيرت و آيني چنينست اي مسلمانان
 نبيني هيچ مردي را كه با وي صدق همراهست
 چگونه مرد با تحقيق روي خويش بنمايد

 م اندر كدام آيني حاللست اي مسلمانانحرا
 نرتسي هيچ از ايزد نرپسي هيچ از عدلش
 بدين زندان خاموشان يكي از چشم دل بنگر
 نه آنجا مهرتي باشد نه آنجا كهرتي باشد

 بيني نه ملك روم وري بيني نه رطل و جام مي
 نه داد عادالن ماند نه ظلم ظالمان ماند

 ن عالم رابه زير سنگ و گل بيني همه شاها
 جوانان را زبون بيني زمني درياي خون بيني
 نخواهد بودن اين حالت برتسيد اي مسلمانان
 سنايي خود يكي بنگر كه فردا چون بود حالت
 مگر فضلي كند ايزد كزين حالت رها گردي

 

 بيا تا زلف رباني و احسان و كرم بيني
 ز اوتادان و ابداالن علم اندر علم بيني

 اوودي همه جانها خُرم بينيز صوت و ذوق د
 ز شادي جان هر مؤمن چو بستان ارم بيني
 گهي خود را در آن ميدان بدان مردان بهم بيني
 ز افعال مسلمانان درين مردان رقم بيني
 كنون آفاق سرتاسر همه ظلم و ستم بيني

 چندين درد و غم بيني چه بندي دل درين ايوان كه
 بينيكه مردان حقيقت را درين عالم دژم 

 اگر بيني چنان بيني كه گرگي در حرم بيني
 ها حايل تو اليابي و لم بيني كزان تحقيق

 حرامي را سلم خواني ز قسام اين قسم بيني
 وليكن راحت و شادي تو از سود و سلم بيني
 كه آنجا صدهزاران كس نديم صد ندم بيني
 نه آنجا سروري باشد نه خيل و نه حشم بيني

 بيني نه بانگ زير و بم بينينه طبل و ناي و ني 
 نه جور جابران ماند نه مخدوم و خدم بيني
 كجا آن روز در گيتي ملوكان عجم بيني
 چنان دلرب هزاران بيش در زير قدم بيني
 چو اين مشكل بيان گردد كجا زلف صنم بيني

 معني بسي در ديده نم بيني ازين گفتار بي
 وگرنه با چنني خصلت نجات خويش كم بيني

 

  
  ٭٭٭

 دال تا كي درين زندان فريب اين و آن بيني
 جهاني كاندرو هر دل كه يابي پادشا يابي

 اي دوزي ز فضلش آستني يابي دروگر جامه
 نه بر اوج هوا او را عقابي دل شكر يابي
 اگر در باغ عشق آيي همه فراش دل يابي
 گهي انوار عرشي را ازين جانب مدد يابي

 سمان تا تورو چون تواني بود سوي آ سبك
 اگر صد قرن ازين عالم بپويي سوي آن باال
 گر از ميدان شهواني سوي ايوان عشق آيي

 يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بيني
 جهاني كاندرو هر جان كه بيني شادمان بيني

 اي سازي ز عدلش آستان بيني دروگر خانه
 ينيستان ب نه اندر قعر بحر او را نهنگي جان

 وگر در راه دين آيي همه نقاش جان بيني
 گهي اشكال حسي را ازين عالم بيان بيني
 ز تركيب چهاراركان همي خود را گران بيني
 چو ديگر سالكان خود را هم اندر نردبان بيني
 چو كيوان در زمان خود را به هفتم آسمان بيني
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 باش ليك از روي ناداني رو مي درين ره گرم
 وگر زي حضرت قدسي خرامان گردي از عزت
 ز حرص و شهوت و كينه برب تازان سپس خود را
 ور امروز اندرين منزل ترا جاني زيان آمد

 يمايي يكي يك چند كوته كنزبان از حرف پ
 گر اوباش طبيعت را برون آري ز دل زآن پس
 مرين مهمان علوي را گرامي دار تا روزي

 قوي پر كن مرين طاووس عرشي رابه حكمتها 
 نظرگاه االهي را يكي بستان كن از عشقي
 كه دولتياري آن نبود كه بر گل بوستان سازي
 چو درج دّر دين كردي ز فيض فضل حق دل را
 ز حسي دان نه از عقلي اگر در خود بدي يابي
 بهانه بر قضا چنهي چو مردان عزم خدمت كن

 باش تا زآن پس ميدان ساعت چو افريدون به تو يك
 گير تو گر روزي جمال درد دين باشد عنان

 خليل ار نيستي چبود تو با عشق آي در آتش
 عطا از خلق چون جويي گر او را مال ده گويي

 عجز آيد نگارندۀ دو گيتي راز بخشيدن چه 
 ز يزدان دان نه از اركان كه كوته ديدگي باشد
 چوجان از دين قوي كردي تن از خدمت مزين كن
 اگر صدبار در روزي شهيد راه حق گردي
 امني باش ار همي ترسي ز مار آن جهان كز تو
 هوا را پاي بگشادي خرد را دست بربستي

 هوا خواهي تو خود كي مرد آن باشي كه دل را بي
 كه از دوني خيال نان چنان رستست در چشمت

 اليف چه سود اينجا مسي از زر بيالودي و مي
 نقاب قوت حسي چو از پيش تو بردارند
 بهشت و دوزخت با تست در باطن نگر تا تو
 امامت گر ز كرب و حرص و بخل و كني برون نايد
 وگرچه طيلسان دارد مشو غره كه اين آنجا

 بنگر درين دنيا كه تا آنجا به چشم عافيت
 يكي از چشم دل بنگر بدين زندان خاموشان
 نه اين ايوان علوي را به چادر زيب و فريابي
 سر زلف عروسان را چو برگ نسرتن يابي

 عقالن مشو غره بدين زور و زر دنيا چو بي

 نگر ننديشيا هرگز كه اين ره را كران بيني
 ني جنيبتها روان بينيز دارالملك ربا

 اگر ديوي ملك يابي وگر گرگي شبان بيني
 زهي سرمايه و سودا كه فردا زان زيان بيني
 چو از ظاهر خمش گردي همه باطن زبان بيني
 همه رمز االهي را ز خاطر ترجمان بيني
 چو زين گنبد برون پري مر او را ميزبان بيني
 كه تا زين دامگاه او را نشاط آشيان بيني

 در وي رنگ و بوي گل ز خون دوستان بيني كه
 كه دولتياري آن باشد كه در دل بوستان بيني
 مرتس از ديو اگر بر وي ز عصمت پاسبان بيني
 ز هيزم دان نه از آتش اگر در وي دخان بيني
 چو كردي عزم بنگر تا چه توفيق و توان بيني
 به هر جانب كه رو آري درفش كاويان بيني

 بدال خود را همعنان بينيعجب نبود كه با ا
 وان بينياي زآتش درخت ارغ كه تا هر شعله

 دان بيني پويي گر او را غيب به سوي عيب چون
 كه نقش از گوهران داني و بخش اخرتان بيني
 كه خطي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني
 كه اسب تازي آن بهرت كه بابر گستوان بيني

 در ميان بيني هم از گربان يكي باشي چو خود را
 به كار اينجا امني باشي ز مار آنجا امان بيني
 گر آنرا زير كام آري مرين را كامران بيني
 تو خود مي درد آن داري كه تن را در هوان بيني
 كه گر آبي خوري در وي نخستني شكل نان بيني
 كه آنگه ممتحن گردي كه سنگ امتحان بيني
 ياگر گربي سقر يابي وگر مؤمن جنان بين
 سقرها در جگر يابي جنانها در جنان بيني
 به دوزخ دانش از معني گرش در گلستان بيني
 يكي طوقيست از آتش كه آنرا طيلسان بيني
 نه كس را نام و نان داني نه كس را خانمان بيني

 سان بيني كه تا اين لعل گويا را به تابوت از چه
 نه اين ميدان سفلي را مجال انس و جان بيني

 نگ شاهان را به رنگ زعفران بينيرخ گلر
 مهرگان بيني كه اين آن نوبهاري نيست كش بي
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 كه گر عرشي به فرش آيي و گر ماهي به چاه افتي
 بييكي اعضات را حمال موران زمني يا

 چه بايد نازش و بالش بر اقبايل و ادباري
 ارسالن ديدي ز رفعت رفته بر گردون سر الب

 چه بايد تنگدل بودن كه اين يك مشت رعنا را
 كه تا يك چند از اينها گر نشاني بازجويي تو
 پس آن بهرت كه از مردم سخن ماند نكو زيرا
 بسان علت اوال سخن ران اي سنايي زآن

 ل به حكمت گفنت آن مشنووگر عيبت كند جاه
 حكيمي گر ز كژگويي بال بيند عجب نبود
 به رأي و عقل معني را تويي راوي روايت كن

 

 وگر بحري تهي گردي وگر باغي خزان بيني
 يكي اجزات را اثقال دوران زمان بيني
 كه تا بر هم زني ديده نه اين بيني نه آن بيني

 ارسالن بيني تا كنون در گل تن الب به مرو آ
 دبان بينيهمي باد خداوندي كنون در با

 ز چندان باد لختي خاك و مشتي استخوان بيني
 كه نام دوستان آن به كه نيك از دوستان بيني
 كه تا چون زادۀ ثاني بقاي جاودان بيني
 كه كار پير آن بهرت كه با مرد جوان بيني
 كه دايم تير گردون را وبال اندر كمان بيني
 كه معني دان همان باشد كش اندر دل همان بيني

 

  
  در مدح بهرامشاه

 چرا چو روز بهار اي نگار خرگاهي
 گهي به لطف چو عيسا مرا كني فلكي
 گهي به بوسه اميرم كني به راهربي
 گه از مسافت با روغني كني آبي
 به دست ردّ و قبول تو چون به دست كريم
 به مار ماهي ماني نه اين تمام و نه آن

 اي از شاخ نيكوييت وز غم نديده ميوه
 احر مباش غره چننيغمزۀ سبه نوك 
 شعار برون آي تا سوي دلهااز اين 

 حديث كوته كردم كه اين حديث ترا
 يمني دولت بهرامشاه بن مسعود

 

 بر اين غريب نه بر يك نهاد و يك راهي
 گهي به قهر چو يوسف كني مرا چاهي
 گهي به غمزه اسيرم كني به گمراهي
 گه از لطافت با كهربا كني كاهي

 هو اّالهي ارم چون سيم قلعزيز و خو
 منافقي چكني مار باش يا ماهي

 وار شدم پير وقت برناهي شكوفه
 كه هست خصم ستم ناوك سحرگاهي
 بسان شعر سنايي شوي به دلخواهي
 چو عمر دشمن سلطان نكوست كوتاهي
 كه هست چست بر او خلعت شهنشاهي

 

  
  در مدح بهرامشاه

 نه از اينجا نه از آنجا دل من برد مهي
 زين جهانساز ظريفي و جهانسوز بتي
 مه كه باشد كه همي هر شب و هر روز كند
 ديد رضوان به خرابيش ز يك روز چو گنج
 زآن رخ و زلف شب و روز نماينده رخش
 گفتي آن هر شكن از زلف برآن عارض او

 زك به يكي طفل سرپدم كه نماندادل ن
 خم و حلقۀ او با رخ او دل و جان را ز

 زين گهر خنده نگاري و شكر بوسه شهي
 زين جگرخوار شگريف و دالويز مهي

 سياره خهيآفتابش رهي و كوكب 
 به عجب گفت همي كينت نكو جايگهي
 روز عيد و شب قدر از حركات كلهي

 اي بود برو از همه سوها گنهي توبه
 نيز در دستم از آن پس جز الحوال واهي
 صدهزاران ره وانگه خطر صدر رهي
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 ۀ زلفينش به غم در پوشيداز بس انديش
 ديده با چهرۀ او كرد حريفي تا من

 وليك از پي او گرچه تاب گنهم نيست
 با رحم هستي من چون بپيوست غمش

 همچو جوزام بمانده ز غمش روي به روي
 چار طبعند و نه افالك كه پايندۀ حسن
 گويم او را بروم گويد بر من بدو جو
 هست چون آب زنخدانش چهي از بر اوي
 آب ديدست همه خلق ز چه ليك به چشم
 نور زايد همي از چاه زنخدانش نه آب
 بسر او كه سنايي به نكويي و به عدل
 پادشاهي كه به هفت اقليم از پنجم چرخ
 ربعي از كشور او وز همه گردون حشري

 

 دل و چشمم ز دو زلفش سيهي بر سيهي
 در ميان دو رخش دارم بر پادشهي

 محبت گنهيدارم از محنت اين دل ز 
 نيستي زادم ازو اينت قوي درد زهي
 كه نبينم همي آن روي چو مه مه به مهي
 نيست بر چهرۀ او مر همه را پنج و دهي
 زاين چنني كهدان كم گير چو تو برگ گهي
 كس نديدست چنني نادره در هيچ گهي
 كس نديدست بدين بلعجبي آب چهي
 دارد آن چه مگر از چشمۀ خورشيد رهي

 ه به عالم نه چو بهرامشهينه چنو ديد
 همچنو ديدۀ بهرام نديدست شهي
 رعبي از هيبت او وز همه عالم سپهي

 

  
بن صاعد هروي به سنايي فرستاد و در آن درخواست ديدار  بن يحيي اين چندين بيت را فضل

  كرد
 هستي به حقيقت اي سنايي
 مقبول همه صدور گشتي
 آيم بر تو به طبع زيراك
 يمليكن چكنم چگونه آ
 فرستم معذورم اگر كه مي

 هركس كه برد به بصره خرما
 اي مرو ازيراك چون آمده

 

 در ديدۀ عقل روشنايي
 اين كار تو نيست جز خدايي
 دانم كه به نزد من نيايي
 چون نيست خرب كه تو كجايي
 نزديك تو شعر اي سنايي
 بر جهل خود او دهد گوايي
 ما را چو دو ديده مي ببايي

 

  
  

  بن يحيي و عذرخواهي از رفنت و منع صاعد از آمدن ر فضلدر جواب شع
 فضل يحياست بر ضعيف و قوي
 پادشاه قضات و خواجۀ شرع
 از صعود حيات و فضل دلش
 پيش ادراك خاطر علويش
 شعر و خطش ز نور و از ظلمت
 شعر و خطش بديدم و گفتم
 گر نبودي بيان او كه شدست
 ورنه از رنگ خط و معني شعر

 فضل يحياي صاعد هروي
 كه چو صدرست و ديگران چو روي
 نيست جز صورت صراط سوي
 محو شد نحو بوعلي نسوي
 قلب شيعي و قالب اموي
 تن يزيدي چراست جان علوي
 فلك و كوكب و رشيد و غوي
 شدمي هم درآن زمان ثنوي



۲۳۱ 

 ازين خادميكي او بربد
 اي كه از سنگ هنگ نيست ترا
 به زيارت به سوي مشتي دون
 به هوا سوي كس نشايد رفت
 نخرامد به خاصه در معراج
 كي شوم چون تو گرچه گويم شعر
 گرچه با زّر و زندگي بشود
 تا بود نطق جربييل به جاي
 من به گرد تو خود نيارَم گشت
 گفتي آيم ميا كه گر آيي

 ندر شهره اندي ينزل اللّٰ
 كه دريغست گوش و چشم كرام

 

 يي و دوي پنجي و چاري و سه
 اد خوي يافه دويچون خس از ب

 كعبۀ كعبتني نه اي چه شوي
 از پي دين روا بود كه روي
 سوي قارون ركاب مصطفوي
 كي رسد زال در كمال زوي
 آهن از آهني و جو ز جوي

 اي در آب دوي چون كند پشه
 زانكه من چشم دردم و تو ضوي
 سوي من با تواضع نبوي

 وار در دهم بنوي حنبلي
 به هوا بيني و هوس شنوي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غزليات
  
  
  
  
  
  



۲۳۲ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 احسنت و زه اي نگار زيبا
 امروز به جاي تو كسم نيست
 بگشاي كمر پياله بستان
 تا كي كمر و كاله و موزه
 امروز زمانه خوش گذاريم
 من طاقت هجر تو ندارم

  

 آراسته آمدي بر ما 
 كز تو به خودم نماند پروا
 آراسته كن تو مجلس ما
 تا كي سفر و نشاط صحرا
 بدرود كنيم دي و فردا
 با تو چكنم به جز مدارا

  

  
  ٭٭٭

 ها پست ما راجاللت كرد ما  جمالت كرد جانا هست ما را



۲۳۳ 

 آرا ما نگارا چون تو هستيدل
 شراب عشق روي خرمت كرد
 اگر روزي كف پايت ببوسم
 تمناي لبت شوريده دارد
 چو صياد خرد لعل تو باشد
 زمانه بند شستت كي گشايد

  

 همه چيزي كه بايد هست ما را
 بسان نرگس تو مست ما را
 بود بر هر در عالم دست ما را
 چو مشكني زلف تو پيوست ما را
 سر زلف تو شايد شست ما را
 چو زلفني تو محكم بست ما را

  

  
  ٭٭٭

 بندۀ يك دل منم بند قباي ترا
 خاك مرا تا به باد بر ندهد روزگار

 كف پاي تو كاش رخ من بدي خاك
 گر بود اي شوخ چشم راي تو بر خون من
 تير جفاي تو هست دلكش جان دوز من
 بار نيامد دلم در شكن زلف تو
 بنده سنايي ترا بندگي از جان كند

  

 چاكر يكتا منم زلف دو تاي ترا 
 من ننشانم ز جان باد هواي ترا
 بوسه مگر دادمي من كف پاي ترا
 بر سر و ديده نهم رايت راي ترا
 جعبه ز سينه كنم تير جفاي ترا
 گر نه به گردن كشم بار بالي ترا
 گوي كاله ترا بند قباي ترا

  

  
  ٭٭٭

 باز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را
 باز چون شاگرد مؤمن در پس تخته نشان
 ناز چون ياقوت گردان خاصگان عشق را
 خويشنت بينان ز حسنت الفگاهي ساختند

 ندر كوي دادهرچه بيدادست بر ما ريز كا
 گيرم از راه وفا و بندگي يك سو شويم
 زين توانگر پيشگان چيزي نيفزايد ترا
 قدر تو درويش داند زآنكه او بيند مقيم

 تر از آب حيات خوش كن از يك بوسۀ شيرين
  

 باز بر خورشيد پوش آن جوشن شمشاد را 
 آن نكو ديدار شوخ كافر استاد را
 در ميان بحر حيرت لؤلؤ فرياد را

 آباد را د از غمزه درها كوي عشقبينهني 
 ايم از زلف تو بيداد را ما به جان پذرفته

 اد راچون كنيم اي جان بگو اين عشق مادرز
 ياد راكز هوس بردند بر سقف فلك بن

 همچو كركس در هوا هفتاد در هفتاد را
 زاد را چون دل و جان سنايي طبع فرخ

  

  
  ٭٭٭

 وز راسباز تابي در ده آن زلفني عالم
 باز بر عشاق صويف طبع صايف جان گمار
 باز بيرون تاز در ميدان عقل و عافيت
 سر برآوردند مشتي گوشه گشته چون كمان
 روزها چون عمر بدخواه تو كوتاهي گرفت
 آينه بر گير و بنگر گر تماشا بايدت

 افروز را باز آبي برزن آنروي جهان 
 دوز را آن دو صف جادوي شوخ دلرب جان

 سوز را پوشان كفر انگيز ايمان آن سيه
 باز در كار آر نوك ناوك كني توز را

 اي ده روز را اي از زلف كم كن مايه پاره
 افروز را در ميان روي نرگس بوستان



۲۳۴ 

 لب ز هم بردار يك دم تا هم اندر تيرماه
 نوگرفتان را ببوسي بسته گردان بهر آنك
 بر شكن دام سنايي زآن دو تا بادام از آنك

  

 ان در پيشت اندر جل كشد نوروز راآسم
 دانه دادن شرط باشد مرغ نوآموز را
 دام را بادام تو چون سنگ باشد گوز را

  

  
  ٭٭٭

 مي ده اي ساقي كه مي به درد عشق آميز را
 مايه ده از بوي باده باد عنرببيز را
 اي خم اندر خم شكسته زلف جان آميز را

 وار آهنگ بركش راه مست انگيز را چنگ
  

 نده كن در مي پرستي سنت پرويز راز 
 در كف ما رادي آموز ابر گوهربيز را
 برشكن برهم چو زلفت توبه و پرهيز را
 راه مست انگيز بر زن مست بيگه خيز را

  

  
  ٭٭٭

 جادوان خدمت كنند آن چشم سحرآميز را
 توبه و پرهيز كردم ننگرم زين بيش من
 گر لب شيرين آن بت بر لب شيرين بدي

 زلف و چنان چشم دالويز اي عجببا چنان 
 جان ما مي را و قالب خاك را و دل ترا
 شربت وصل تو ماند نوبهار تازه را
 گر شب وصلت نمايد مر شب معراج را

 النعيم اهل دعوي را مسلّم باد جنّات
 آتش عشق سنايي تيز كن اي ساقيا

  

 آويز را زنگيان سجده برند آن زلف جان 
 آميز را نگزلف جان آويز را يا چشم ر

 جان ماني سجده كردي صورت پرويز را
 جاي كي ماند درين دل توبه و پرهيز را
 وين سر طناز پر وسواس تيغ تيز را
 ضربت هجر تو ماند ذوالفقار تيز را
 نيك ماند روز هجرت روز رستاخيز را

 خيز را رطل مي بايد دمادم مست بيگه
 در دهيدش آب انگور نشاط انگيز را

  

  
  ٭٭٭

 ه صباح اي پسرااللّٰانعم 
 با مي و ماه و خرابات بهار
 با تو در صدر نشستيم هال
 خام ما خام تو و پختۀ تست
 عاقبت خانه به زلف تو گذاشت
 چشم بيمار تو ما را بربيد
 از پي عارض چون صبح ترا
 همه تسبيح سنايي اين است

  

 وقت صبح آمده راح اي پسرا 
 خام خامست صالح اي پسرا

 باح اي پسرادر ده آواز م
 تو ز مي دار صراح اي پسرا
 صورت فخر و فالح اي پسرا
 ز صحيح و ز صحاح اي پسرا
 به نكورويي و راح اي پسرا

 ه صباح اي پسراكانعم اللّٰ 
  

  
  ٭٭٭

 ساقيا مي ده كه جز مي نشكند پرهيز را
 ملكت آل بني آدم ندارد قيمتي

 تا زماني كم كنم اين زهد رنگ آميز را 
 خاك ره بايد شمردن دولت پرويز را



۲۳۵ 

 دين زردشتي و آيني قلندر چند چند
 در زن و خرّم نشنيهرچه اسبابست آتش 

 زاهدان و مصلحان مر نزهت فردوس را
 ساقيا زنجير مشكني را ز مه بردار زود

  

 توشه باشد ساخنت مر راه جان آويز را
 بدرۀ ناداشتي به روز رستاخيز را

 انگيز را وين گروه الابايل جان عشق
 بر رخ زردم نه آن ياقوت شكّر ريز را

  

  
  ٭٭٭

 در ده اي پسرا مي مروّق را
 زان مي كه چو آه عاشقان از تف
 زان مي كه كند ز شعله پر آتش
 هني خيز و ز عكس باده گلگون كن
 در زير لگد بكوب چون مردان
 گه ساقي باش و گه حريفي كن
 يك دم خوش باش تا چه خواهي كرد

 ست كوته كنيك ره به دو باده د
 بنماي به زيركان ديوانه
 بر الله مزن ز چشم سنبل را
 بيرون شو ازين دو رنگ و اين ساعت
 مشكن به طمع مرا تو اي ممسك
 گر طمع ميان تهي سه حرف آمد
 در تختۀ اوّل ار بنوشتي
 كم زان باري كه در دوم تخته
 در موضع خوشدالن و مشتاقان
 شعر تر مطلق سنايي خوان

  

 فق موفّق راياران موا 
 انگشت كند بر آب زورق را
 اين گنبد خانۀ معلق را
 اين اسب سوار خوار ابلق را

 پوش ازرق را اين طارم زرق
 ترتيب فرو گذار و رونق را
 اين زهد مزوّر مزيق را
 اين عقل دراز قد احمق را
 از مصحف باطل آيت حق را
 بر پسته منه ز ناز فندق را
 همرنگ حرير كن ستربق را

 ن كه جرير مر فرزدق راچونا
 چار است ميان تهي مطوّق را

 شكل حروف علم مطلق را بي
 چون نسخ كني خط محقق را
 موضوع فروگذار و مشتق را
 آتش در زن حديث مغلق را

  

  
  ٭٭٭

 چند رنجاني نگارا اين دل مشتاق را
 هركرا با عشق خوبان اتفاق آمد پديد
 زآنكه چون سلطان عشق اندر دل مأوا گرفت

 اوصاف شد از عشق آن بت برخورد كه بيهر
 اي از حسن او در مصر اگر پيدا شدي ذره

 گر سر مژگان زند بر هم به عمدا آن نگار
 هركه روي او بديد از جان و دل درويش شد

  

 يا سالمت خود مسلم نيست مر عشاق را 
 مشرتي گردد هميشه محنت مخراق را
 محو گرداند ز مردم عادت و اخالق را

 طاقست اندر حسن و خواهد طاق را كان صنم
 دل ربودي يوسف يعقوبِ بنِ اسحاق را

 جان كند مرديلم و قفچاق را پيكران بي
 زر سگايل كس نديد آن شهرۀ آفاق را

  

  
  ٭٭٭



۲۳۶ 

 تحصيل نيابد يار با تحصيل را مرد بي
 گر هزاران جان لبش را هديه آرم گويدم
 زلف چون پرچني كند خواري نمايد مشك را

 ل يار نبود گو دل و جانم مباشچون وصا
 از دو چشمش تيز گردد ساحري ابليس را
 گرچه زمزم را پديد آورد هم نامش به پاي

 ش بهر آنكیجان و دل كردم فداي خاكپا
 آب خورشيد و مه اكنون برده شد كو بر فروخت

 كني اي سنايي گر هواي خوبرويان مي
  

 جان ابراهيم بايد عشق اسماعيل را 
 فه چون آري همي انجيل رانزد عيسا تح

 غمزه چون برهم زند قيمت فزايد نيل را
 چون شه و فرزين نباشد خاك بر سر فيل را
 وز لبانش كند گردد تيغ عزراييل را
 او به مويي هم روان كرد از دو چشمم نيل را
 از براي كعبه چاكر بود بايد ميل را
 در خم زلف از براي عاشقان قنديل را

 يد دبّه و زنبيل رااز نخستت ساخت با
  

  
  ٭٭٭

 ساقيا دل شد پر از تيمار پر كن جام را
 زمانه جام مي بر كف نهيم تا زماني بي

 جان ودل در جام كن تا جان به جام اندر نهيم
 هاي زلف خويش دام كن بر طرف بام از حلقه

 كاش كيكاووس پر كن زان سهيل شاميان
 آرام را اندر جهان آرام نيست چرخ بي

  

 ما نه سه باده گردش اجرام را بر كف 
 بشكنيم اندر زمانه گردش ايام را
 همچو خون دل نهاده اي پسر صد جام را
 چون كه جان در جام كردي تنگ در كش جام را
 زير خط حكم دركش ملك زال و سام را

 آرام را بند كن در مي پرستي چرخ بي
  

  
  ٭٭٭

 ساقيا داني كه مخموريم در ده جام را
 تو باشي با جماعت در نگر مير مجلس چون

 قالب فرزند آدم آز را منزل شدست
 نه بهشت از ما تهي گردد نه دوزخ پر شود
 قيل و قال بايزيد و شبلي و كرخي چه سود
 تا زماني ما برون از خاك آدم دم زنيم

  

 آرام را ساعتي آرام ده اين عمر بي 
 خام در ده پخته را و پخته در ده خام را

 ي تيره كرد ايام راانده پيشي و بيش
 ساقيا در ده شراب ارغواني فام را
 كار كار خويش دان اندر نورد اين نام را
 ننگ و نامي نيست بر ما هيچ خاص و عام را

  

  
  ٭٭٭

 من كيم كانديشۀ تو هم نفس باشد مرا
 گر بود شايستۀ غم خوردن تو جان من
 گرنه عشقت سايۀ من شد چرا هرگه كه من

 روزگار تو زنمهر نفس كانرا بياد 
 هر زمان ز اميد وصل تو دل خود خوش كنم

 نبيند چشم من چون خيال خاكپايت مي
  

 يا تمناي وصال چون تو كس باشد مرا 
 اين نصيب از دولت عشق تو بس باشد مرا
 روي برتابم ازو پويان ز پس باشد مرا
 جملۀ عالم طفيل آن نفس باشد مرا
 باز گويم نه چه جاي اين هوس باشد مرا

 رس باشد مرا بر وصال تو چگونه دست
  

  



۲۳۷ 

  ٭٭٭
 ديدار تو در دل شكيبايي مرا نيست بي

 در وصالت بودم از صفرا و از سودا تهي
 عشق تو هر شب برانگيزد ز جان رستخيز
 چشمۀ خورشيد را از ذره نشناسم همي
 از تو هر جايي ننالم تا تو هرجايي شدي
 گاه پيري آمد از عشق تو بر رويم پديد

 معزولم زمانه گاه دانايي و عقل كرد
  

 گفتار تو در دل توانايي مرا نيست بي 
 كرد هجران تو صفرايي و سودايي مرا
 چون تو بگريزي و بگذاري به تنهايي مرا

 اي در ديده بينايي مرا نيست گويي ذره
 نيست جاي ناله از معشوق هرجايي مرا
 آنچه پنهان بود در دل گاه برنايي مرا

 ه سود از عقل و دانايي مرابا بالي تو چ
  

  
  ٭٭٭

 وفايي رااي به بر كرده بي
 بر ما امشبي قناعت كن
 اي رخت بستده ز ماه و ز مهر
 زود در گردنم فگن دلقي
 چنگي و بربطي به گاه نشاط
 با چنان روي و با چنان زلفني
 آتشي نزد ماست خيز و بيار
 بار ندهند نزد ما به صبوح
 چون بود يار زشت پر معني
 چو شدي مست جاي خواب بساز

  

 منقطع كرده آشنايي را 
 بنما خلق انبيايي را
 خوبي و لطف و روشنايي را
 بركش اين رومي و بهايي را
 جمله ياري دهند نايي را

 اي ختايي را منهزم كرده
 آبي و خاكي و هوايي را
 هيچ بيگانۀ مرايي را
 چكنم جور هركجايي را
 وز ميان بانگ زن سنايي را

  

  
  ٭٭٭

 مرحبا مرحبا براي هالال
 چند ازيت پرده ز آفتاب برون آي
 اندر آي اندر آي تا بشناسيم
 اي همه روي بر خرام به منظر
 اشهب صبح در گريزد از شرم
 روشني را نشان به اوج شرف بر
 اي ز پرده زمانه آمده اينجا
 عقل و دينمان برب تراست مباحا
 تا سنايي چو ديد گويد اي مه

  

 ماي كل كماالآسمان را ن 
 جان ما را بخر ز دست خياال
 از جمال تو حال را ز محاال
 تا رهد ديده زين شب همه خاال
 چون بجنبد ز ابلق تو دواال
 تيرگي را فگن به برج و باال
 مرحبا مرحبا تعايل تعاال
 جان و دلمان برب تراست حالال
 حبذا و جهك المبارك فاال

  

  
  ٭٭٭

 قبلۀ جانها بر و دوش شما  اي همه خوبي در آغوش شما



۲۳۸ 

 تماشاگاه عقل نور پاشاي 
 وي امانت جاي چرخ سبز پوش
 آهوان در بزم و شيران در شكار
 آب مشك و باد عنرب برد پاك
 كار ما كردست در هم چون زره
 چند خواهد گفت ما را نوش نوش
 چندمان چون چشم خود خواهيد مست
 صد چو او در عاشقيها باشدي

 دارند بر چشمش جهان حلقه چون
 تا كي بودچون سنايي عاشقي 

  

 در ميان لعل خاموش شما
 بر كران چشمۀ نوش شما
 بندۀ آن خواب خرگوش شما

 پوش شما بوي شمشاد قصب
 جوشن مشكني پر جوش شما
 آن لب نوشني مي نوش شما

 هوشي همه هوش شما اي به بي
 همچو او حيران و مدهوش شما
 اي سنايي حلقه در گوش شما

 ري فراموش شمابا چنني يا
  

  
  ٭٭٭

 اي ز عشقت روح را آزارها
 اي ز شكر منت ديدار تو
 فتنه را در عالم آشوب و شور
 عاشقان در خدمت زلف تواند
 اي نيستم با درد عشقت لحظه

 بر اميد روي چون گلربگ تو
 تا سنايي بر حديث چرب تست
 دارد از باد هوس آبي بروي

  

 بر در تو عشق را بازارها 
 گردن دل بارها ديده را بر

 با سر زلفني تو اسرارها
 از كمر بر ساخته زنارها
 خايل از غمها و از تيمارها
 مي نهم جان را و دل را خارها
 غره چون كفتار بر گفتارها
 با خيال خاك كويت كارها

  

  
  ٭٭٭

 اي از بنفشه ساخته بر گل مثالها
 هاروت تو ز معجزه دارد دليلها
 نيهر روز بامداد برآيي و بر ز

 اي كاشكي ز خواسته مفلس نبودمي
 ني بر اميد فضل گذارم همي جهان

  

 در آفتاب كرده ز عنرب كاللها 
 ماروت تو ز شعبده دارد مثالها
 از مشك سوده بر سمن تازه خالها
 تا كردمي فداي جمال تو مالها
 آخر كند خداي دگرگونه حالها

  

  
  ٭٭٭

 ما باز دگر باره برستيم ز غمها
 يخ هواها و هوسهاكنديم ز دل ب

 اول به تكلّف بنوشتيم كتبها
 لبيك زديم از سر دعوي چو سنايي
 اسباب صنمهاست چو احرام گرفتيم

  

 در باديۀ عشق نهاديم قدمها 
 داديم به خود راه بالها و المها
 وآخر ز تحير بشكستيم قلمها
 بر عقل زديم از جهت عجز رقمها
 در شرط نباشد كه پرستيم صنمها

  



۲۳۹ 

  
  ٭٭٭

 ياد از آن دو چشمك جادوي دلفريبفر
 ستان اين همرب دو تركش دلگير جان
 رود بر دوش غايه كش او زهره مي

 يوسف نبود هرگز چون او به نيكويي
 آسيب عاشقي و غم عشق و گمرهي
 غمخانه برگزيد و ره عشق و گمرهي
 بسرتد و گفت چون كه سنايي همه ز جهل

  

 فرياد از آن دو كافر غازي با نهيب 
 ن پيش دو شمامۀ كافور يا دو سيبوا

 چون كيقباد و قيصر پانصدش در ركيب
 چون سامري هزارش چاكر گه فريب

 ها و زيب تا روي او بديد پس آن طرفه
 هر روز مي برآرد نوعي دگر ز جيب
 بنبشت در هواي غم عشق صد كتيب

  

  
  ٭٭٭

 از آن مي خوردن عشقست دايم كار من هر شب
 ار هر روزيي من كبتم را عيش و قالشيست ب

 ن رهبان خود نامم من آن قالش خود كامممن آ
 برهنه پا و سر زانم كه دايم در خراباتم
 همه شب مست و مخمورم به عشق آن بت كافر
 مرا گويد به عشق اندر چرا چندين همي نايل
 دو صد زنار دارم بر ميان بسته به روم اندر

  

 كه بي من در خراباتست دايم يار من هر شب 
 خروش و ناله و زاريست بي او كار من هر شب
 كه دستوري بود ابليس را كردار من هر شب
 همي باشد گرو هم كفش و هم دستار من هر شب

 النار من هر شب مغان دايم برند آتش ز بيت
 نگار من چو بيند چشم گوهربار من هر شب
 همي بافند رهبانان مگر زنار من هر شب

  

  
  ٭٭٭

 اي خوشرت از آب حياتاي لعبت صايف صفات
 هم ديده داري هم قدم هم نور داري هم ظلم
 حسن ترا بينم فزون خلق ترا بينم زبون
 در نارم از گلزار تو بيزارم از آزار تو
 هرگه كه بگشايي دهن گردد جهان پر نسرتن
 عايل چو كعبه كوي تو نه خاكپاي روي تو
 برهان آن نوشني لبت چون روز گرداند شبت

 دعوت كني بر ما سخن حجت كنيبر ما لبت 
 باز ار بكشتي عاجزي بنماي از لب معجزي
 غمهات بر ما جمله شد بغداد همچون حلّه شد
 جان سنايي مر ترا از وي حذر كردن چرا

 چون ملك گه سامري وي چون فلك گه ساحري اي
  

 هستي درين آخر زمان اين منكران را معجزات 
 هم مناتدر هزل و جد اي محتشم هم كعبه گردي 

 برات چون آمد از جنت برون چون تو نگاري بي
 يك ديدن از ديدار تو خوشرت ز كل كاينات
 بر تو ثنا گويد چو من ريگ و مطر سنگ و نبات
 بر دو لب خوشبوي تو جان را به دل دارد حيات
 وان خالها بر غبغبت تابان چو از گردون بنات

 صوفيان در ده صالت چون كني غارت كه جان وقتي
 چون از عزي نبود عزي ال را بزن بر روي الت
 يك ديده اينجا دجله شد يك ديده آنجا شد فرات
 از تو گذر نبود ورا هم در حيات و هم ممات

 »الباقيات الصالحات«تا بر تو خوانم يك سري 
  

  
  ٭٭٭



۲۴۰ 

 دوش مرا عشق تو از جامه برانگيخت
 دست يكي كرد با صبوري و خوابم

 از همجدا كرد زلفكان تو  دبا
 مشك همي بيخت زلف تو همه شب دوش
 بس بود اين باد سرد باده نخواهم

  

 عدد از ديدگانم اشگ فرو ريختبي 
 آن ز دل اين از دو ديده يكسر بگريخت
 مشك سيه با گل سپيد برآميخت
 اشگ همي بيختم چو مشك همي بيخت
 كش دل مسكني به دام ذره در آويخت

  

  
  ٭٭٭

 تاين رنگ نگر كه زلفش آميخ
 نگر كه چشم او داد وين عشوه

 بگريخت دلم ز تير مژگانش
 افتاد به دام زلف آن بت
 بفروخت دل من آتش عشق
 بر خاك نهم به پيش آن روي

  

 وين فتنه نگر كه چشمش انگيخت 
 دل برد و به جانم اندر آميخت
 در دام سر دو زلفش آويخت
 هر دل كه ز چشمكانش بگريخت
 وانگاه بدين سرم فرو ريخت

 ني عشق مرا چو خاك بربيختك
  

  
  ٭٭٭

 تا نقش خيال دوست با ماست
 آنجا كه جمال دلرب آمد
 وانجا كه مراد دل برآمد
 گرچه نفس هوا ز مشكست
 هرچند شكوفه بر درختان
 هرچند ميان كوه الله
 چون دولت عاشقي درآمد
 هرگز نشود به وصل مغرور
 اكنون كه ز باغ زاغ كم شد

 تس بر هر سر شاخ عندليبي
 فرياد همي كند كه باري

  

 ما را همه عمر خود تماشاست 
 ه كه ميان خانه صحراستواللّٰ

 يك خار به از هزار خرماست
 ورچه سلَب زمني ز ديباست
 چون دو لب دوست پر ثرياست
 چون ديده ميان روي حوراست
 اينها همه از ميانه برخاست
 هر ديده كه در فراق بيناست
 بلبل ز گل آشيانه آراست

 ن شكر كه زاغ كم شد و كاستزي
 امروز زمانه نوبت ماست

  

  
  ٭٭٭

 از عشق روي دوست حديثي به دست ماست
 ميدان مهر او نه به كام سمند ماست
 كنم ديريست تا به يادش مي نوش مي
 رويم با پاسبان كويش در خاك مي

 چون مات برد ماست همه كس حريف ماست
  

 صيديست بس شگرف نه در خورد شست ماست 
 رع وفاي او نه به باالي پست ماستد

 كس را نگفت او كه فالن مرد مست ماست
 هرچند فرق فرقد جاي نشست ماست
 وانجا كه نيستيست همه عني هست ماست

  

  



۲۴۱ 

  ٭٭٭
 اي مسلمانان مرا در عشق آن بت غيرتست
 عشق درياي محيط و آب دريا آتشست

 اش سيصد نهنگ داوري در ميان لجه
 رش از صابريكشتيش از اندهان و لنگ

 مر مرا بي من در آن درياي ژرف انداخته
 مرده بودم غرقه گشتم اي عجب زنده شدم

  

 عشقبازي نيست كاين خود حيرت اندر حيرتست 
 موجها آيد كه گويي كوههاي ظلمتست
 بر كران ساحلش صد اژدهاي هيبتست
 بادبانش رو نهاده سوي باد آفتست
 بر مثال رادمردي كش لباس خلتست

 آمد به دستم كش دو گيتي قيمتستگوهري 
  

  
  ٭٭٭

 ماهرويا در جهان آوازۀ آواز تست
 هاي عشق تست هركجا نظميست شيرين قصه

 باز عشقت جمله بازانرا چو تيهو صيد كرد
 صدهزاران دل فدا بادا ديل را كو ز عشق
 دلربا دلهاي مردان جمله ملك غنج تست
 آسمان تند و سركش زير دست و رام تست

 ميست بينا بارگاه عشق تستهركجا چش
  

 كارهاي عاشقان ناساخته از ساز تست 
 هركجا نثريست زيبا نامهاي ناز تست
 هست عايل همت آن بازي كه صيد باز تست
 سال و ماه و روز شب مشغول شاهد باز تست
 گلرخا جانهاي پاكان جمله ملك ناز تست
 روزگار تند و توسن دايۀ انباز تست

 شق آواز تستهركجا گوشيست واال عا
  

  
  ٭٭٭

 تا گل لعل روي بنمودست
 ديرگاهست تا چو من بلبل
 روز و شب گر بنغنوم چه عجب
 من غالم زبان آن بلبل
 ده ساقيا وقت گل چو گل مي

  

 بلبل از خرّمي نياسودست 
 عاشقان بوستان و گل بودست
 پيش معشوق كس بغنودست
 كو گل لعل روش بستودست
 وقت گل توبه كس نفرمودست

  

  
  ٭٭٭

 و ناز كز تو در ايام تستاين چه جمالست 
 جان همه جانها كوثر و تسنيم تست
 سرمۀ چشم سپهر تربت درگاه تست
 تكيه گه جان و دل گه رخ و گه زلف تست
 تقويت عاقالن لطف به تقدير تست
 تا تو به شوخي گري پخته شود كار خام
 لهو و هوس را همي عشق شمردند خلق

 بوسيدنش گام برون نه يكي كز پي
 طبع سناييت را توسني اندر سرست

  

 وين چه كمالست باز كز شرف نام تست 
 نقل همه نقلها پسته و بادام تست
 حلقۀ گوش سروش صدمۀ پيغام تست
 بوسه گه چشم و لب گه در و گه بام تست
 تربيت عاشقان ناز به اندام تست
 كانكه درين روزگار سوخته بر خام تست

 به هنگام تست عشق نه آنست چيست آنكه
 ها منتظر گام تست مردمك ديده

 رايض او تا تويي توسن او رام تست
  



۲۴۲ 

  
  ٭٭٭

 تا هالك عاشقان از طرّۀ شربنگ تست
 عاشق مسكني چه داند كرد با نيرنگ تو
 نافۀ آهو غالم زلف عنرب بوي تست
 تا نهفته مشك باشد مر ترا در زير سيم

 كس را در جهان من به رنگ تو نديدم هيچ
  

 اي مسكني عاشقي كو را دل اندر چنگ تستو 
 جادوي بلبل اسير چشم پر نيرنگ تست
 عنرب سارا رهني خط سبز از رنگ تست
 دستهاي عاشقان يكباره زير سنگ تست
 بر تو عاشق باد هر كو در جهان همرنگ تست

  

  
  ٭٭٭

 ماه شب گمرهان عارض زيباي تست
 همت كروبيان شعبدۀ دست تست

 تقدير تست راي همه زيركان بستۀ
 وصل تو سيمرغ گشت بر سر كوي عدم
 بر فلك چارمني عيسي موقوف را
 موسا چون مست گشت عربده آغاز كرد

  

 سرو دل عاشقان قامت رعناي تست 
 سرمۀ روحانيان خاك كف پاي تست
 جان همه عاشقان سغبۀ سوداي تست

 خاطران مسكن و مأواي تست خاطر بي
 وقت خروج آمدست منتظر راي تست

 به غايت رسيد وقت تجالي تست صرب
  

  
  ٭٭٭

 بر دوزخ هم كفر و هم ايمان تراست
 گر دو صد يعقوب داري زيبدت
 خندۀ تو چون دم عيساست كو
 چند گويي كان و كان يك ره ببني
 چند گويي جان و جان يك دم بخند
 از لطيفي آنت جان خواند از آنك
 هر زمان گويي همي چوگان من

 آن تستچون همي داني كه ميدان 
 بنده گر خوبست گر زشت آن تست
 صورت ار با تو نباشد گو مباش
 من ترا هرگز بنگذارم وليك
 هيچ مرغ آسان سنايي را نيافت

  

 بر دو لب هم درد و هم درمان تراست 
 كانچه يوسف داشت صد چندان تراست
 هرچه در لب داشت در دندان تراست
 كانچه در كانست در اركان تراست

 ت در مرجان تراستكانچه در جانس
 هرچه آنرا خواند جان بتوان تراست
 گوي از آن كيست گر چوگان تراست

 دان كه در ميدان تراست گوي هم مي
 عاشق ار دانا و گر نادان تراست
 خاك بر سر جسم را چون جان تراست
 گر تو بگذاري مرا فرمان تراست
 دولتي مرغي كه اين آسان تراست

  

  
  ٭٭٭

 ت دلم آتشكدستبتا بديدم بتكده بي
 هركه پيش آيد مرا گويد چه پيش آمد ترا
 اي فراق از من چه خواهي چون بنفروشي مرا

 فرقت نامهرباني آتشم در جان زدست 
 بر فراق من بگريد گويد اين مسكني شدست
 جاي ديگر ساز منزل نه جهان تنگ آمدست



۲۴۳ 

 تا مگر سنگني دلت را رحمت آيد بر دلم
  

 ديثي بيهدستسنگ را رحمت نباشد اين ح
  

  
  ٭٭٭

 اي صنم در دلربي هم دست و هم دستان تراست
 هم حيات از لب نمودن هم شفا از رخ چو حور
 در سر زلفت نشان از ظلمت اهريمنست

 داني كه اندر وصل و هجر اي چراغ دل نمي
 در ميان اهل دين و اهل كفر اين شور چيست
 از جمال و از بهايت خيره گردد سرو و مه

 ر كرد و جادو ديد جانا باطل استگ آنچه بت
 گر من از حوراي جنت ياد نارم شايدم
 از همه خوبان عالم گوي بردي شاد باش
 در همه جايي سنايي چاكر و موالي تست
 اين چنني صيدي كه در دام تو آمد كس نديد

  

 بر دل و جان پادشاهي هم دل و هم جان تراست 
 با دم عيسي و دست موسي عمران تراست

 رخ از نور يزدان حجت و برهان تراست بر دو
 رضوان تراست مالك و فردوس بي دوزخ بي

 گر مسلم بر دو رخ هم كفر و هم ايمان تراست
 كيوان تراست سرو بستاني تو داري ماه بي

 دو نرگس كار اين و آن تراست ودر دو مرجان 
 كانچه حورالعني جنت داشت صد چندان تراست

 مان تراستداوري حاجت نيايد اي صنم فر
 گر براني ور بخواني اي صنم فرمان تراست
 گوي گردون بس كه اكنون نوبت ميدان تراست

  

  
  ٭٭٭

 هر زمان از عشق جانانم وفايي ديگرست
 من برو ساعت به ساعت فتنه زانم كز جمال
 گر قضا مستويل و قادر شود بر هر كسي

 آورد بوي عبير باد زلفش از خوشي مي
 ت آن دلفريباز لطيفي آفتاب ديگرس

 يك زمان از رنج هجرانش دلم خايل مباد
  

 گرچه او را هر نفس بر من جفايي ديگرست 
 هر زمان او را به من از نو عنايي ديگرست
 بر من بيچاره عشق او قضايي ديگرست
 خاك پايش از عزيزي توتيايي ديگرست
 از ضعيفي عاشقش گويي هبايي ديگرست

 رستفزايي ديگ كو مرا جز وصل او راحت
  

  
  ٭٭٭

 راه عشق از روي عقل از بهر آن بس مشكلست
 بر بساط عاشقي از روي اخالص و يقني
 زينهار از روي غفلت اين سخن بازي مدان
 فرق كن در راه معني كار دل با كار گل

  

 كان نه راه صورت و پايست كان راه دلست 
 چون ببازي جان و تن مقصود آنگه حاصلست

 ق اول منزلستزانكه سر در باخنت در عش
 تو مشغول آني اي پسر كار گلست که كاين

  

  
  ٭٭٭

 اي پر در گوش من ز چنگت
 هنگام سماع بر توان چيد
 چون چنگ به چنگ بر نهادي
 چون شوخ نه اي بسان نرگس

 وي پر گل چشم من زرنگت 
 دهان تنگتتنگ شكر از 

 آيد ز هزار زهره ننگت
 كي باده دهد چو باد رنگت



۲۴۴ 

 هم صورت آهويي به ديده
 اي كه باري در صلح چگونه

 اي چشم خوشت مرا چو ديده
  

 زينست تكرب پلنگت
 شهريست پر از شكر ز جنگت
 يك روز مباد آژرنگت

  

  
  ٭٭٭

 توبۀ من جزع و لعل و زلف و رخسارت شكست
 از ترانۀ عشق تو نور نبي موقوف گشت
 رمزهاي لعل تو دست جوانمردان گشاد

 ر كشيدابروي مقرونت اي دلرب كمان اند
 با چنان مژگان و ابرو با چنان رخسار و لب
 پارسايي را بود در عشق تو بازار سست
 جز براي تو نسازم من ز فرق خويش پاي
 شادي و آرام نبود هركرا وصل تو نيست

  

 پرست دار امروز هستم بت دي كه بودم روزه 
 وز مغانۀ جام تو قنديلها بر هم شكست

 ببست هاي زلف تو پاي خردمندان حلقه
 ناوك مژگانت اي جانان دل و جانم بخست
 بود نتوان جز صبور و عاشق و مخمور و مست
 پادشاهي را بود در وصل تو مقدار پست
 جز به ياد تو نيارم سوي رطل و جام دست
 هركرا وصل تو باشد هرچه بايد جمله هست

  

  
  ٭٭٭

 زان چشم پر از خمار سرمست
 اندر عجبم كه چشم آن ماه

 سته چون زند تيريا بر دل خ
 بس كس كه ز عشق غمزۀ او
 برد او دل عاشقان آفاق
 چون دانست او كه فتنه برخاست
 يك شهر ازو غريو دارند
 دارند به پاي دل ازو بند
 تاعزم جفا درست كرد او

  

 پر خون دارم دو ديده پيوست 
 ناخورده شراب چون شود مست

 دست و كمان و قبضه و شست بي
 تزنار چهار كرد بر بس

 پيچند بر آن دو زلف چون شست
 متواري شد به خانه بنشست
 زان نيست شگفت جاي آن هست
 دارند به فرق سر ازو دست
 دست همه عاشقانش بشكست

  

  
  ٭٭٭

 چنان بايد كان منستدوست 
 عاشق و معشوق چو مادر جهان
 جان جهان خواند مرا آن صنم
 كيست درين عالم كورا دگر
 حال ببني پيش برپس از همه
 دوش مرا گفت كه آن توام

  

 عشق نهاني چه نهان منست 
 نيست دگر آنچه گمان منست
 تا بزيم جان جهان منست
 يار وفادار چنان منست
 تا تو نگويي به زبان منست
 آن منست ارچه نه آن منست

  

  
  ٭٭٭



۲۴۵ 

 تا خيال آن بت قصاب در چشم منست
 تا بديدم دامن پر خونش چشم من ز اشگ

 ونم آن دلرب مقيمجاي دارد در دل پر خ
 با من از روي طبيعت گر نياميزد رواست
 گر زبان با من ندارد چرب هم نبود عجب
 جان آرامش همي بخشد جهاني را به لطف
 از طريق خاصيت بگريزد از آهن پري
 هر غمي را او ز من جاني به دل خواهد همي
 ترسم آن آرام دل با من نگردد رام از آنك

 نهاد از بهر آنكبر وصالش دل همي نتوان 
 هرچه زان خورشيدرو آيد همه دادست و عدل
 هر زمان هجران نو زايد جهان از بهر من

 هاي جان همي دوزم ز وصلش تا مرا جامه
 از پس هجران فراوان چون نديدم در رهش

 جان از پي يك وصل چندين هجر چيست گفتم اي
 گرچه باشد با سنايي چون گل رعنا دو روي

  

 هميشه همچو رويش روشن استسبب چشمم زين 
 بر گريبان دارم آنچ آن ماه را بر دامنست

 كس را كه درخون مسكنست جامه پرخون باشد آن
 از براي آنكه من در آب و او در روغنست
 كانچه او را در زبان بايست در پيراهنست

 ست و بستنست گرچه كارش همچو گردون كشنت
 آن پريروي از شگريف روز و شب با آهنست

 س بدين قيمت مر او را يك جهان جان بر منستپ
 اي بس توسنست كودكي بس تندخوي و كره

 گر مرا روزي ازو سورست سايل شيونست
 جور ما زين گنبد فيروزۀ بي روزنست
 خود جهان گويي به هجر عاشقان آبستنست
 تن چو تار ريسمان و دل چو چشم سوزنست
 آن بتي را كافت آفاق و فتنۀ برزنست

 قصابم اينجا گرد ران با گردنستگفت من 
 در ثناي او سنايي ده زبان چون سوسنست

  

  
  ٭٭٭

 اي جان جهان كرب تو هر روز فزونست
 نشگفت اگر كرب تو هرگز نشود كم
 عالم ز جمال تو پر آوازه شد امروز
 در زلف تو تاب و گره و بند و شكنجست
 تا من رخ چون چشمۀ خورشيد تو ديدم

 يي خربت هستاي رفته ز نزديك سنا
 از مهر تو چون نقطۀ خونست دلم زانك

  

 ليكن چه توان كرد كه وقت تو كنونست 
 چون خوبي ديدار تو هر روز فزونست
 زيرا كه جمال تو ز اندوه برونست
 در چشم تو مكر و حيل و زرق و فسونست
 چشمم ز غم عشق تو چون چشمۀ خونست
 كز عشق تو حال من دل سوخته چونست

 ايرۀ غاليه گونستبر ماه ترا د
  

  
  ٭٭٭

 اي پيك عاشقان گذري كن به بام دوست
 گرد سراي دوست طوايف كن و ببني
 خواهي كه نرخ مشك شكسته شود به چني
 برخاست اختيار و تصرف ز فعل ما
 خواهي كه بار عنرب بندي تو از سرخس
 خواهي كه كاروان سالمت بود ترا

 هاي گوهر او عاشقي مباز بر دانه

 وار به گرد مقام دوست بر گرد بنده 
 آن بار و بارنامه و آن احتشام دوست
 بر زن به زلف پر شكن مشكفام دوست

 دوست چون كم زديم خويشنت از بهر كام
 زآنجا ميار هيچ خرب جز پيام دوست
 همراه خويش كن به سوي ما سالم دوست
 تا همچو من نژند نماني به دام دوست



۲۴۶ 

 ار خاك سر كوي او به منبا خود بي
 بينا مباد چشم من ار سوي چشم من
 گر دوست را به غربت من خوش بود همي
 از مال و جان و دين مرا ار كام جويد او

  

 تا بر سرش نهم به عزيزي چو نام دوست
 بهرت ز توتيا نبود گرد گام دوست
 اي من رهي غربت و اي من غالم دوست

 كام بادم ار كنم آن جز به كام دوست بي
  

  
  ٭٭٭

 خاك پايت اي دوست دارم سر
 آنها كه به حسن سرفرازند
 چون راي تو هست كشنت من
 خون نيز ترا مباح كردم
 داني نتوان كشيد ازين بيش

  

 آيم به در سرايت اي دوست 
 نازند به خاكپايت اي دوست

 ام برايت اي دوست راضي شده
 ديگر چكنم به جايت اي دوست
 بار ستم جفايت اي دوست

  

  
  ٭٭٭

 فروز گرنه چو ماهست روي تو اي دل
 روي چو ماه تو گرچه مايۀ نور است
 شاه بتاني و عاشقانت سپاهند
 رسم چنانست كه ماه راه نمايد
 موي سپيدم زاشك سرخ چو خونست
 حال تو اي ماه روي چيست كه باري

  

 زلف سيه زو چرا بدر دو تا هست 
 موي سياه تو گرچه اصل گناهست
 ماه زميني و آسمانت كالهست

 ز ماه تو خلق گمشده راهست چونكه
 روي اميدم ز رنج عشق سياهست
 دور ز روي تو حال بنده تباهست

  

  
  ٭٭٭

 گر تو پنداري كه جز تو غمگسارم نيست هست
 يا بجز عشق تو از تو يادگارم هست نيست
 يا بجز بيدادي تو كارزارم هست نيست
 يا سپيد و روشن از تو كار و بارم هست نيست

 شب قرارم هست نيست يا بر اميد وصالت
 تيا فراقت را بجز ناله شعارم هست نيس

 ست نيستگر دگر همچون سنايي صيد زارم ه
  

 ستهست نیكه جزتو خواستگارم  ور چنان داني 
 يا قدم در عشق تو سخت استوارم نيست هست
 يا به بيداد تو با تو كارزارم نيست هست

 تو روزگارم نيست هست يا سياه و تيره بي
 دوه فراقت دل فگارم نيست هستيا در ان

 يا وصالت را شب و روز انتظارم نيست هست
 يا اگر شيريست او آنگه شكارم نيست هست

  

  
  ٭٭٭

 گر تو پنداري ترا لطف خدايي نيست هست
 ور چنان داني كه جان پاكبازان را ز عشق
 ور گمانت آيد كه گاه دل ربودن در سماع
 علور تو انديشي كه گاه گوهرافشاندن ز ل

 بر سر خوبان عالم پادشايي نيست هست 
 با جمال خاكپايت آشنايي نيست هست
 روي و آوازت هالك پارسايي نيست هست
 از لبت گم بودگان را رهنمايي نيست هست



۲۴۷ 

 ور تو پنداري كه چون برداري از رخ زلف را
 ور چنان داني ترا روز قيامت از خداي

 ي مر تراور تو بسگايل كه با اين حسن و خوب
 ور همي داني كه بر خاك سر كويت ز خون

  

 از تو قنديل فلك را روشنايي نيست هست
 از پي خون چو من عاشق جزايي نيست هست

 وفايي نيست هست خوي بد عهدي و رسم بي
 صدهزاران قطره از چشم سنايي نيست هست

  

  
  ٭٭٭

 كار تو پيوسته آزارست گويي نيست هست
 ي صنمخصم تو بازار من بشكست و با خصم ا

 تا به خروارست شكر لعل نوشني ترا
 طرۀ طرار تو دل دزدد از مردم همي
 ماهرويا تا تو كردي رايت صحبت نگون

 اي را زان لب چون لعل نوشينت به جان بوسه
 ه خون ريزد هميتنرگس خونخوار تو پيوس

  

 زين سبب كار دلم زارست گويي نيست هست 
 مر ترا پيوسته بازارست گويي نيست هست

 دلم عشقت به خروارست گويي نيست هست در
 شد يقني كان طره طرارست گويي نيست هست
 رايت صربم نگونسارست گويي نيست هست
 چاكر مسكني خريدارست گويي نيست هست

 گويي نيست هست وخونخوارست بس شوخ نرگست
  

  
  ٭٭٭

 اي ساقي مي بيار پيوست
 برخاست ز جاي زهد و دعوي
 بنهاد ز سر ريا و طامات

 شاد ز پاي بند تكليفبگ
 مي خورد و مرا بگفت مي خور
 اندر ره نيستي همي رو

  

 كان يار عزيز توبه بشكست 
 در ميكده با نگار بنشست
 از صومعه ناگهان برون جست
 زنار مغانه بر ميان بست
 تا بتواني مباش جز مست
 آتش در زن بهرچه زي هست

  

  
  ٭٭٭

 سبب عاشقان نه نيكوييست
 كت نيستعشق ذات و صفات شر

 عشق هم عاشقست و هم معشوق
 نصيبي دان مايۀ عشق بي

 قطع كردم سخن تمام نگفت
  

 آفت دلربان نه مه روييست 
 بت پرستيدن از سيه روييست
 عشق دو رويه نيست يكروييست
 هركه گويد جز اين سمر گوييست
 راحت عاشقان ز كم گوييست

  

  
  ٭٭٭

 نرگسني چشما به گرد نرگس تو تير چيست
 هي نيست اندر نرگس تو گرد اوگر سيا

 گر شراب و شير خواهي ريخته بر ارغوان
 گر مثال دست شاه زنگ دارد زلف تو

 وان سياهي اندرو پيوسته همچون قير چيست 
 آن سيه مژگان زهرآلود همچون تير چيست

 هاي دست رنگني پر شراب و شير چيست پنجه
 پس دو دست شاه زنگي بسته در زنجير چيست



۲۴۸ 

 اي گرد لب ياقوت رنگ آيتي بنبشته
 دل ترا دادم توكل بر خداي دادگر
 مر مرا گر كشته خواهي پس بكش يكبارگي
 مر مرا چون زير كردي در فراق روي خويش

 را پيشه گيراي سنايي در فراقش صابري 
  

 اندر آن آيت بگو تا معني و تفسير چيست
 روي كردم سوي تو تا بر سرم تقدير چيست

 اين همه تدبير چيستمن كيم در كشنت من 
 وانگهي گويي خروش و نالۀ چون زير چيست
 جز صبوري كردن اندر عاشقي تدبير چيست

  

  
  ٭٭٭

 ماه رويا گرد آن رخ زلف چون زنجير چيست
 گر بود زنجير جانان از پي ديوانگان
 گر شراب و شير خواهي مضمر اندر ياسمني
 قبلۀ جان اي نگار از صورت و روي تو نيست

 چون كمان از عشق تو شد پس چراقد من گر 
 آيتي كز فال عشق تو برآيد مر مرا

 ست تقديري ز عشقت بر سرم در ازل رفته
 اي سنايي چون مقصر نيستي در عشق او

  

 وندران زنجير چندان پيچ و تاب از قير چيست 
 خود منم ديوانه بر عارض ترا زنجير چيست
 تودۀ عنرب فگنده بر شراب و شير چيست

 روز و شب در چشم من تصوير چيستاز خيالت 
 گرد آن دو نرگس بيمار چندان تير چيست
 اندر آن آيت به جز اندوه و غم تفسير چيست

 و تدبير چيستجز رضا دادن نگارا حيله 
 ن ازو تقصير چيستیددر وفا و عهد تو چن

  

  
  ٭٭٭

 عشق بازيچه و حكايت نيست
 حسن معشوق را چو نيست كران

 به جهان مرب اين ظن كه عشق را
 رايت عشق آشكارا به
 عالم علم نيست عالم عشق
 هركه عاشق شناسد از معشوق
 هرچه داري چو دل ببايد باخت

 هدايت نيامدست از كفر به
 كس به دعوي به دوستي نرسد
 نيك بشناس كانچه مقصودست

  

 در ره عاشقي شكايت نيست 
 درد عشاق را نهايت نيست
 جز بدل بردنش واليت نيست

 ايت نيستعشق روي و ر زانكه در
 ؤيت صدق چون روايت نيستر

 قوت عشق او به غايت نيست
 عاشقي را ديل كفايت نيست
 هركرا كفر چون هدايت نيست
 چون ز معني درو سرايت نيست
 بجز از تحفه و عنايت نيست

  

  
  ٭٭٭

 اي پسر عشق را شكايت نيست
 اگرت عشق هست شاكر باش
 گر بنايل ز حال عشق ترا

 تا به عشق رسي جهد كن جهد
 ز عمل كام دل شود حاصل

 در ره عاشقي نهايت نيست 
 كه به عشق اندرون شكايت نيست
 علت عاشقي به غايت نيست
 كانچه گفتم ترا كفايت نيست

 ستدرد را نزد من حكايت ني



۲۴۹ 

 چون وصيت كنم به عشق ترا
 عشق ما را واليتي دادست
 رايت خيل عشق فعل بود
 هركرا عشق نيست در دل و جان

  

 كه مرا نوبت وصايت نيست
 كه كسي را چنان واليت نيست
 عشق را نزد فعل رايت نيست
 در دل و جان او هدايت نيست

  

  
  ٭٭٭

 نهايت نيستهركرا درد بي
 عشق شاهيست پابه تخت ازل
 عشق در عقل و علم درماند
 عشق را بوحنيفه درس نكرد

 بقا و فنا عشق حي است بي
  

 عشق را پس برو عنايت نيست 
 جز بدو مرد را واليت نيست
 عشق را عقل و علم رايت نيست
 شافعي را در او روايت نيست
 عاشقان را ازو شكايت نيست

  

  
  ٭٭٭

 چون درد عاشقي به جهان هيچ درد نيست
 آغاز عشق يك نظرش با حالوتست

 ست در دو چشم ست در دل و آبي عشق آتشي
 ست با تعب شهديست با شرنگ و نشاطي

 بازد و جهان بازد و جهانآنكس كه عشق 
  

 تا درد عاشقي نچشد مرد مرد نيست 
 انجام عشق جز غم و جز آه سرد نيست

 ست زين هر دو فرد نيست با هركه عشق جفت
 داروي دردناكست آنرا كه درد نيست
 بنماي عاشقي كه رخ از عشق زرد نيست

  

  
  ٭٭٭

 معشوقه از آن ظريفرت نيست
 شهريست پر از شگرف ليكن

 ها بسيست ليكن همريم كد
 فرزند بسيست چرخ را ليك
 آن كيست كه پيش تير باالش
 چون او قمري قمار دل را
 شمشيركشان چشم او را
 آن كيست كز آفتاب رويش
 در تاب دو زلفش از بالها
 از بلعجبان نيايدش روي
 سم زهر بود به لفظ تازي
 دندان و لب چو سني و ميمش
 در عشق و بالش جان و دل را

 غمست عشق و ما راشادي و 

 خر نيست فروش و عشوه زان عشوه 
 تر نيست زو هيچ بتي شگرف

 كس را چو مسيح يك پسر نيست
 ستانصاف بده چنو دگر ني

 چون نيزه همه تنش كمر نيست
 در زير واليت قمر نيست
 جز ديدۀ عاشقان سرپ نيست
 چون كان همه خاطرش گهر نيست
 يارب زنهار تا چه در نيست
 رويش گويان كه روي گر نيست
 زو هيچ خطير با خطر نيست

 بني كه جز شكر نيست اين نادره
 حقا كه جز از حذر حذر نيست
 غم هست وليك آن دگر نيست



۲۵۰ 

 از رد و قبول دلربان را
 بر است و سيم زي او او سيم

 ما را چه ز سيم او كه ما را
 حقا كه ظريف روزگاران
 ما را كلهي نهاد عشقش
 اندر طلبش سوي سنايي

  

 جگر نيست چه سود كه هيچ بي
 گر زر نبود ترا خطر نيست
 روي چو زرست و روي زر نيست
 گر هست حريف ما دگر نيست
 كان بر سر هيچ تاجور نيست
 غم تاج سرست و دردسر نيست

  

  
  ٭٭٭

 جام ميم انجام نيستجام مي پر كن كه بي
 ساقيا ساغر دمادم كن مگر مستي كنم

 نم چون بوداي پسر دي رفت و فردا خود ندا
 دام دارد چشم ما دامي نهاده برنهيم

  

 تا به كام او شوم اين كار جز ناكام نيست 
 زانكه در هجر دالرامم مرا آرام نيست
 عاشقي ورزيم و زين به در جهان خود كام نيست
 كيست كوهم بسته و پابستۀ اين دام نيست

  

  
  ٭٭٭

 جانا بجز از عشق تو ديگر هوسم نيست
 يار مونس و بي بيامروز منم عاشق 

 دانم درمان دل خويش در عشق نمي
 خواهم كه به شادي نفسي با تو برآرم
 هر شب به سر كوي تو آيم متواري
 گويي كه طلبكار دگر ياري رو رو

  

 سوگند خورم من كه بجاي تو كسم نيست 
 فرياد همي خواهم و فرياد رسم نيست
 خواهم كه كنم صرب ويل دست رسم نيست

 انا جاي نفسم نيستاز تنگ ديل ج
 با بدرقۀ عشق تو بيم عسسم نيست
 آري صنما محنت عشق تو بسم نيست

  

  
  ٭٭٭

 عشق رخ تو بابت هر مختصري نيست
 كنم از روي حقيقت هرچند نگه مي

 تا پاي تو از دايرۀ عهد برون شد
 بر تو بديل نارم و ديگر نكنم ياد
 دربند خسي وين عجبي نيست كه امروز

 من لب چه گشايد خصم به بدي گفنت
 بسيار جفا هات رسيدست به رويم
 بسيار سمرهاست در آفاق وليكن
 بسيار گذر كرد در آفاق سنايي

  

 خربي نيست وصل لب تو در خور هر بي 
 يك لحظه ترا سوي دل ما نظري نيست
 در هستي خويشم به سر تو كه سري نيست
 هرچند كه آرام تو جز بادگري نيست

 داغ خري نيست اسبي كه به كار آيد بي
 من بنده مقرم كه خود از من برتي نيست

 ه كه ترا دردسري نيستاللّٰ المنة
 دلسوزتر از عشق من و تو سمري نيست
 افتاد به دام تو و از تو گذري نيست

  

  
  ٭٭٭

 شد حقيقت عشق و از حد مجازي درگذشت  كار دل باز اي نگارينا ز بازي درگذشت



۲۵۱ 

 گر به بازي بازي از عشقت همي اليف زدم
 بت گرم شد اندك اندك دل به راه عشقت اي

 بدارسودكي دارد كنون گر گويد اي غازي 
 ي دست بردچشم خونخوار تو از قتال سنجر

 گرچه كشميريست آن سيمني صنم از حسن خويش
 نياز ار داشتي خوشدل سنايي را كنون بي

  

 كار بازي بازي از الف و بازي درگذشت
 ب تازي درگذشتچون ز من پيشي گرفت از اس

 تير چون از شست شد از دست غازي درگذشت
 زلف دلدوز تو از طرار رازي درگذشت
 از بت چيني و ما چني و طرازي درگذشت

 نيازي درگذشت اين نياز و خوشديل و بي
  

  
  ٭٭٭

 سرگران از چشم دلرب دوش چون برما گذشت
 اي من ز غم رفتم ويل ترسيدم از نظاره

 م و ماه سماگفت خورشيد خرامان ديد
 لؤلؤ الال همي بارم ز عشقش در كنار
 با خط مشكني ز سيمني عارضي كايزد نهاد

 رسيد از عشق آن سيمني صنم آنچه بر جانم
 الوثقي مرا لفش بدي چون عروةحلقۀ ز

 دين و دنيا گفتمي در بازم اندر كار عشق
  

 اشك خون كردم ز غم چون بر من از عمدا گذشت 
 حوريا حورا گذشت كاندرين ساعت برين ره

 كز تكرب دوش او بر زهرۀ زهرا گذشت
 كز كنارم ناگهان آن لؤلؤ الال گذشت
 مورچه گويي به عمدا بر رهي بيضا گذشت

 ه ار بر وامق و عذرا گذشتصد يكي زان باللّٰ
 الوثقا گذشت اي مسلمانان فغان كان عروة

 كار من با او كنون از دين و از دنيا گذشت
  

  
  ٭٭٭

 ن يادگار از دست رفتزينهار اي
 چون مرا دل بود با او برقرار
 سيم وزر بودي مرا و صرب و هوش
 پاي من در دام تو بس سخت ماند
 يار بودي مر مرا از روي مهر
 اينهمه خوارست كاندر عاشقي

  

 در غم تو روزگار از دست رفت 
 دل شد و با دل قرار از دست رفت
 در غم تو هر چهار از دست رفت

 ست كار از دست رفتگر نگيري د
 ياري اكنون كن كه يار از دست رفت
 چون سنايي صدهزار از دست رفت

  

  
  ٭٭٭

 وفا دل برگرفتعشق ازين معشوقگان بي
 عالم پر گفتگوي و در ميان دردي نديد

 همت كه در بازار صدق و معرفت اينت بي
 سامري چون در سراي عافيت بگشاد لب
 نان اسكندر خوري و خدمت دارا كني
 بلعجب بازيست در هنگام مستي باز فقر
 سالها مجنون طوايف كرد در كهسار دوست
 آنچه از مستي و كوتاهي شبي آهنگ كرد

 جوي دون بر سر گرفت دست ازين مشتي رياست 
 از در سلمان درآمد دامن بوذر گرفت
 روي از عيسا بگردانيد و سم خر گرفت
 از براي فتنه را شاگردي آزر گرفت
 خاك سيم از حرص پنداري كه آب زر گرفت

 ان خشك رودي ماهيان تر گرفتكز مي
 مادر گرفت تا شبي معشوقه را در خانه بي

 تا سر زلفش نگيرد زود از و سر بر گرفت



۲۵۲ 

 خواجه از مستي شبي بر پاي چاكر بوسه داد
 زين عجايب تر كه چون دزد از خزينت نقد برد
 اين مرقعها و اين سالوسها و رنگها
 ديو بد دينست ليكن بر در دين ره زند

 سنايي هان كه تا نفريبدت ديو لعني اي
 هر دعا گويي كه در شش پنج او دادي به خواب

  

 تا نه پنداري كه چاكر قيمت ديگر گرفت
 بان كور گوش پاسبان كر گرفت ديده

 امر معروفست كز وي جانها آذر گرفت
 زهر ما زهرست ليكن معدني شكر گرفت

 ه شور و شر گرفتكز فريب ديو عالم جمل
 چون سنايي هفت اخرت ره ششدر گرفت

  

  
  ٭٭٭

 هر آن روزي كه باشم در خرابات
 خوشا روزي كه در مستي گذارم

 خويشنت بهرت كه باشم مرا بي
 چو از بند خرد آزاد گشتم
 مرا گويي لباسات تو تا كي
 گهي اندر سجودم پيش ساقي
 پدر بر خمّ خمرم وقف كردست

 گير قدح گهي گويم كه اي ساقي
 گهي باده كشيده تا به مستي
 مرا موسي نفرمايد به تورات
 چو داني كاين سنايي ترهاتست

  

 همي نالم چو موسي در مناجات 
 مبارك باشدم ايام و ساعات
 به قرايي فروشم زهد و طاعات
 نخواهم كرد پي گيتي عمارات
 خراباتي چه داند جز لباسات
 گهي پيش مغني در تحيات

 ر در خراباتسبيلم كرد ماد
 هات گهي گويم كه اي مطرب غزل

 گهي نعره رسيده تا سماوات
 چو كردم حق فرعوني مكافات
 مكن بر وي سالمي خواجه هيهات

  

  
  ٭٭٭

 تا سوي خرابات شد آن شاه خرابات
 كردند همه خلق همي خطبۀ شاهي
 من خود چه خطر دارم تا بنده نباشم
 گر صومعۀ شيخ خرب يابد ازين حرف

 سنايي سخن صدق به تحقيقبشنو كه 
 روح هيئت بي او نيست بجز صورت بي

 آن روز مبادم من و آن روز مبادا
 شير نر اگر سوي خرابات خرامد

 زند هم حسد آيد» الملك لمن«آنكو 
  

 همواره منم معتكف راه خرابات 
 چون خيل خرابات بر آن شاه خرابات
 چون شاه خرابات بود ماه خرابات

 گاه خراباتحقا كه شود بندۀ خر
 كس كه چنو نيست هواخواه خرابات آن

 افگنده به ميدان شهنشاه خرابات
 بينند ز من خايل درگاه خرابات
 روباه كند او را روباه خرابات

 االه خرابات او را ز خرابات و علي
  

  
  ٭٭٭

 چه خواهي كرد قرايي و طامات
 زماني با غريبان نرد بازم

 تماشا كرد خواهي در خرابات 
 زماني گرد سازم با لباسات



۲۵۳ 

 گهي شه رخ نهم بر نطع شطرنج
 مچون لبك در نالش آيمگهي ه

 گهي رخ را نهاده بر زمني پست
 چنان گشتم ز مستي و خرابي
 نه مطرب را شناسم از مؤذن
 شنيدم من كه شاهي بنده را گفت
 همي گفت اي سنايي توبه ننيوش

  

 گهي شه پيل خواهم گاه شهمات
 اجاتگهي با شاتكيني در من

 گهي نعره كشيده در سماوات
 كه نشناسم عبارات از اشارات
 نه دستان را شناسم از تحيات
 كه تو عبد مني پيش آر حاجات
 كه من باشم بپاهم در مناجات

  

  
  ٭٭٭

 نخواهم من طريق و راه طامات
 گهي با مي گسارم انده خويش
 گهي شطرنج بازم با حريفان
 گهي شه رخ شوم با عيش و راحت

 م جز مي و ميخانه و جامنخواه
 هميشه تا بوم در خمر و در قمر
 چو طالب باشم اندر راه معشوق
 طريق عشق آن باشد كه هرگز
 چنني دانم طريق عاشقي را
 ز چيزي چون توان دادن نشاني

  

 بايد و مسكن خرابات مرا مي 
 گهي با جام باشم در مناجات
 گهي راوي شوم با شعر و ابيات

 ز شهماتگهي از رنج گردم با
 نه محنت باشد آنجا و نه آفات
 بيابم راحتي اندر مقامات
 طلب كردن بود راه عبادات
 نيابد عاشق از معشوق حاجات
 كه نپذيرد به راه عشق طامات
 كه پيدا نيست اندر وي اشارات

  

  
  ٭٭٭

 گل به باغ آمده تقصير چراست
 به چنني وقت و چنني فصل عزيز
 اي سنايي تو مكن توبه ز مي

 قي خواهي و پس توبه كنيعاش
 روزكي چند بود نوبت گل
 جز از آن نيست كه گويند مرا
 شد به بد مردي و ميخانه گزيد
 من به بد مردي خرسند شدم
 اي بدا مرد كه امروز منم

  

 ساقيا جام مي لعل كجاست 
 كاهلي كردن و سستي نه رواست
 كه ترا توبه درين فصل خطاست
 توبه و عشق بهم نايد راست

 و توبه همه روز بجاست روزه
 يار بود آنكه نه از مجمع ماست
 نيك مردي را با زهد نخواست
 هر قضايي كه بود خود ز قضاست
 اي خوشا عيش كه امروز مراست

  

  
  ٭٭٭

 اي مستان خيزيد كه هنگام صبوحست
 آراست همه صومعه مريم كه دم صبح

 هر دم كه درين حال زني دام فتوحست 
 صاحب خرب گلشن و نزهتگه روحست



۲۵۴ 

 يك مطربتان عقل و دگر مطرب عشقست
 ست برآمدطوفان بال از چپ و از را

 باده كه درين وقت خوري باده مباحست
 خود روز همه نوبت تن خواهد بود
 وز مي خوش خسب گزين صبح سنايي

  

 يك ساقيتان حور و دگر ساقي روحست
 در باده گريزيد كه آن كشتي نوحست

 نصوحستتوبه كه درين وقت كني توبه 
 هني راح كه اين يك دودمك نوبت روحست
 تا صبح قيامت بدمد مرد صبوحست

  

  
  ٭٭٭

 رازي ز ازل در دل عشاق نهان است
 او را ز پس پردۀ اغيار دوم نيست
 گويند ازين ميدان آن را كه درآمد
 گر ماه هالل آيد در نعت كسوفست
 كاين كوي دو صدبار هزار از سر معني

 بر كتف افگندآنكس كه ردايي ز ريا 
 گرچند نگونست درين پرده دل ما
 قاف از خرب هيبت اين خوف به تحقيق
 گويي كه مگر سينۀ پر آتش دارد
 اين چيست چنني بايد اندر ره معني
 نظم گهر معني در ديدۀ دعوي
 در راه فنا بايد جانهاي عزيزان

  

 زان راز خرب يافت كسي را كه عيانست 
 ستزان مثل ندارد كه شهنشاه جهان

 كي خواجه دل و روح و روانت ز روانست
 ور تير وصال آيد بربسته كمانست
 گشتست كز ايشان تف انگشت نشانست
 آن نيست ردا آن به صف دان طلسانست
 ميدان به حقيقت كه ز اقبال ستانست
 چون سني سالمت ز پي خواجه روانست
 يا ديدۀ او بر صفت بحر عمانست

 چنانست دان كه كس كه چنني نيست يقني آن
 چون مردمك ديده درين مقله نهانست
 كاين شعر سنايي سبب قوت جان است

  

  
  ٭٭٭

 راه فقرست اي برادر فاقه در وي رفتنست
 ست و ديگر ملهمه ست و لوامه نفس اماره

 خاك و باد و آب و آتش در وجود خود بدان
 چار نفس و چار طبع و پنج حس و شش جهت

 مرونفس را مركب مساز و با مراد او 
 از در دروازۀ ال تا به دارالملك شاه
 خواجه دارد چار خواهر مختلف اندر وجود
 در شريعت كي روا باشد دو خواهر يك نكاح

 بند راه عيسي ساختند سوزني را پاي
 هيچ داني از چه باشد قيمت آزاده مرد

 اي بايد گرفت بر سر كوي قناعت حجره
 گر ز گلشنها براند ما به گلخنها رويم

 نايي فاقه و فقر و فقيري پيشه كناي س
  

 وندرين ره نفس كش كافر ز بهر كشتنست 
 مطمئنه با سه دشمن در يكي پيراهنست
 رو درين معني نظر كن صدهزاران روزنست
 هفت سلطان باده و دو جمله با هم دشمنست
 همچو خر در گل بماند گرچه اصلش توسنست
 هفهزار و هفصد و هفتاد راه و رهزنست

 كرده پيش ايشان چون زنست درا مر نام خود
 در طريقت هردو را از خود مربا كردنست
 حب دنيا پاي بندست ار همه يك سوزنست
 بر سر خوان خسيسان دست كوته كردنست

 رسد تا نيم جاني در تنست نيم ناني مي
 يار با ما دوست باشد گلخن ما گلشنست
 فاقه و فقر و فقيري عاشقان را مسكنست

  



۲۵۵ 

  
  ٭٭٭

 فتم به سر كوي به نظارۀ دوستدوش ر
 از پي كسب شرف پيش بناگوش و لبش
 گوشها گشته شكرچني كه همي ريخت ز نطق
 چشمهاي همه كس گشته تماشاگه جان
 پيش يكتا مژۀ چشم چو آهوش ز ضعف
 كرده از شكل عزب خانۀ زنبور از غم
 هر زمان مدعي را ز غرور دل خويش
 چون به سياره شدي از پي چندين چو فلك
 لب نوشينش بهم كرده بر نظم بقاش
 دوش روزيم پديد آمده از تربيتش
 چه كند قصه سنايي كه ز راه لب و زلف
 هست پروارۀ او را رهي از بام فلك
 شاه بهرامشه آن شه كه هميشه كف او
 زخم و رحم و بد و نيكش زره كون و فساد

  

 شب هزيمت شده ديدم ز دو رخسارۀ دوست 
 سماكارۀ دوستماه ديدم رهي و زهره 

 حرفهاي شكرين از دو شكرپارۀ دوست
 نز پي بلعجبي از پي نظارۀ دوست

 اي از شارۀ دوست شده شيران جهان ريشه
 دل عشاق جهان غمزۀ خونخوارۀ دوست
 تازه خوني حذر اندر خم هر تارۀ دوست
 از ستاره شده آراسته سيارۀ دوست
 داد نوشروان با چشم ستمگارۀ دوست

 غارۀ دوست از غم بيبازم امروز شبي 
 يك جهان ديده پر آوازۀ آوارۀ دوست
 همّت شاه جهان ساكن پروارۀ دوست
 سبب آفت دشمن بود و چارۀ دوست
 تا ابد رخنۀ دشمن بود و يارۀ دوست

  

  
  ٭٭٭

 اندر دل من عشق تو چون نور يقينست
 در طبع من و همت من تا به قيامت
 تو بازپسني يار مني و غم عشقت

 صحبت نااهل بر من گويي برب از
 آن را كه غرض صحبت ديدار تو باشد
 اميد وصال تو مرا عمر بيفزود
 گفتم كه ترا بنده نباشد چو سنايي

  

 بر ديدۀ من نام تو چون نقش نگينست 
 مهر تو چو جنانست و وفاي تو چو دينست
 جان تو كه همراه دم بازپسينست
 از جان به برم گر همه مقصود تو اينست

 م تاش و چه پرواي تكينستاو را چه غ
 خود وصل چه چيزست كه اميد چنينست
 نوك مژه برهم زد يعني كه همينست

  

  
  ٭٭٭

 شور در شهر فگند آن بت زنارپرست
 پردۀ راز دريده قدح مي در كف
 شده بيرون ز در نيستي از هستي خويش

 ست آن بت قالش دل رهبان كيش چون بت
 اندر آن وقت كه جاسوس جمال رخ او

 ابدال نديدي كه درو در نگريست هيچ
 گاه در خاك خرابات به جان باز نهاد

 چون خرامان ز خرابات برون آمد مست 
 شربت كفر چشيده علم كفر به دست
 نيست حاصل شود آنرا كه برون شد از هست
 كه به شمشير جفا جز دل عشاق نخست

 جست از پس پردۀ پندار و هوا بيرون
 كه در آن ساعت زنار چهل گردن بست
 خاكيي را كه ازين خاك شود خاك پرست



۲۵۶ 

 بر در كعبۀ طامات چه لبيك زنيم
  

 كه به بتخانه نياييم همي جاي نشست
  

  
  ٭٭٭

 در كوي ما كه مسكن خوبان سعرتيست
 پيري كه از مقام منيت تنش جداست
 تا روز دوش مست و خراب اوفتاده بود
 گفتم ورا بمير كه اين سخت منكرست

 ست پس چراست درست گفتم گر اين حديث
 بود كاندرو تراگفت آن وجود فعل 

 كس كه ديو بود چو آمد درين طريق آن
 از دست خود نهاد كله بر سر خرد
 گفتم دل سنايي از كفر آگهست
 در حق اتحاد حقيقت به حق حق

  

 لندريستاز باقيات مردان پيري ق 
 بريست پيري كه از بقاي بقيت دلش

 گريستبر صورتي كه خلق برو برهمي 
 گفتا كه حال منكري از شرط منكريست
 كاندر وجود معني و با خلق داوريست
 با غير داوري ز پي فضل و برتريست
 بنگر به راستي كه كنون خاصه چون پريست
 هر نكته از كالمش دينار جعفريست
 گفت اين نه از شما ز سخنهاي سرسريست

 اي حقيقت اسالم كافريست چون تو نه
  

  
  ٭٭٭

 خواجگي در عشق جانان شرط نيستاي سنايي 
 بر زبان راندن چو موسي روز شوق» رب ارني«

 از پي عشق بتان مردانگي بايد نمود
 اي ه در بيابان هدي بشنيدهچون انااللّٰ

 از پي مردان اگر خواهي كه در ميدان شوي
 »يل صرب جميل«ور همي دعوي كني گويي كه 

 چون جمال يوسفي غايب شدست از پيش تو
 ي داني كه منزلگاه حق جز عرش نيستور هم

  

 جان اسير عشق گشته دل به كيوان شرط نيست 
 شرط نيست چو ماهان» انااالعلي«گفنت  دل به پس 

 همتي پس الف مردان شرط نيست گر چو زن بي
 پس هراسيدن ز چوبي همچو ثعبان شرط نيست

 گوي و چوگان شرط نيست كشيدن گرد او بي صف
 بيت احزان شرط نيستپس فغان و زاري اندر 

 پس نشسنت ايمن اندر شهر كنعان شرط نيست
 پس مهار اشرت كشيدن در بيابان شرط نيست

  

  
  ٭٭٭

 هركه در راه عشق صادق نيست
 ست آنكه در راه عشق خاموش

 نكتۀ مرد فكرتست و نظر
 آه سرد و سرشگ و گونۀ زرد
 هركه مست از شراب عشق بود
 توبه از عاشقان اميد مدار

 زنده در تن مرد تس عشقدل به 
 ست بگو ور سنايي نه عاشق

  

 جز مرايي و جز منافق نيست 
 نكته گويست اگرچه ناطق نيست
 وندر آن نكته جز دقايق نيست

 حقايق نيست هر سه در عشق بي
 احتسابش مكن كه فاسق نيست
 عشق و توبه بهم موافق نيست
 مرده باشد ديل كه عاشق نيست
 سخنش باطلست و اليق نيست

  

  



۲۵۷ 

  ٭٭٭
 ساقيا مي ده كه جز مي عشق را پدرام نيست
 پختۀ عشقم شراب خام خواهي زان كجا
 با فلك آسايش و آرام چون باشد ترا
 عشق در ظاهر حرامست از پي نامحرمان
 خوردن مي نهي شد زان نيز در ايام ما
 تا نيفتد بر اميد عشق در دام هوا
 اي هست خاص و عام ني نزديك هر فرزانه

 را در چراگه دام هست و دانه نيجاهالن 
  

 وين دلم را طاقت انديشۀ ايام نيست 
 سازگار پخته جانا جز شراب خام نيست
 چون فلك را در نهاد آسايش و آرام نيست

 اي شايستۀ اين نام نيست زانكه هر بيگانه
 كاندرين ايام هر دستي سزاي جام نيست
 كاين ره خاصست اندر وي مجال عام نيست

 وا جز جام جان انجام نيستدانۀ دام ه
 عاشقان را باز در ره دانه هست و دام نيست

  

  
  ٭٭٭

 در دل آن را كه روشنايي نيست
 در خرابات خود به هيچ سبيل
 پسرا خيز و جام باده بيار

 اي مي به جان و دل بخرم جرعه
 مي خور و علم قيل و قال مگوي
 چند گويي تو چون و چند چرا
 فدر مقام و جود و منزل كش

 تو يكي گرد دل برآي و ببني
 تو خود از خويش كي رسي به خداي
 چون به جايي رسي كه جز تو شوي
 تو مخوانم سنايي اي غافل

  

 در خراباتش آشنايي نيست 
 موضع مردم مرايي نيست
 كه مرا برگ پارسايي نيست
 پيش كس مي بدين روايي نيست
 و اي تو كاين سخن ماليي نيست

 يستزين معاني ترا رهايي ن
 چوني و چندي و چرايي نيست
 در دل تو غم دوتايي نيست
 كه ترا خود ز خود جدايي نيست
 بعد از آن حال جز خدايي نيست
 كاين سخنها به خودنمايي نيست

  

  
  ٭٭٭

 دان و آگه باش اگر شرطي نباشد با منت
 چند ازين شوخي قرارم ده زماني بر زمني
 سوزني گشتم به باريكي به خياطي فرست

 هجرت به خرمنگاه صربم بازخوردآتش 
 گر نگيري دستم اي جان جهان در عشق خويش

  

 بامدادان پگه دست منست و دامنت 
 نه همني آب و زمني بخشيد بايد با منت
 تا همي دوزد گريبان و زه پيراهنت
 گفت از تو بر نگردم تا نسوزم خرمنت
 پيشت افتم باژگونه خون من در گردنت

  

  
  ٭٭٭

 دي خدايم بر تو داور بادنگارينا دلم بر
 وفاهايي كه من كردم مكافاتش جفا آمد
 به تو من زان سرپدم دل نگارا تا مرا باشي

 به دست هجر بسرپدي خدايم بر تو داور باد 
 بتا بس ناجوانمردي خدايم بر تو داور باد
 دچو دل بردي و جان بردي خدايم بر تو داور با



۲۵۸ 

 زدي اندر دل و جانم ز عشقت آتش هجران
  

 دمار از من برآوردي خدايم بر تو داور باد
  

  
  ٭٭٭

 معشوق به سامان شد تا باد چنني باد
 زان لب كه همي زهر فشاندي به تكرب
 آن غمزه كه بد بودي با مدعي سست
 آن رخ كه شكر بود نهانش به لطافت
 حاسد كه چو دامنش ببوسيد همي پاي
 نعلي كه بينداخت همي مركبش از پاي

 دي و پنهانش لطافتپيداش جفا بو
 چون گل همه تن بودي تا بود چنني بود
 ديوي كه برآن كفر همي داشت مر او را
 تا الجرم از شكر سنايي چو سنايي

  

 كفرش همه ايمان شد تا باد چنني باد 
 اكنون شكر افشان شد تا باد چنني باد
 امروز برت زان شد تا باد چنني باد
 اكنون شكرستان شد تا باد چنني باد

 سر چو گريبان شد تا باد چنني باد بي
 تاج سر سلطان شد تا باد چنني باد
 پيداش چو پنهان شد تا باد چنني باد
 چون باده همه جان شد تا باد چنني باد
 آن ديو مسلمان شد تا باد چنني باد
 مشهور خراسان شد تا باد چنني باد

  

  
  ٭٭٭

 دوش يارم به بر خويش مرا بار نداد
 ه عمر بكشتم به اميدآن درختي كه هم

 شب تاريك چو من حلقه زدم بر در او
 اين چنني كار از آن يار مرا آمد پيش
 شربتي ساخته بود از شكر و آب حيات
 هركه او دل به غم يار دهد خسته شود

  

 قوت جانم زد و ياقوت شكربار نداد 
 دوش در فرقت او خشك شد و بار نداد
 بار چون داد دل او كه مرا بار نداد
 كم ز يك ماه دل و چشم مرا كار نداد

 يك قطره به بيمار نداد که نه نكو كرد
 رسته آنست كه او دل به غم يار نداد

  

  
  ٭٭٭

 روزي دل من مرا نشان داد
 گفتا بشنو نشان ماهي
 خورشيد رهي او نزيبد
 يك روز مرا بخواند و بنواخت
 برداشت پياله و دمادم
 من دانستم كه مي بالييست

 نان مرا بيازرداز باده چ
  

 وز ماه من او خرب به جان داد 
 كو نامۀ عشق در جهان داد

 ان دادمه بوسه ورا بر آست
 دوآنگاه به وصل من زبان دا

 كران داد مي داد مرا و بي
 ليكن چه كنم مرا چو زآن داد
 كز سر بگرفت و در ميان داد

  

  
  ٭٭٭

 تا نگار من ز محفل پاي در محمل نهاد
 د زانگه كه بربست باردل شدن دلربان بي

 سر بر دل نهاد داغ حسرت عاشقان را سربه 
 ادند جان چون پاي در محمل نهادعاشقان د



۲۵۹ 

 روز من چون تيره زلفش گشت از هجران او
 زان جمال همچو ماهش هرچه بود از تيره شب
 زاب چشم عاشقان آن راه شد پر آب و گل
 راه او پر گل همي شد كز فراق خود همي
 چاكر از غم دل ز مهرت برگرفت از بهر آنك

  

 چون بديدم كان غالمش رخت بر بازل نهاد
 شد هزيمت چون نگارم رخ سوي منزل نهاد
 تا به منزل نارميد او گام خود در گل نهاد
 در دو ديدۀ عالمي از عشق خود پلپل نهاد

 الملك خواجه اسعد مقبل نهاد با اصيل
  

  
  ٭٭٭

 ن نهاداين نه زلفست آنكه او بر عارض رخشا
 گر زند بر زهر بوسه زهر گردد چون شكر
 توبه و پرهيز ما را تابش از هم باز كرد
 از دل من وز سر زلفني او اندازه كرد
 ديدمش يك روز شادان و خرامان از كشي
 گفتم اي مست جمال آن وعدۀ وصل تو كو
 گفت مستم خواني و بر وعدۀ من دل نهي

  

 دصورت جوريست كو بر عدل نوشروان نها 
 يارب آن چندين حالوت در لبي بتوان نهاد
 تا به عمدا زلف را بر آن رخ تابان نهاد
 آنكه در ميدان مدار گوي در چوگان نهاد

 روز در دوران نهاد همچو ماهي كش فلك يك
 خوش بخنديد آن صنم انگشت بر دندان نهاد
 ساده دل مردا كه دل بر وعدۀ مستان نهاد

  

  
  ٭٭٭

 ار تو فريادتا كي كنم از طرّۀ طر
 يك شهر زن و مرد همي باز ندانند
 آن روز كه زلفني نگون تو بديدند
 هشيار نشد هركه ز گفتار تو شد مست
 من با رخ چون الله و با عارض چون مشك
 تو زر كني از الله و كافور كني مشك
 ويران كني آن دل كه درو سازي منزل
 اي منزل تو گشته ز آشوب تو ويران

 سا من از آن زلف سمنجيحون شده چشم 
 مشهور جهان گشته سنايي ز غم تو
 تو مايۀ خوبي شدي اي مايۀ خوبان
 صد رحمت و صد شادي بر جان تو اي بت

  

 تا كي كشم از غمزۀ غماز تو بيداد 
 د من از خنده و بيداد تو از دادفريا
 شتند ترا بنده چو من بنده و آزادگ

 غمناك نشد هركه ز ديدار تو شد شاد
 ت چون تير ز وصل تو كنم يادبا قام

 چوگان كني از تيز زهي جادوي استاد
 هرگز نگذاري كه بود منزلت آباد
 آن شهر كزو خاستي آباد همي باد
 بر باد شده زلف تو از قامت شمشاد
 از روي چو خورشيد تو اي طرفۀ بغداد
 افگنده درين خسته دلم عشق تو بنياد
 مادر كه ترا زاد براو نيز دعا باد

  

  
  ٭٭٭

 ايام چو من عاشق جانباز نيابد
 از روي نياز او همه را روي نمايد
 بگداخت مرا طرۀ طرارش ازآن سان

 ام من ز نحيفي و نزاري چونان شده

 دلداده چنو دلرب طناز نيابد 
 يك دلشده او را ز ره ناز نيابد

 دو صد غمزۀ غماز نيابدپيشم به 
 كز من به جز از گوش من آواز نيابد



۲۶۰ 

 ست بر دوست نيايد بر من دلرفت
گاه كه من هيچ نماندم  گشتست دل آ

  

 ز نيابداداند كه چنو يك بت دمس
 زان باز نيايد كه مرا باز نيابد

  

  
  ٭٭٭

 مرا عشق نگارينم چو آتش در جگر بندد
 ببايد هر شبي هجران به بالينم فرو كوبد
 به يارم گفت وي را من كه خواب من نبد اي جان

 مرا هجران آن دلرب تر باشد سحرگه صعب
 همي دانم من اي دلرب كه هستم من غريب ايدر

  

 به مژگان در همي دانم مرا عقد دُرر بندد 
 بدان آيد همي هر شب كه چشمم بر سهر بندد
 يقني دانم كه گر گويم به رغم من ترب بندد
 كه جادو بندهاي سخت در وقت سحر بندد
 ببيني محملم فردا شرتبان بر شرت بندد

  

  
  ٭٭٭

 كسي كاندر تو دل بندد همي بر خويشنت خندد
 وگر نو كيسۀ عشقي تو از شوخي به دست آري

 يد آنكو بست بر تو دلربز عمر و صرب و دين ب
 سنايي گر به تو دل داد بستاند كه بد عهدي

 المثل جاني چنان بستاند از تو دل كه گر تو يف
  

 معنيي چون تو چو تو دلدار نپسندد كه جز بي 
 كز تو در پوشد كمرها كز تو در بنددقباها 

 ز جاه و مال و جان بگسست هر كو با تو پيوندد
 گزافست اين چنني زيرك ز ناجنسي كمر رندد

 گريد دگر چشمت همي خندد يك چشمت همي كه
  

  
  ٭٭٭

 آنكس كه ز عاشقي خرب دارد
 جان را به قضاي عشق بسپارد
 گه دست بال فراز دل گيرد

 ن گرددپيوسته چو من فگنده ت
 بگسسته شود ز شهر و ز مسكن

 نوشد هرچند كه زهر عشق مي
 وان ديده به دست غير بردوزد
 اي يار مقامر خراباتي
 بنماي به من كسي كه او چون من

 زنان نشان جويد يا از ره كم
  

 دايم سر نيش بر جگر دارد 
 تن پيش بال و غم سرپ دارد
 گه سنگ تعب به زير سر دارد

 بر دارددل را ز هواي نفس 
 ني رهي دگر دارددهردم ز

 آن زهر به گونۀ شكر دارد
 كو جز به جمال حق نظر دارد
 طبع تو طريق مختصر دارد
 در كوي مقامري مقر دارد

 دالن خرب دارد يا از دل بي
  

  
  ٭٭٭

 دلم با عشق آن بت كار دارد
 به دست عشقبازي در فتادم
 دل من عاشق عشقست و شايد

 آنستكرا معشوق جز عشقست از 

 كه او با عاشقان پيكار دارد 
 كه او عاشق چو من بسيار دارد
 كه از من يار دل بيزار دارد
 كه او آيينۀ زنگار دارد



۲۶۱ 

 يكي باغست اين پر گل وليكن
 نبيند هرگز آنكس خواب را روي
 نه هموارست راه عشق آنكس
 غم جانان خردّ و جان فروشد

  

 همه پيرامن او خار دارد
 بيدار داردشبي  را او كه عشق

 كه با جان عشق را هموار دارد
 كسي كو ره بدين بازار دارد

  

  
  ٭٭٭

 آنرا كه خدا از قلم لطف نگارد
 مشاطه چه حاجت بود آن را كه همي حسن

 نماي همه دلها شود ار چه انگشت
 با زحمت شانه چكند چنرب زلفي
 مشاطه نه خام آيد جايي كه بدانجاي
 كي زشت شود روي نكو ار بنشويند
 اي آنكه همه برزگر ديو در اسالم
 مشاطۀ تو چون تو بوي ديو تو البد

 گر از عشق كانكس كه مر او را نبود جلوه
 وانرا كه قبولش نكند عالم اقبال
 حقا كه به مردم سقر نقد ببيني
 هر روز دگر الم كشي از پي خوبي
 آنجا كه چنو جان طلبي يافت سنايي

  

 دشايد كه به خود زحمت مشاطه نيار 
 ي ز گريبانش برآردهر ساعت ماه
 سر خويش بخارد ناخنش نباشد كه

 كاندر شب او عقل همي روز گذارد
 نقاش ازل بر صفتش خامه گذارد
 كي خشك شود طوبي اگر ابر نبارد

 جز الف نكارد در مزرعۀ جان تو
 هم نقش ترا بر دل و جان تو نگارد
 شهد از لب او جان و خرد زهر شمارد

 كس را نگوارد گر گلشكري گردد
 گر هيچ ترا حسن به خوي تو سپارد
 زين الم چه فايده كالف هيچ ندارد
 جان را بگذارد چو تويي را نگذارد

  

  
  ٭٭٭

 با من بت من تيغ جفا آخته دارد
 ست و عجبست اين او را دلم آرامگه

 صد مشعله از عشق برافروخته دارم
 جانم بربد تا ندبي نرد ببازم

 ساخته بر سيم صد سلسله دارد ز شبه
  

 صرب از دل من جمله برون تاخته دارد 
 كارامگه خويش برانداخته دارد
 تا صد علم از حسن برافراخته دارد
 زيرا كه دلم در ندبي باخته دارد
 آن سلسله گويي پي من ساخته دارد

  

  
  ٭٭٭

 نور رخ تو قمر ندارد
 خوش باد عشق خوبرويي
 دارندۀ شرق و غرب سلطان

 يقينمرضوان بهشت حق 
 خوبي كه بدو رسيد بتوان

 شقابا زر بزيد به كام ع

 شيريني تو شكر ندارد 
 كز خوبي او خرب ندارد

 ه كه چو تو دگر نداردواللّٰ
 چون تو به سزا پسر ندارد
 باغي باشد كه در ندارد
 پس چون كند آنكه زر ندارد



۲۶۲ 

 وصل تو بود عاشقانتبي
 رو خوبي كن چنانكه خوبي
 هرچند نصيحت سنايي

  

 چون شخص بود كه سر ندارد
 كاين خوبي دير بر ندارد
 نزد تو بسي خطر ندارد

  

  
  ٭٭٭

 آني كه چو تو گردش ايام ندارد
 چون دانۀ ياقوت تو گل دانه ندارد
 بادي نربد در همه آفاق كه از ما
 دادي ندهد عشق تو ما را كه در آن داد
 من در نرسم در تو به صد حيله و افسون

  

 وق دالرام نداردسلطان چو تو معش 
 چون دام بناگوش توبه دام ندارد
 سوي لب تو نامه و پيغام ندارد

 تو افراخته صمصام ندارد داد بي
 گويي قدم دولت من گام ندارد

  

  
  ٭٭٭

 تا لب تو آنچه بهرت آن برد
 دل خرد لعل تو و ارزان خرد
 كيست آن كو پيش تو سجده نربد
 زلف تو چوگان به دست آمد پديد

 ان كنون آمد پديدمردن مرد
 من كيم كز تو توانم برد ناز

  

 كس ندانم كز لب تو جان برد 
 جان برد جزع تو و آسان برد
 بنده باري از بن دندان برد
 صرب كن تا گوي در ميدان برد
 باش تا شربنگ در جوالن برد
 ناز تو گر تو تويي سلطان برد

  

  
  ٭٭٭

 منم كه دل نكنم ساعتي ز مهر تو سرد
 ندارد ترا مساعد مناگر زمانه 

 جز آنكه قبله كنم صورت خيال ترا
 همه دريغ و همه درد من ز تست و ز تو
 من آن كسم كه مرا عالمي پر از خصمند
 گر از تو عاجزم اين حال را چگونه كنم
 روان و جاني و مهجور من ز جان و روان
 اگر جهان همه بر فرق من فرود آيد

 گلدريغم آنكه به فصل بهار و الله و 
  

 ز ياد تو نبوم فرد اگر بوم ز تو فرد 
 را و تو را كي توان مساعد كرد زمانه

 همي گذارم با آب چشم و با رخ زرد
 به باد تو گرم و به باد سرد تو سرد
 همي برآيم با عالمي به جنگ و نربد
 به پيش خصمان مردم به پيش عشق نه مرد
 به يك دل اندر زين بيشرت نباشد درد

 يايد به روي من بر گردبه نيم ذره ن
 به ياد روي تو درد و دريغ بايد خورد

  

  
  ٭٭٭

 مرا در تاب كرد تزلف پر تاب
 با تن من كرد نور عارضت
 عنربين زلف چو چوگان خم گرفت

 خواب كرد چشم پر خوابت مرا بي 
 آنكه با تار قصب مهتاب كرد
 تا دلم چون گوي در طبطاب كرد



۲۶۳ 

 وان لب عناب گونت طعنه كرد
 گر عجب بود آنكه عشق تو مرا

 تر آنكه عشقت رايگان اين عجب
 ميغ روي خوب چون خورشيد تو

 ي ترا چون سجده بردوآتش رو
  

 تا سرشگم سرخ چون عناب كرد
 اب كردننبيد  مست و هالك بي

 چشم من پر لؤلؤ خوشاب كرد
 چشمۀ خورشيد را محراب كرد
 همچو ابداالن گذر بر آب كرد

  

  
  ٭٭٭

 ما راه كردعاشقي تا در دل
 بود هرباري دلم عاشق به طوع
 عيش چون نوش مرا چون زهر كرد
 باز در شهر مسلمانان مغي
 از تن باريك من زنّار ساخت
 با همه محنت كه ديدم من به عشق
 نيك خواهم عشق را گرچه مرا

  
 سؤال كرد دل من كه دوست با تو چه كرد
 دراز قصه نگويم حديث جمله كنم

 و دل ربود و ندادجفا نمود و نبخشود 
 چو پيشم آمد كردم سالم روي بتافت

 اي كه دل از دوستيش برگيرم نه چاره
 بر انتظار ميان دو حال ماندستم
 ايا سنايي لؤلؤ ز ديگانت مبار

  

 
  
  
  
  
  
  
  

 ٭٭٭
  

 اغلب انفاس ما را آه كرد
 برد و زير پاي عشق اكراه كرد
 صرب چون كوه مرا چون كاه كرد

 اه كردكرد ما را بسته و ناگ
 وز دل سنگينم آتشگاه كرد

 قدر و آب و جاه كرد كو مرا بي
 او به كام دشمن و بدخواه كرد

  
 چرات بينم با اشك سرخ و با رخ زرد
 هرآنچه گفت نكرد و هرآنچه كشت نخورد
 وفا بگفت و نكرد و جفا نگفت و بكرد
 چو آستينش گرفتم گفت بردا برد

 اي كه توانمش باز راه آورد نه حيله
 يد بايد رنج و چشيد بايد دردكش

 د مردیكه در عقيلۀ هجران صبور با
  

  
  ٭٭٭

 روي خوبت نهان چه خواهي كرد
 مشك زلفي و نرگسني چشمي
 خونم از ديگان بپالودي
 هر زمان با تو يار انديشم
 نقش آب روان مباش به پاس
 مژه تيري و ابروان چو كمان
 دل بربدي و قصد جان كردي

 ست من زان كمر طرف برميان
 اي چو جان و دلم به هر وصلت
 چون سنايي سگي به كوي تو در

  

 شورش عاشقان چه خواهي كرد 
 تا بدان نرگسان چه خواهي كرد
 رنج اين ديدگان چه خواهي كرد
 تا تو اندر جهان چه خواهي كرد
 نقش آب روان چه خواهي كرد
 پس تو تير و كمان چه خواهي كرد
 رديله كن جان تو جان چه خواهي ك

 بار آن بر ميان چه خواهي كرد
 وصلت عاشقان چه خواهي كرد
 نعرۀ پاسبان چه خواهي كرد

  



۲۶۴ 

  
  ٭٭٭

 ناز را رويي ببايد همچو ورد
 يا بگسرت فرش زيبايي و حسن
 نيكويي و لطف گو با تاج و كرب
 در سرت بادست و بر رو آب نيست
 زشت باشد روي نازيبا و ناز
 جوهرت ز اول نبودست اين چنني

 ز معدن سرخ روي آيد برونزر 
 كي كند ناخوب را بيداد خوب
 تو همه بادي و ما را با تو صلح
 ليكن از ياد تو ما را چاره نيست
 ناز با ما كن كه دربايد همي
 ور ثنا خواهي كه باشد جفت تو
 در جهان امروز بردا برد اوست

  

 چون نداري گرد بدخويي مگرد 
 يا بساط كرب و ناز اندر نورد

 و مهره گو با تخته نرد كعبتني
 ست گرد پس ميان ما دو تن زين

 صعب باشد چشم نابينا و درد
 با تو ناز و كرب كرد اين كار كرد
 صحبت ناجنس كردش روي زرد
 چون كند نامرد را كافور مرد
 ما ترا خاك و ترا با ما نربد
 تا درين خاكست ما را آب خورد
 اين نياز گرم را آن ناز سرد

 سنايي باش فردبا سنايي چون 
 باردي باشد بدو گفنت كه برد

  

  
  ٭٭٭

 اي كم شده وفاي تو اين نيز بگذرد
 زين بيش نيك بود به من بنده راي تو

 گناه دل زار مستمند گر هست بي
 وصل تو كي بود نظر دلگشاي تو
 گر دوري از هواي من و هست روز و شب
 بگذشت آن زمانه كه بودم سزاي تو

 و خواهي كه نگذرم گر سير گشتي تو از من
  

 صحبت معشوق انتظار نيرزد
 وصل نخواهم كه هجر قاعدۀ اوست
 زآن سوي درياي عشق گر همه سودست
 اين دو سه روز غم وصال و فراقت
 روز شود در شمارم از غم جانان

  

 و افزون شده جفاي تو اين نيز بگذرد 
 گر بد شدست راي تو اين نيز بگذرد

 بگذرددر محنت و بالي تو اين نيز 
 گر نيست دلگشاي تو اين نيز بگذرد
 جاي دگر هواي تو اين نيز بگذرد
 اكنون نيم سزاي تو اين نيز بگذرد
 گرد در سراي تو اين نيز بگذرد

  
 بوي گل و الله زخم خار نيرزد
 خوردن مي محنت خمار نيرزد
 آنهمه نسود آفت گذار نيرزد
 اينهمه آشوب كار و بار نيرزد

 نيرزدخود عمل عاشقي شمار 
  

  
  ٭٭٭

 عشق آن معشوق خوش بر عقل و بر ادراك زد
 بر جمال و چهرۀ او عقلها را پيرهن

 عشق بازي را بكرد و خاك بر افالك زد 
 نعرۀ عشق از گريبان تا به دامن چاك زد



۲۶۵ 

 حسن او خورشيد و ماه و زهره بر فرتاك بست
 آتش عشقش جنيبتهاي زر چون در كشيد
 شاه عشقش چون يكي بر كدخداي روم تاخت
 زهر او آب رخ ترياك برد و پاك برد

 ن نهاددرد او ديده چو افسر بر سر درما
 جادوي استاد پيش خاك پاي او بسي
 عقل و جان را همچو شمع و مشعله كرد آنگهي
 مي سنايي را هم داد و همو زان پس به جرم

  

 لطف او در چشم آب و باد و آتش خاك زد
 ك زدآب حيوانش به خدمت چنگ در فرتا

 گفتي افريدون درآمد گرز بر ضحاك زد
 باك زد درد او بر لشكر درمان زد و بي

 زهر او چون تيغ دل بر تارك ترياك زد
 هاي سرنگون بر پايش از ادراك زد بوسه

 باك را در عقل و جان پاك زد آتش بي
 سرنگون چون خوشه كرد و حد به چوب تاك زد

  

  
  ٭٭٭

 خوبت آراست اي غالم ايزد
 و نياوريد به حسن نافريد

 در جهان جمالت از رخ و زلف
 سبب آبروي جانها كرد
 از پي عزت جمال تو داد
 از پي منت وجود تو كرد
 از پي خدمت ركاب تو داد
 كرد گرد سم ستور رهت
 برهمن را چو پرسي ايزد كيست
 اي به هر دم شراب آدم خوار
 سر دام خودي نداري هيچ
 وز براي شكار دلها ساخت

 اي كه هست ترا كعبهآنچنان 
 بده انصاف هيچ وا نگرفت

 تر آنك ست طرفه خوبت آراسته
 تو مقيمي از آن سنايي را

  

 چشم بد دورخه به نام ايزد 
 هيچ صورت چو تو تمام ايزد
 بهم آورد صبح و شام ايزد
 خاك كوي تو گام گام ايزد
 صورت لطف را قوام ايزد
 گردنانرا به زير وام ايزد

 ايزدآدمي را دم دوام 
 سرمۀ چشم خاص و عام ايزد
 گويد آن رخ نگر كدام ايزد
 زده بر جام جانت جام ايزد
 زان مدامت دهد مدام ايزد
 خال تو دانه زلف دام ايزد
 در و ديوار و صحن و بام ايزد
 از تو از نيكويي و كام ايزد
 خود همي گويدت به نام ايزد
 داد بر درگهت مقام ايزد

  

  
  ٭٭٭

 ا بناميزد بناميزدزهي مه رخ زهي زيب
 غبار نعل اسب تو به ديده دركشد حورا
 ز شرم روي و دندانت خجل پروين و مه هر شب
 ز خجلت سرو قدت را همي گويد پس از سجده
 من از عشق و تو از خوبي به عالم در سمر گشته

  

 زهي خوشخو زهي واال بناميزد بناميزد 
 زهي سيرت زهي آسا بناميزد بناميزد

 جوزا بناميزد بناميزد زهي زهره زهي
 زهي قامت زهي باال بناميزد بناميزد
 زهي وامق زهي عذرا بناميزد بناميزد

  

  



۲۶۶ 

  ٭٭٭
 زهي چابك زهي شيرين بناميزد بناميزد
 ميان مجلس عشرت ز كم گويي و خوشخويي
 ميان مردمان اندر ز خوش خويي و دلجويي
 دو قبضه جان همي باشد به غمزه ناوك مژگانت

 ت و سيرت همي عاجز فروماندخرد زان صور
 مرا گفتي تويي عاشق بدين ره جان و دل درباز
 ز درد عشق خود رستم ز درد خويشنت بيني
 چو چشم و شكل دندانت ببينم هر زمان گويم
 گل افشان شد همي چشمم ز نعل سم يك رانت
 سگي خواندي سنايي را وانگه گفتي آن من

  

 زهي خسرو زهي شيرين بناميزد بناميزد 
 زهي سوسن زهي نسرين بناميزد بناميزد
 زهي زهره زهي پروين بناميزد بناميزد
 زهي ناوك زهي زوبني بناميزد بناميزد
 زهي آيني زهي آذين بناميزد بناميزد
 زهي فرمان زهي تلقني بناميزد بناميزد
 زهي شربت زهي تسكني بناميزد بناميزد
 زهي طاها زهي ياسني بناميزد بناميزد

 هي تمكني بناميزد بناميزدزهي امكان ز
 زهي احسان زهي تحسني بناميزد بناميزد

  

  
  ٭٭٭

 چه رنگهاست كه آن شوخ ديده ناميزد
 اي دراندازد گهي ز طيره گري نكته

 اي نكند به هيچ وقت به بازي كرشمه
 گهي كزو به نفورم بر من آيد زود
 ز بهر خصم همي سرمه سازد از ديده
 يزمخرب ندارد از آن كز بالش نگر

 هزار شربت زهرار ز دست او بخورم
 نه از غمست كه چشمم همي ز راه مژه
 به هر كه مردم چشمم نگه كند جز از او
 جواب آن غزل خواجه بوسعيد است اين

  

 كه تا مگر دلم از صحبتش برپهيزد 
 اي برانگيزد گهي به بلعجبي فتنه

 که صدهزار دل از غمزه درنياويزد
 د بستيزدهش چو خوانم با من به قصگ

 چو دود يافت ز بهر سنايي آميزد
 كه هيچ تشنه ز آب فرات نگريزد

 برخيزد» هل من مزيد«ز عشق نعرۀ 
 بيزد وار مي هزار دريا پالونه

 جنايتي شمرد آب ازان سبب ريزد
 »مرا دليست كه با عافيت نياميزد«

  

  
  ٭٭٭

 دگر گردي روا باشد دلم غمگني چرا باشد
 ه هم روا باشدترا گر من بوم شايد وگرن

 جفاهاي تو نزد من مكافاتش به جا باشد
 نگويند اي مسلمانان هرانكو مبتال باشد
 چنني گيرم كه اين عالم همه يكسر ترا باشد
 سنايي از غم عشقت سنايي گشت اي دلرب

  

 هان پر خوبرويانند آن كن كت روا باشدج 
 ترا چون من فراوانند مرا چون تو كجا باشد

 كس كه از اصلش سزا باشدوليكن آن كند هر
 نباشد مبتال اال خداوند بال باشد
 نه آخر هر فرازي را نشيبي در قفا باشد
 مگوييد اي مسلمانان خطا باشد خطا باشد

  

  
  ٭٭٭

 آرام دل عاشق غمناك نباشد  معشوق كه او چابك و چاالك نباشد



۲۶۷ 

 از چرخ ستمكاره نباشد به غم و بيم
 در مرتبه از خاك بسي كم بود آن جان

 ديد و از آن پسنادان بود آنكس كه ترا 
 ست جهان را روي تو و موي تو بسنده

 دامن نزند شادي با جان سنايي
  

 باك نباشد آن را كه چو تو دلرب بي
 كو زير كف پاي تو چون خاك نباشد
 از مهر دگر خوبان دل پاك نباشد
 گو روز و شب و انجم و افالك نباشد

 باشدروزي كه دلش از غم تو چاك ن
  

  
  ٭٭٭

 هر دل كه قرين غم نباشد
 من عشق تو اختيار كردم
 زيرا كه درم هم از جهانست
 با ديدن رويت اي نگارين
 تا در دل من نشسته باشي
 پيوسته در آن بود سنايي

  

 از عشق بر او رقم نباشد 
 شايد كه مرا درم نباشد
 جانان و جهان بهم نباشد
 گويي كه غمست غم نباشد

 م نباشدهرگز دل من دژ
 تا جز به تو متهم نباشد

  

  
  ٭٭٭

 در مهرماه زهدم و دينم خراب شد
 زهدم منافقي شد و دينم مشعبدي
 ايمان و كفر چون مي و آب زالل بود

 اي كه ثرياش بنده بود دوش از پياله
  

 ايمان و كفر من همه رود و شراب شد 
 تحقيقها نمايش و آبم سراب شد
 مي آب گشت و آب مي صرف ناب شد
 صايف مي درو چو سهيل و شراب شد

  

  
  ٭٭٭

 از دوست به هر جوري بيزار نبايد شد
 ور جان و دل و دين را افگار نخواهي كرد
 گر زانكه چو عياران از عهده برون نايي
 هرگه كه به ترك جان آسان نتواني گفت
 نچون سوخنت دل را تن در نتوان داد
 خواهي كه بياسايي مانند سنايي تو

 رب يابي از خود ز نگار خودخواهي كه خ
  

 از يار به هر زخمي افگار نبايد شد 
 با عشق خوش شوخي در كار نبايد شد
 دلدادۀ آن چابك عيار نبايد شد
 پس عاشق آن دلرب خونخوار نبايد شد
 از الف برعنايي در نار نبايد شد
 هرگز ز مي عشقش هشيار نبايد شد
 اال ز وجود خود بيزار نبايد شد

  

  
  ٭٭٭

 به تحفه هركه او در منزل جانان كشددل
 در نوردد مفرش آزادگي از روي عقل
 گرچه دشوارست كار عاشقي از بهر دوست
 رهروي بايد كه اندر راه ايمان پي نهد

 از وجود نيستي بايد كه خط بر جان كشد 
 رخت بدبختي ز دل از خانۀ احزان كشد
 از محبت بر دل و جان رخت عشق آسان كشد

 غم بر سر پيمان كشدتا ز دل پيمانۀ 
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 دين و پيمان و امانت در ره ايمان يكيست
 ت بگسلدیعلشكر الحول را بند قط

 خلق پيغمرب كجا تا از بزرگان عرب
 وبكر در صدق و صوابصادقي بايد كه چون ب

 يا نه چون عمّر كه در اسالم بعد از مصطفا
 گناه پارسايي كو كه در محراب و مصحف بي

 حيدر كرار كو كاندر مصاف از بهر دين
  

 مرد كو تا فضل دين اندر ره ايمان كشد
 وز تفاوت بر شعاع شرع شادروان كشد
 جور و رنج ناسزايان از پي يزدان كشد
 زخم مار و بيم دشمن از بن دندان كشد
 از عرب لشكر ز جيحون سوي تركستان كشد
 تا زغوغا سوزش شمشير چون عثمان كشد

 كشد در صف صفني ستم از لشكر مروان
  

  
  ٭٭٭

 ما را ز مه عشق تو سايل دگر آمد
 در ديده خيايل كه مرا بد ز رخ تو
 بر مركب شايسته شهنشاه شكوهت
 شد نقص كمايل كه مرا بود به صورت

 زدم از حرص دوايل بر طبل طلب مي
 از سينه نهال امل از بيم بكندم
 بر عشوه ز من رفت به تعريض نكاالت
 ممدر وصف صفا حيدر اقبال به چش

  

 دور از ره هجر تو وصايل دگر آمد 
 يكباره همه رفت و خيايل دگر آمد
 بر تخت دل من به جمايل دگر آمد
 در عالم تحقيق كمايل دگر آمد
 ناگاه بر آن طبل دوايل دگر آمد
 با ميوۀ انصاف نهايل دگر آمد
 آسوده به تصريح نكايل دگر آمد
 بر دلدل دولت به داليل دگر آمد

  

  
  ٭٭٭

 ز عنرب همي معشوق من چنرب كندبر مه ا
 گه ز مشك سوده نقش آرد همي بر آفتاب
 گرد زنگارش پديد آمد ز روي برگ گل
 اي دريغا آن پريرو از نهيب چشم بد
 هركه ديد آن خط نورسته بدان ياقوت سرخ
 خيز تا يك چند بر ديدار او باده خوريم

 بازي دارد اندر لب كه همچون بلعجب مهره
 الفنج جادو بند او لچشم جان آهنج د

 آفرين بادا بر آن رويي كه گر بيند پري
 اين چنني دلرب كه گفتم در صفات عشق من
 گاه چون عودم بسوزد گه گدازد چون شكر
 گه كند بر من جهان همچون دهان خويش تنگ
 گاه چون ذره نشاند مر مرا اندر هوا
 اي مسلمانان فغان زان دلرباي مستحيل

  

 مه چنرب از عنرب كند كس ديدي كه برهيچ 
 گه عبير بيخته بر اللۀ احمر كند
 ترسم امسالش بنفشه از سمن سر بر كند
 سوسن آزاده را در زير سيسنرب كند
 عاجز آيد گر صفات رنگ نيلوفر كند

 وفا ساغر كند پيش از آن كش روزگار بي
 گه عقيق كاني و گه دّر و گه شكر كند
 جادويي داند مگر كز جزع من عبهر كند

 گمان از رشك رويش خاك را بر سر كند بي
 گه دو چشمم پر ز آب و گه رخم پر زر كند
 گه چو زير چنگم اندر چنگ رامشگر كند
 گه تنم چون موي خويش آن الله رخ الغر كند
 گه رخم از اشك چشمم زعفران پر زر كند
 كو جهان بر جان من چون سد اسكندر كند
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  ٭٭٭
 اهي كندگر شبي عشق تو بر تخت دلم ش

 باد لطفت گر به دارالملك انسان بروزد
 دم زنم در عشق تو خوش يك من چه سگ باشم كه

 هركه از تصديق دل در خويشنت كافر شود
 خود ار در كفر و دين آيد كسي محبوب نيست بي

 خفتۀ بيدار بنگر عاقل ديوانه بني
 تا درين داري به جز بر عشق دارايي مكن

 او در كوي عقل ساحري دان مر سنايي را كه
  

 صدهزاران ماه آن شب خدمت ماهي كند 
 هريكي را بر مثال يوسف چاهي كند
 آدم و ابليس يك جا چون به همراهي كند

 خاليف صورت ايمانش دلخواهي كند بي
 مختصر آنست كار از روي آگاهي كند

 وصل اَلّاهي كند كو ز روي معرفت بي
 عاشق آن كار خود از آه سحرگاهي كند

 ي با خيال ترك خرگاهي كندعشقباز
  

  
  ٭٭٭

 وصال حالت اگر عاشقي حالل كند
 خربيست وصال جسنت عاشق نشان بي

 رهيست عشق كشيده ميان درد و دريغ
 نصيب خلق يكي خندقي پر از شهوت
 چو از نصيب گذشتي روا بود كه دلت
 چو آفتاب رخش محرتق شود ز جمال
 نگار من چو شب از گرد مه درآاليد

 م كردن به رويش از پي آننگه نيار
 كمال حال ز عشاق خويش نقص كند
 وصال او به زماني هزار روز كند
 هزار آيت دل بردنست يار مرا
 چو او سوار شود سرو را پياده كند
 حديث در دهن او تو گوييي كه مگر
 گمان بري كه سيه زلف او بر آن رخ او
 زهي بتي كه به خوبي خويش در نفسي

 كند به يك ساعت هزار صومعه ويران
 ه از آن روي پر مالحت و زيباللّٰ  تبارك

  

 فراق عشق همه حالها زوال كند 
 كه نه ره همۀ عاشقان وصال كند

 خودي مثال كند طلب در او صفت بي
 در او مجاز و حقيقت همي جدال كند
 حديث دلرب و دعوي زلف و خال كند
 نقاب بندد بعضي ازو هالل كند

 حالل كند حرام خون هزاران چو من
 كه جان ز تن به ره ديده ارتحال كند

 نقص را كمال كند بتم چو خوبي بي
 فراق او ز شبي صدهزار سال كند
 زهر يكيش طبايع دو صد جمال كند
 چو غمزه سازد هاروت را نكال كند
 وجود با عدم از لذت اتصال كند
 يكي شبست كه با روز او جدال كند
 هزار عاشق چون من فرو جوال كند

 هاي سر زلف جيم و دال كند و حلقهچ
 كه غايت همه عشاق قيل و قال كند

  

  
  ٭٭٭

 مردمان دوستي چنني نكنند
 جنگ و آزار و خشم يكباره
 چون كسي را به مهر بگزينند
 در رخ دوستان كمان نكشند

 هر زمان اسب هجر زين نكنند 
 مذهب و اعتقاد و دين نكنند
 ديگري را بر او گزين نكنند
 بر دل عاشقان كمني نكنند
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 ها كردنچون مني را به چاره
 روز و شب اختيار مهر كنند
 چون وفا خوبرت بود كه جفا

 ن خورند شراببر سماع حزي
 زلف پرچني ز بهر فتنۀ خلق

 كني و پنداري اينهمه مي
 زاده مكن اي لعبت پري

 همه شاه و گدا و مير و وزير
  

 دل بيگانه را رهني نكنند
 نكنندسال و مه آرزوي كني 

 آن كنند اختيار و اين نكنند
 ليك عاشق را حزين نكنند
 همچو زلف بتان چني نكنند
 كه ترا خلق پوستني نكنند

 زادگان چنني نكنند كه پري
 بهر دنيا به ترك دين نكنند

  

  
  ٭٭٭

 گر سال عمر من به سر آيد روا بود
 پايان عاشقي نه پديدست تا ابد
 اي واي و حسرتا كه اگر عشق يك نفس
 اي آمده به طمع وصال نگار خويش
 پروانۀ ضعيف كند جان فداي شمع
 ديدار وي همان بود و سوخنت همان

 ست مرگ نيست آن را كه زندگيش به عشق
  

 اندي كه سال عيش هميشه به جا بود 
 پس سال و ماه و وقت در او از كجا بود
 در سال و ماه عمر ز جانم جدا بود

 اي كه عشق براي بال بود نشنيده
 تا پيش شمع يك نظرش را سنا بود
 گويي فناي وي همه اندر بقا بود
 هرگز گمان مرب كه مر او را فنا بود

  

  
  ٭٭٭

 آفرين بادا بر آن كس كو ترا در بر بود
 آفرين بر جان آن كس كو نكو خواهت بود

 اي ندهي ز كرب جان و دل بردي به قهر و بوسه
 گر شوم من پاسبان كوي تو راضي بوم

  

 ين بادا بر آن كس كو تو را در خور بودوآفر 
 شادمان آن كس كه با تو در يكي بسرت بود
 اين نشايد كرد تا در شهرها منرب بود
 خود ببخشايي بر آن كش اين هوس در سر بود

  

  
  ٭٭٭

 چون دو زلفني تو كمند بود
 گوييم صرب كن ز بهر خدا
 خواجه انصاف مي ببايد داد
 سرو را كي رخ چو ماه بود

 نداني كه پست گردد زودمي 
 اي چنني طلبد هركه معشوقه

  

 شايد ار دل اسير بند بود 
 آخر اين صرب نيز چند بود
 با چنني رخ چه جاي پند بود
 ما را كي لب چو قند بود
 هر كرا همت بلند بود
 همه رنج و غمش پسند بود

  

  
  ٭٭٭

 در همه كار يار بايد بود  عاشق و يار يار بايد بود
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 گر همه راحت و طرب طلبي
 ك چشم و گونۀ زردروز و شب ز اش

 ور گل دولتت همي بايد
 گاه در فراق وصال گاه و بي

 چون سنايي هميشه در بد و نيك
  

 رنج بردار يار بايد بود
 در و دينار يار بايد بود
 خستۀ خار يار بايد بود
 مست و هشيار يار بايد بود
 صاحب اسرار يار بايد بود

  

  
  ٭٭٭

 ميد تو توانم بودهزار سال به ا
 مرا وصال نبايد همان اميد خوشست
 مرا هواي تو غالب شدست بر يك حال
 من از تو هيچ نديدم هنوز خواهم ديد
 وهميشه صيد تو خواهم بدن كه چهرۀ ت

  

 هر آنگهي كه بيابم هنوز باشد زود 
 نه هر كه رفت رسيد و نه هركه كشت درود
 نه از جفاي تو كم شد نه از وفا افزود

 شير صورت او ديدم وز آتش دود ز
 نمودني بنمود و ربودني بربود

  

  
  ٭٭٭

 افشان بودروي او ماهست اگر بر ماه مشك
 گر روا باشد كه اللستان بود باالي سرو
 دل چو گوي و پشت چون چوگان بود عشاق را
 گر ز دو هاروت او دلها نژند آيد همي
 من به جان مرجان و لؤلؤ را خريداري كنم

 در عشق او پنهان نماند تا مرا راز او
 زانكه غمازان من هستند هر سه پيش خلق
 بر كنار خويش رضوان پرورد او را به ناز
 هر زمان گويم به شيريني و پاكي در جهان

  

 قد او سروست اگر بر سرو اللستان بود 
 افشان بود بر مه روشن روا باشد كه مشك

 تا زنخدانش چو گوي و زلف چون چوگان بود
 د دلها را ز دو ياقوت او درمان بوددر

 گر چو دندان و لب او لؤلؤ و مرجان بود
 روي زرد و آه سرد و ديدۀ گريان بود
 هركجا غماز باشد راز كي پنهان بود
 حور باشد هركه او پروردۀ رضوان بود
 چون لب و دندان او يارب لب و دندان بود

  

  
  ٭٭٭

 از هرچه گمان برد دلم يار نه آن بود
 از تكلف بد و آن مهر فسون بودآن ن

 بر روي رقم شد شرري كز دل و جان تافت
 توحيد من آن زلف بشوليدۀ او بود
 رويي كه رقم بود برو دولت اسالم
 بنمود رخ و روم به يك بار بشوريد
 پس زلف برافشاند و جهان كفر پراكند
 گويي كه درو پاي عزيزان همه سر بود

 خاك از خون جگر سيل وز دل پاره درو

 پندار بود آن عشق و يقني جمله گمان بود 
 وان عشق مجازي بد و آن سود زيان بود
 وز ديده برون آمد دردي كه نهان بود

 آن روي چو خورشيد جهان بودايمان من 
 زلفي كه درو مرتدي و كفر نشان بود
 آيني بت و بتگري از ديدن آن بود
 الحق ز چنان زلف مسلمان نتوان بود
 راهي كه درو وصل نكويان همه جان بود
 منزلگهش از آتش سوزان دمان بود
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 بس جان عزيزان كه در آن راه فنا شد
 چون كعبۀ آمال پديد آمد از دور
 بر درگه تو خوار و ز ديدار تو نوميد
 بيرون ز خيايل نبد آنجا كه نظر بود

  

 گور و لحد آنجا دهن شير ژيان بود
 گفتند رسيديم سر راه برآن بود

 نشستند كه افالس بيان بودبر خاك 
 افزون ز حديثي نبد آنجا كه گمان بود

  

  
  ٭٭٭

 نور تا كيست كه آن پردۀ روي تو بود
 ز آفتابم عجب آيد كه كند دعوي نور
 در ترازوي قيامت ز پي سخنت نور
 زاه پر جان شود آن جاي كه گام تو بود

 مت توهركه او روي تو بيند ز پي خد
 يم از آنكالباز تو با رنگ گل و بوي گ

 ديدۀ حور بر آن خاك همي رشك برد
 كافۀ خلق همه پيش رخت سجده برد

 چون کعبه از آنقبلۀ جايست همه سوي تو 
  

 مشك خود كيست كه آن بندۀ موي تو بود 
 در سرايي كه در و تابش روي تو بود
 صد من عرش كم از نيم تسوي تو بود
 گوش پر دُر شود آنجا كه گلوي تو بود

 ي تو كه پشتش چو به روي تو بودهم به رو
 خوي احمد بود آنجاي كه خوي تو بود
 كه برآن نقش ز لعل سر كوي تو بود
 حور يا روح كه باشد كه كفوي تو بود
 قبلۀ جان سنايي همه سوي تو بود

  

  
  ٭٭٭

 با او دلم به مهر و مودت يگانه بود
 بر درگهم ز جمع فرشته سپاه بود

 ر خويشدر راه من نهاد نهان دام مك
 خواست تا نشانۀ لعنت كند مرا مي

 بودم معلم ملكوت اندر آسمان
 ام هفصد هزار سال به طاعت ببوده

 ام كه يكي لعنتي شود در لوح خوانده
 آدم زخاك بود من از نور پاك او
 اي گفتند مالكان كه نكردي تو سجده

 جانا بيا و تكيه به طاعات خود مكن
 سيددانستم عاقبت كه به ما از قضا ر

 اي عاقالن عشق مرا هم گناه نيست
  

 سيمرغ عشق را دل من آشيانه بود 
 عرش مجيد جاه مرا آستانه بود
 آدم ميان حلقۀ آن دام دانه بود
 كرد آنچه خواست آدم خاكي بهانه بود
 اميد من به خلد برين جاودانه بود
 وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود
 ودبودم گمان به هركس و بر خود گمان نب

 گفتم يگانه من بوم و او يگانه بود
 چون كردمي كه با منش اين در ميانه بود
 كاين بيت بهر بينش اهل زمانه بود

 شمم روانه بودصد چشمه آن زمان زد و چ
 ن بي رضا نبودره يافنت به جانبشا

  

  
  ٭٭٭

 هركرا در دل خمار عشق و برنايي بود
 اين منم زاري كه از عشق بتان شيدا شدم

 ارين چند فرمايي شكيبايي مرااي نگ

 كار او در عاشقي زاري و رسوايي بود 
 ي و شيدايي بودآري اندر عاشقي زار

 با غم عشقت كجا در دل شكيبايي بود



۲۷۳ 

 مر مرا گفتي چرا بر روي من عاشق شدي
 شد دلم صفرايي از دست فراق اين جمال
 آن كه يك ساعت دل آورد و بربد و باز داد
 از سخنهاي سنايي سير كي گردند خود
 از جمال يوسفي سيري نيابد جاودان

  

 عاشقي جانانه خودكامي و خودرايي بود
 آنكه صفرايي نشد در عشق سودايي بود
 بر حقيقت دان كه او در عشق هر جايي بود
 جز كسي كو در ره تحقيق بينايي بود
 هركرا بر جان و دل عشق زليخايي بود

  

  
  ٭٭٭

 من خون شودهر زمان از عشقت اي دلرب دل
 صربي بگويم راز دل با سنگ و روي گر ز بي

 ز آتش و درد فراقت اين نباشد بس عجب
 بار اندوهان من گردون كجا داند كشيد
 در غم هجران و تيمار جدايي جان من

 ام كز آب چشم در دل از مهرت نهايل كشته
 تا تو در حسن و مالحت همچنان ليلي شدي

 د هواخاك درگاه تو اي دلرب اگر گير
 اي شده ماه تمام از غايت حسن و جمال
 آن ديل كز خلق عالم دارد اميدي به تو
 چون سنايي مدحتت گويد ز روي تهنيت

  

 ها گردد ز راه ديدگان بيرون شودقطره 
 روي را تن آب گردد سنگ را دل خون شود
 گر دل من چون جحيم و ديده چون جيحون شود

 شود از بيداد بر گردون خاصه چون فريادم
 والكفل گردد گاه چون ذوالنون شودگاه چون ذ

 هر زماني برگ و شاخ و بيخ او افزون شود
 عاشق مسكينت اي دلرب همي مجنون شود
 توتياي حور و چرت شاه سقالطون شود

 شود» عادكالعرجون«چاكر از هجران رويت 
 چون ز تو نوميد گردد ماهرويا چون شود
 لفظ اسرار االهي در دلش معجون شود

  

  
  ٭٭٭

 تكلف ما را نبيد بايد اي يار بي
 جام و سماع و شاهد حاضر شدند باري
 ايمان و زاهدي را برهم شكست بايد
 از روي آن صنوبر ما را چراغ بايد
 جامي بهاي جاني بستان ز دست دلرب
 چون مطربان خوشدل گشتند جمله حاضر
 اي ساقي سمنرب در ده تو بادۀ تر

 ت اين عزيزاناز بادۀ تو مستند اي دوس
 سايل برفت ناگه روزي دو عيد ديدم
 از بوستان رحمت حايل كرانه جوييد
 از گفنت عبارت گر عربتي نگيري
 تا در مكان امني خر پشته زن فرود آي
 گر بايدت كه بويي آنجا گل عنايت
 اي شكر شگريف در گفتگوي معني

 وين قفل رنج ما را امشب كليد بايد 
 هاي دعوي برهم دريد بايد وين خرقه

 زنار جاحدي را از جان خريد بايد
 وز زلف آن ستمگر ما را گزيد بايد
 آمد مراد حاصل اكنون مريد بايد
 پايي بكوفت بايد بيتي شنيد بايد

 بايد »هل من مزيد«زيرا صبوح ما را 
 رنج و عناي مستان اكنون كشيد بايد
 اين هر دو عيد امروز خوشرت ز عيد بايد

 آرميد بايد چون در سراي همت مي
 در گردن اشارت معني گزيد بايد
 چون وقت كوچ آمد نايي دميد بايد

 پژمريد بايد اينجا گل رياست مي
 گر لب شفات آرد آخر بديد بايد



۲۷۴ 

 هرچند دير ماني آخر برفت بايد
 يبفروخته خريدي آورده را بربد

 چون الله گر بخندي عمرت كرانه جويد
  

 چون شكري بخوردي زهري چشيد بايد
 اي تو زين پس چه ديد بايد ياري چه ديده

 چون شمع اگر بگريي حلقت بريد بايد
  

  
  ٭٭٭

 ترا باري چو من گر يار بايد
 اگر بيمار باشد ور نباشد
 اگر ممكن نباشد وصل باري
 بيازردي مرا وانگه تو گويي
 مرا گويي كه بيداري همه شب
 چو من وصل جمال دوست جويم

 دلچه كردي بستدي آن دل كز آن 
 مرا طعنه زني گويي دليرا
 دل خسته چه قيمت دارد اي دوست
 طمع برداشتم از دل وليكن
 همه خون كرد بايد در دل خويش
 ايا نيكوتر از عمر و جواني
 مرا ديدار تو بايد وليكن

 مهرست رخسار مرا دينار بي
 اگر خواهي به خون دل كني نقش

  

 ازين به مرمرا تيمار بايد 
 لدار بايدمر اين دل را يكي د

 بسايل در يكي ديدار بايد
 چه كردي كز منت آزار بايد
 دو چشم عاشقان بيدار بايد
 مرا ديده پر از زنگار بايد
 مرا در عشق صد خروار بايد
 ديل بستان چرا بيكار بايد
 كه چندين با منت گفتار بايد
 مر اين جان را يكي زنهار بايد
 هرآنكس را كه چون تو يار بايد

 كو كردار بايدنكو رو را ن
 ترا يارا همي دينار بايد
 چنني زر مر ترا بسيار بايد
 وليكن نقش را پرگار بايد

  

  
  ٭٭٭

 تا رقم عاشقي در دلم آمد پديد
 در صفت عاشقي لفظ و عبارت بسوخت
 قافله اندر گذشت راه ز ما شد نهان
 مشكل درد مرا چرخ نداند گشاد
 اي پسر از هرچه هست دست بشوي و برو

  

 ي از جان من نسبت آدم بريدعاشق 
 حرف و بيان شد نهان نام و نشان شد پديد
 گشت ز ما منقطع هر كه به ما در رسيد
 محمل عشق مرا خاك نيارد كشيد
 راه خرابات گير رود و سرود و نبيد

  

  
  ٭٭٭

 لشكر شب رفت و صبح اندر رسيد
 چشم مست پر خمارت باز كن
 مطرب سرمست را آواز ده

 م امشب چو دوشپرمكن جام اي صن
 نيست گويي آن حكايت راستي

 خيز و مهرويا فراز آور نبيد 
 كز نشاطت صربم از دل بر پريد
 چون ز ميخانه عصير اندر رسيد
 كت همه جامه چكانه برچكيد
 يدخون دل بر گرد چشم ما دو



۲۷۵ 

 كيست كز عشقت نه بر خاك اوفتاد
 چون خطت طغراي شاهنشاه يافت
 از سنايي زارتر در عشق كيست

  

 كيست كز هجرت نه جامه بر دريد
 از فنا خط گرد عالم بركشيد
 يا چو تو دلرب به زيبايي كه ديد

  

  
  ٭٭٭

 اقتدا بر عاشقان كن گر دليلت هست درد
 عقل و جان و دل درين ره كي شوي ناشده بي

 هركه شد مشتاق او يكبارگي آواره شد
 مرد بايد پاكباز و درد بايد مرد سوز

 گه معشوق شوخاكپاي خادمان در
 هركرا سوداي وصل آن صنم در سر فتاد
 اي سنايي رنگ و بويي اندرين ره بيش نيست

  

 ور نداري درد گرد مذهب رندان مگرد 
 محرم درگاه عشقي با بُت و زنار گرد
 هركه شد جوياي او در جان و دل منزل نكرد
 كان نگارين روي عاشق مي نخواهد كرد مرد

 قان از بهر دردبوسه را بر خاك ده چون عاش
 اندرين ره سرهم آخر در سر اين كاركرد
 اندرين ره رو همي چون رنگ و بو خواهند كرد

  

  
  ٭٭٭

 معشوق مرا ره قلندر زد
 گه رفت ره صالح دين داري
 رندي در زهد و كفر در ايمان
 خمّيده چو حلقه كرد قّد من
 چون سوخت مرا بر آتش دوزخ
 در صومعه پاي كوفت از مستي

 نب به صومعه در شدبا آب ع
 گر من نه به كام خويشم او باري

  

 زان راه به جانم آتش اندر زد 
 گه راه مقامران لنگر زد
 ظلمت در نور و خير در شر زد
 وآنگاه مرا چو حلقه بر در زد
 وز آتش دوزخ آب كوثر زد
 ابدال ز عشق دست بر سر زد
 در ميكده آب زر بر آذر زد
 با آنكه دلم نخواست خوشرت زد

  

  
  ٭٭٭

 روزي بت من مست به بازار آمد
 صد دلشده را از غم او روز فرو شد
 رخسار و خطش بود چو ديبا و چو عنرب
 در حسرت آن عنرب و ديباي نو آيني

 ست بتان را ز بناگوش و خط او رشك
 آن مايه بدانيد كه ايزد نظري كرد
 وآن شب كه مرا بود به خلوت بر او بار

  

 بار برآمد گرد از دل عشاق به يك 
 صد شيفته را از غم او كار برآمد
 باز آن دو بهم كرد و خريدار برآمد
 فرياد ز بزاز و ز عطار برآمد
 گويند كه بر برگ گلش خار برآمد
 تا سوسن و شمشاد ز گلزار برآمد
 پيش از شب من صبح ز كهسار برآمد

  

  
  ٭٭٭

 به كمال و كرمش جان من اقرار دهد  هركه در كوي خرابات مرا بار دهد



۲۷۶ 

 چ كسيبار در كوي خرابات مرا هي
 در خرابات بود يار من و من شب و روز
 اي خوشا كوي خرابات كه پيوسته در او
 هركه او حال خرابات بداند به درست
 در خرابات نبيني كه ز مستي همه سال
 آنكه چون باشد هشيار به فرزند عزيز
 هر دو عالم را چون مست شود از دل و جان
 آنكه بيرون خرابات به قمطير و نقير

 ني همه آفاق بود در چشمشآنكه نا
 آنكه او كيسه ز طرار نگهدارد چون
 اي تو كز كوي خرابات نداري گذري
 تو برو زاويۀ زهد نگهدار و مرتس

  

 ندهد ور دهد آن يار وفادار دهد
 به سر كوي همي گردم تا بار دهد
 مر مرا دوست همي وعدۀ ديدار دهد

 در حال به بازار دهد هرچه دارد همه
 هب دير ترا كشتي و زنار دهدار

 در مي سيم به صد زاري دشخوار دهد
 به بهاي قدح مي دهد و خوار دهد
 چون درآيد به خرابات به قنطار دهد
 در خرابات به مي جبه و دستار دهد
 به خرابات شود كيسه به طرار دهد
 زان سناييت همي پند به مقدار دهد

 به سزاوار دهد كه خداوند سزا را
  

  
  ٭٭٭

 دوش ما را در خراباتي شب معراج بود
 بر اميد وصل ما را ملك بود و مال بود
 عشق ما تحقيق بود و شرب ما تسليم بود
 چاكر ما چون قباد و بهمن و پرويز بود
 ام از رخ و زلفني او شطرنج بازي كرده

 بدرۀ زر و درم را دست او طيار بود
  

 هم به ما محتاج بودآنكه مستغني بد از ما  
 از صفاي وقت ما را تخت بود و تاج بود
 حال ما تصديق بود و مال ما تاراج بود
 خادم ما ايلك و خاقان بد و مهراج بود
 زانكه زلفش ساج بود روي او چون عاج بود
 كعبۀ محو و عدم را جان ما حجاج بود

  

  
  ٭٭٭

 هركه در عاشقي تمام بود
 گردد از غم عشقد آنكه او شا

 چه خرب دارد از حالوت عشق
 دوري از عشق اگر همي خواهي
 در ره عاشقي طمع داري
 اين تمنا و اين هوس كه تراست
 عشق جويي و عافيت طلبي
 بندۀ عشق باش تا باشي

  

 پخته خوانش اگرچه خام بود 
 خاص دانش اگرچه عام بود
 هركه در بند ننگ و نام بود
 كز سالمت ترا سالم بود

 ظام بودكه ترا كار بر ن
 عشقبازي ترا حرام بود
 عشق يا عافيت كدام بود
 تا سنايي ترا غالم بود

  

  
  ٭٭٭

 هركه در بند خويشنت نبود
 آنكه خايل شود ز خويشي خويش

 وثن خويش را شمن نبود 
 خويشي خويش را وطن نبود



۲۷۷ 

 خربيمن مگوي ار ز خويش بي
 در خرابات هركه مرد از خويش

 اي مرده هرچه خواهي گوي ارنه
 با سنايي ازين خصومت نيست

 ستان رامست باش اي پسر كه م
 چو خواهي كردراستي را همي 

  

 زانكه از خويش مرده من نبود
 تن او را ز من كفن نبود
 از همه جز منت سخن نبود
 زين خصومت ورا حزن نبود
 دل به تيمار ممتحن نبود
 نيستي جز هالك تن نبود

  

  
  ٭٭٭

 شودهر كو به راه عاشقي اندر فنا
 آري بدين مقام نيارد كسي رسيد
 راهيست بلعجب كه درو چون قدم زني

 چگونه رهي كاندرو قدم چون و بي بي
 نزل نخستني مردم ز نام و ننگدر م
 ن نيافت از اين راه بر كرانانش هركس

 در كوي آدمي نتوان جست راه دين
 زاندر كه آمدي به همان بايدت شدن
 نصحرا مشو كه عيب نهانست در جها

  

 تا رنج وقت او همه اندر بال شود 
 شود تا همتش بريده ز هر دو سرا

 كمرت منازلش دهن اژدها شود
 اهي زمني تيره و گاهي سما شودگ

 از روزگار مذهب و آيني جدا شود
 آن مرد غرقه گشته به دريا كجا شود
 كاندر نسب عقيدۀ مردم دوتا شود
 پس جز به نيستي نسب تو خطا شود

 ردد عاشق فنا شودور عيب غيب گ
  

  
  ٭٭٭

 هر كو به خرابات مرا راه نمايد
 هركو بگشايد در ميخانه به من بر
 اي جمع مسلمانان پيران و جوانان
 گويند سنايي را شد شرم به يك بار
 دايم به خرابات مرا رفنت از آنست

 روم و رفتم و خواهم رفنت من مي
  

 زنگ غم و تيمار ز جانم بزدايد 
 رو بر بگشايدايزد در فردوس ب

 در شهر شما كس را خود مزد نبايد
 رفنت به خرابات ورا شرم نيايد
 كالّا به خرابات مرا دل نگشايد
 كمرت غمم اينست كه گويند نشايد

  

  
  ٭٭٭

 جمع خراباتيان سوز نفس كم كنيد
 نيست جز از نيستي سيرت آزادگان
 راه خرابات را جز به مژه نسرپيد

 بسمجمع عشاق را قبلۀ رخ يار 
 اند قافلۀ عاشقان راه ز جان رفته

 روي نبينيم ما ديدن سيمرغ را
 گر نتوانيد گفت مذهب شيران نر

  

 باده نهاني خوريد بانگ جرس كم كنيد 
 در ره آزادگان صحو و درس كم كنيد
 مركب طامات را زين هوس كم كنيد
 چون به نماز اندريد روي به پس كم كنيد
 دگر ز وفا آگهيد قصد فرس كم كني
 نيست چو مرغي كنون ز آه و نفس كم كنيد
 در صف آزادگان عيب مگس كم كنيد

  



۲۷۸ 

  
  ٭٭٭

 مير خوبان را كنون منشور خوبي در رسيد
 ست كاكنون عاشقي خواهد نوشت نامه آن نامه

 دلربان را جان همي بر روي او بايد فشاند
 آفت جانهاي ما شد خط دلبندش وليك

 آسمان اندر» والشمس«گويي اكنون راست شد 
 ش پديد آمد چه شد گرد بيجادهگر ز مرد 

 هرچه عمرش بيش گردد بيش گرداند زمان
 كي تبه گرداندش هرگز به دست روزگار

  

 مملكت بر وي سهي شد ملك بر وي آرميد 
 ست كاكنون عاشقي خواهد دريد پرده آن پرده

 نوخطان را مي همي بر ياد او بايد چشيد
 بايد خريدرويان به جان  آفت جان را ز بت

 اندر كشيد» والضحاش«كرد و » والليل«آيت 
 خرمي بايد كه اندر سبزه زيباتر نبيد
 چون غزلهاي سنايي تري اندر وي پديد
 صورتي كايزد براي عشقبازي آفريد

  

  
  ٭٭٭

 بيهوده چه شينيد اگر مرد مصافيد
 از جانب خود هر دو جهان هيچ مجوييد
 چون مايه همي در پي يك سود بداديد

 بر نكنيد جان و دل از غير دالرام تا
 داريد سراي طايفه دستي بهم آريد

  

 خيزيد همي گرد در دوست طوافيد 
 جز جانب معشوق اگر صويف صافيد
 آنگاه كنم حكم كه در صرف صرافيد
 دعوي مكنيد صفوت و بيهوده مالفيد
 ورنه سرتان دادم خيزيد معافيد

  

  
  ٭٭٭

 عاشق مشويد اگر توانيد
 اختيار نبود اين عشق به

 هرگز مربيد نام عاشق
 آب رخ عاشقان مريزيد
 معشوقه وفا به كس نجويد
 اينست رضاي او كه اكنون
 اينست سخن كه گفته آمد
 بسيار جفا كشيد آخر
 اينست نصيحت سنايي

  

 تا در غم عاشقي نمانيد 
 دانم كه همني قدر بدانيد
 تا دفرت عشق بر نخوانيد
 تا آب ز چشم خود نرانيد

 د ز ديده خون چكانيدهرچن
 بر روي زمني يكي نمانيد
 گر نيست درست بر مخوانيد
 او را به مراد او رسانيد
 عاشق مشويد اگر توانيد

  

  
  ٭٭٭

 هركه او معشوق دارد گو چو من عيار دار
 يار معني دار بايد خاصه اندر دوستي
 از عزيزي گر نخواهي تا به خواري اوفتي

 خوبرت ماه تركستان بسي از ماه گردون

 گفتاردار و خوش عيش زبان خوش وشيرين لبخوش 
 تا تواني دوستي با يار معني دار دار
 روي نيكو را عزيز و مال و نعمت خوار دار
 مه ز تركستان گزين و ز ماه گردون عار دار



۲۷۹ 

 زلف عنرب بار گير و جام ماالمال كش
 ور همي خواهي كه گردد كار تو همچون نگار

  

 زلفني عنرب بار داردوستي با جام و با 
 چون سنايي خويشنت در عشق او بر كار دار

  

  
  ٭٭٭

 اي من غالم عشق كه روزي هزار بار
 اين عشق جوهريست بدانجا كه روي داد
 جز عشق و اختيار به ميدان نام و ننگ
 جز درد عشق غمزۀ معشوق را كه كرد
 اين درد عشق راست كه در پاي نيكوان

 ر آنكدر عشق نيست زحمت تمييز به
  

 بر من نهد ز عشق بتي صدهزار بار 
 بر عقل زيركان بزند راه اختيار
 نامرد را ز مرد كه كردست آشكار
 بر جان عاشقان برت از زخم ذوالفقار
 هر ساعت ار بخواهد جانها كند نثار
 در باغ عشق دوست به نرخ گلست خار

  

  
  ٭٭٭

 جانا ز غم عشق تو من زارم من زار
 من ز جفاهاتهرچند كه بيزار شدم 

 تا در كف اندوه بماندست دل من
 از جان از بهر رضاي دل تو از دل و

 لفني تو چون شباي روي تو چون روز و دو ز
 اي نقطۀ خوبي و نكويي به همه وقت
 پيكار نيم از غمت اي ماه شب و روز
 در كعبۀ تيمار اگر چند مقيمم
 از عشوۀ عشق تو اگر مست شدم مست

 يي چو رخ تواز هجر تو نزديك سنا
  

 از تودۀ سيسنرب در بارم در بار 
 زين مايۀ بيزاري بيزارم بيزار
 زين محنت و اندوه برآزارم آزار
 اي دوست به جان تو كه آوارم آوار
 پيوسته شب از عشق تو بيدارم بيدار
 گردندۀ عشق تو چو پرگارم پرگار
 بر درگه سوداي تو بر كارم بر كار

 م خماراي يار چنان دان كه به خمار
 از خوردن اندوه تو هشيارم هشيار
 اندر چمن عشق به گلزارم گلزار

  

  
  ٭٭٭

 خوار كه ما عاشقيم و زارما را مدار 
 ايم ما را مگوي سرو كه ما رنج ديده

 زين صعبرت چه باشد زين بيشرت كه هست
 فزون مجوي بر رنج دگر مخواه و برين

 بر ما حالل گشت غم و ناله و خروش
 هيچ كسي زينهار نيست ما را به نزد

  

 بيمار و دلفگار و جدا مانده از نگار 
 از گشت آسمان وز آسيب روزگار
 بيماري و غريبي و تيمار و هجر يار
 ما را بسست اينكه برو آمدست كار
 چونان كه شد حرام مي نوش خوشگوار
 خواهيم زينهار به روزي هزار بار

  

  
  ٭٭٭

 رزهي حسن و زهي عشق و زهي نور و زهي نا
 به نزديك من از شق زهي شور و زهي شر

 زهي خط و زهي زلف زهي مور و زهي مار 
 به درگاه تو از حسن زهي كار و زهي بار



۲۸۰ 

 به باال و كمرگاه به زلفني و به مژگان
 يكي گلبني از روح گلت عقل و گلت عشق
 بهشت از تو و گردون حواس از تو و اركان
 برين فرق و برين دست برين روي و برين دل
 ميان خرد و روح دو زلفني و دو چشمت
 تهمه دل سوختگان را از سر زلف و زنخدان

 به نزديك سناييست ز عشق تو و غيرت
  

 زهي تير و زهي تار و زهي قير و زهي قار
 زهي بيخ و زهي شاخ زهي برگ و زهي بار
 زهي هشت و زهي هفت زهي پنج و زهي چار
 زهي خاك و زهي باد زهي آب و زهي نار

 ي حل و زهي عقد زهي گير و زهي دارزه
 زهي جاه و زهي چاه زهي بند و زهي بار
 زهي نام و زهي ننگ زهي فخر و زهي عار

  

  
  ٭٭٭

 خماراي سنايي خيز و در ده آن شراب بي
 از نشاط آنكه دايم در سرم مستي بود
 هست خوش باشد كسي را كو ز خود باشد بري
 انيممن به حق باقي شدم اكنون كه از خود ف

 دل ز خود بردار اي جان تا به حق فاني شوي
 من به خود قادر نيم زيرا كه هستم ز آب و گل

  

 شمار تا زماني مي خوريم از دست ساقي بي 
 عمرها خوش بگذرانم بر اميد غمگسار
 خوش بود مستي و هستي خاصه بر روي نگار
 هان ز خود فانّي مطلق شو به حق شو استوار

 د فرد باشد پيش يارآنكه از خود فارغ آم
 چون بوم جايي كه هستم چون يتيمي دلفگار

  

  
  ٭٭٭

 زينهار اي يار گلرخ زينهار
 اللۀ خود رويم از فرقت مكن

 مگردچون شكوفه گرد بدعهدي 
 ام در خدمتت چون بنفشه خفته

 زانكه جانها را فراقت چون سمن
 باش با من تازه چون شاه اسرپم
 از سر لطف و ظريفي خوش بزي

 و سيسنرب بپژمردم ز غمهمچ
 چون نخوردم بادۀ وصلت چو گل
 اي هميشه تازه و تر همچو سرو
 حوضها كن گلبنان را از عرق
 زانكه از بهر سنايي هر زمان
 بلبل و قمري همي گويند خوش

  

 گنه بر من مكن تيزي چو خاربي 
 زار حجرۀ من زاشك خون چون الله

 تا مگر باقي بماني چون چنار
 فشه سوگوارنب پس مدارم چون

 يك دو هفته بيش ندهد زينهار
 تا نگردم همچو خيري دلفگار

 يي آزاده وار همچو سوسن تازه
 يك ره از ابر وفا بر من ببار
 همچو نرگس پس مدارم در خمار
 اشكم از هجران مكن چون گل انار
 تا چو نيلوفر در او گيرم قرار
 بر فراز و سرو و طرف جويبار

 ينهارزينهار اي يار گلرخ ز
  

  
  ٭٭٭

 اي نهاده بر گل از مشك سيه پيچان دو مار
 روي تو در هر ديل افروخته شمع و چراغ

 هني كه از عالم برآورد آن دو مار تو دمار 
 وار زلف تو در هر تني جان سوخته پروانه



۲۸۱ 

 هركجا بوييست خطت تاخته آنجا سپاه
 آتش عشقت بربده عالمي را آبروي
 تا ترا بر ياسمني رُست از بنفشه برگ مورد

 اي پس چون كه اندر عشق تو يوسف عصر ارنه
 خورشيد را ماه را ماني غلط كردم كه مر

 قيروان عشوه بگذارند غواصان دهر
 افزاي خود گر براندازي نقاب از روي روح

 هركه بر روي تو باشد عاشق اي جان جهان
 ست عالم كون و فساد از كفر و دين آراسته

 در جهان عشق ازين رمز و حكايت هيچ نيست
 واي اگر دستي برآرد در جهان انصاف تو

 ه چو الاللّٰ االبر تو كس در مي نگنجد تايل 
 ه را ببني در عشق خويشگويان انااللّٰ الف

 من نه تنها عاشقم بر تو كه بر هفت آسمان
 من شناسم مر ترا كز هفتمني چرخ آمدم

  

 هركجا رنگيست خالت ساخته آنجا قرار
 نشانده كشوري را خاكسارباد هجرانت 

 زار عاشقان را زعفران رُست از سمن بر الله
 خونفشان يعقوب بينم هر زماني صدهزار
 ارنورمند از خاك پاي تست نوراني عذ
 گر نهنگ عشق تو بخرامد از درياي قار
 رخت بردارد ز كيهان زحمت ليل و نهار
 با جهان جان نباشد بود او را هيچ كار

 يان و چشم اشكبارعالم عشق از دل بر
 كاين مزخرف پيكران گويند بر سرهاي دار
 در همه صحراي جان يك تن نماند پايدار
 حاجبي دارد كشيده تيغ در ايوان ناز
 بر بساط عشق بنهاده جبني اختيار
 كُشته هست از عشق تو چندان كه نايد در شمار
 بچۀ عشق ترا پرورده بر دوش و كنار

  

  
  ٭٭٭

 ار يارهركرا در دل بود باز
 دل كه چون من يك زمان خاصه آن بي

 كبك را بني تا چگونه شد خجل
 بنگر اندر گل كه رشوت چون دهد
 در جهان فردوس اعال دارد آنك
 در همه عالم نديدم لذتي
 همچو سنگ آيد مرا ياقوت سرخ
 باد نوشني دوش گفتي ناگهان

 آلود گشت زان قبل امروز مشك
 رشك لعل و لؤلؤ اندر كوه و بحر
 شد دل مسكني من در غم نژند
 دست بر سر ماند چون كژدم دلم

 اند از دل تمام هوش و عقلم برده
 مر سنايي را فتاد اين نادره

 بينم از آزار يار آنچه من مي
  

 عمر و جان و دل كند در كار يار 
 بر زمني نشكيبد از ديدار يار
 زان كرشمه كردن و رفتار يار
 خون شود لعل از پي رخسار يار

 ك نفس بودست در پندار ياري
 تر از گفتار يار خوشرت و شيرين

 لب ياقوت شكر بار يار بي
 چني زلف آشفت بر گلنار يار
 خانه و بام و در و ديوار يار
 زان عقيق و لؤلؤ شهوار يار
 من ندانم پيش ازين هنجار يار
 زان دو زلفني سيه چون مار يار
 آن دو نرگس بر رخ چون نار يار

 ت از اخبار يارچون معزي گف
 گر بگويم بشكنم بازار يار

  

  
  ٭٭٭



۲۸۲ 

 چون رخ به سراب آري اي مه به شراب اندر
 ور راي شكار آري او شكر شكارت را
 جالب خرد باشد هرگه كه تو در مجلس

 در سينه پديد آيد» ارني ربي«راز 
 جانها به شتاب آرد لعلت به درنگ اندر
 هر لحظه يكي عيسي از پرده برون آري

 تو برآميزد پاكي به گناه اندرمهر 
 ما و تو و قالشي چه باك همي با تو
 هر روز بهشتي نو ما را بدهي زان لب
 داني كه خراباتيم از زلزلۀ عشقت
 ما را ز ميان ما چون كرد برون عشقت
 ما گر تو شديم اي جان نشگفت كه از قوت
 اي جوهر روح ما درهم شده با عشقت

 ح مايارب چه لبي داري كز بهر صال
 از دل چكني وقتي در عشق سؤال او را
 شعري به سجود آيد اشعار سنايي را

  

 اقبال گيا رويد در عني سراب اندر 
 الحمدكنان آيد جانش به كباب اندر
 از شرم برآميزي شكر به گالب اندر
 گر زخم زند ما را چشم تو به خواب اندر
 دلها به درنگ آرد لعلت به شتاب اندر

 ري گويي به حجاب اندرها دا كده مريم
 قهر تو درانگيزد ديوي به شهاب اندر
 راند پسر مريم خر را به خالب اندر
 دندان نزني هرگز با ما به ثواب اندر
 كم راي خراج آيد شه را به خراب اندر
 اكنون همه خودخوان خود ما را به خطاب اندر
 دراج عقابي شد چون شد به عقاب اندر

 رنگ به آب اندر چون بوي به باد اندر چون
 باشد با ما به شراب اندر جز آب نمي

 در گوش طلب جان را چون شد به جواب اندر
 هرگه كه تو بسرايي شعرش به رباب اندر

  

  
  ٭٭٭

 ست به چني اندرماهي كه ز رخسارش فتنه
 افسون لب عيسي دارد به دهان اندر
 كز نوك سليماني بر طرف كمر دارد

 و مظلوماناز طلعت و رخسارش خورشيد چ
 خرم بود آن روزي كز بهر طرب دارم

  

 ست بدين اندر وز طرۀ طرارش رخنه 
 برهان كف موسي دارد به جبني اندر

 وار دارد به نگني اندر وز ننگ سليمان
 افتد ز فلك هر دم پيشش به زمني اندر
 زلفش به يسار اندر ساغر به يمني اندر

  

  
  ٭٭٭

 غريبيم چون حسنت اي خوش پسر
 اي ما را چو تو تحفهسفر داد 

 نظرمان مباد از خداي ار به تو
 دل تنگ ما معدن عشق تست

 ست گل هنوز از نهالت نرسته
 ببندد به عشق تو حورا ميان
 نباشد كم از ناف آهو به بوي
 نگارا ز دشنام چون شكرت
 عجب نيست گر ما قوي دل شديم

 يكي از سر لطف بر ما نگر 
 زهي ما برِ تو غالم سفر
 جز از روي پاكيست ما را نظر
 كه هم خردي و هم عزيزي چو زر
 هنوز از درختت نپختست بر
 گشايد ز رشگ تو جوزا كمر

 ا عشق زلف تو سوزد جگركر
 كه دارد ز گلربگ سوري گذر
 كه اين خاصيت هست در نيشكر



۲۸۳ 

 از چندان كه خواهي تو تيربيند
 تو بر ما به ناداني و كودكي
 بدين اتفاقي كه ما را فتاد
 مدر پردۀ ما كه در عشق تو
 كه از روي نسبت نيايد نكو
 دل و جان و عقل سناييت را

  

 كه ما ساختيم از دل و جان سرپ
 اي رهگذر چو متواريان كرده

 مكن راز ما پيش ياران سمر
 شدست اين سنايي ز پرده به در

 دار دار و پسر پرده پدر پرده
 ربودي بدان غمزۀ دل شكر

  

  
  ٭٭٭

 هات اي پسرتا كي از ناموس هي
 ساغري پر كن ز خون رز مرا

 دم بزن خوش بزي با دوستان يك
 بر نشاط و خرمي يك دم بزی
 اي هركجا دلدادۀ آواره

 چند بر طاعات ما راحت كني
 عاشقان مست را وقت صبوح
 هر زمان خواني خراباتي مرا
 كاشكي يك دم گذارندي مرا

  

 بامدادان جام مي هات اي پسر 
 غمهات اي پسركاين دلم خون شد ز 

 دل برپداز از مهمات اي پسر
 وقت كن ايام و ساعات اي پسر
 بيني او را كن مراعات اي پسر
 نيست ما را برگ طاعات اي پسر
 سود كي بخشد مقاالت اي پسر
 چند باشي زين محاالت اي پسر
 در صف اهل خرابات اي پسر

  

  
  ٭٭٭

 راحتي جان را به گفتار اي پسر
 ي وليكهرچه بايد داري از خوب

 مهر و ماهي گر بدندي مهر و ماه
 بشكني بازار خوبان جهان
 خلقي از كار تو سرگردان شدند
 همچو يعقوبند گريان زانكه تو

 بند خلق شد عشق تو چون پاي
 ست اكنون سنايي بر تو زار عاشق

  

 آفتي دل را به كردار اي پسر 
 نيست كردارت چو گفتار اي پسر
 سرو قد و الله رخسار اي پسر
 چون فرود آيي به بازار اي پسر
 تا كجا خواهد شدن كار اي پسر
 يوسف عصري به ديدار اي پسر
 دست را آهسته بردار اي پسر
 رحم كن بر عاشق زار اي پسر

  

  
  ٭٭٭

 روزي برآمد زود برخيز اي پسرصبح پي
 ما از جمال خود برافروز اي غالم مجلس

 م بزيربخور خ يك زمان با ما به خلوت مي
 را از كنار و بوسه دادن چاره نيست عاشقان

 گر ز بهر بوسه دادن در تو آويزد كسي

 خفتگان از خواب ناپاكي برانگيز اي پسر 
 مي ز جام خسرواني در قدح ريز اي پسر
 يك زمان با ما به كام دل برآميز اي پسر
 دل بنه بر بوسه دادن هيچ مستيز اي پسر

 وز محشر همچو خصمان در من آويز اي پسرر
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 گر تواني كرد با ما زندگي زينسان درآي
  

 ورنه زود از پيش ما برخيز و بگريز اي پسر
  

  
  ٭٭٭

 حلقۀ زلف تو در گوش اي پسر
 كيست در عالم كه بيند مر ترا

 گير اي غالم هم تويي ماه قدح
 سرو در بر دارم و مه در كنار
 بر جفاكاري چه كوشي اي غالم
 امشب اي دلرب به دام آويختي

 ني همي بخش از عقيقبوسۀ نوش
 كم كن اين آزار و اين بدها مجوي

  

 عالمي افگنده در جوش اي پسر 
 كش بجا ماند دل و هوش اي پسر
 هم تويي سرو قباپوش اي پسر
 چون ترا دارم در آغوش اي پسر
 بر وفاداري همي كوش اي پسر
 كز برم بگريختي دوش اي پسر
 بادۀ نوشني همي نوش اي پسر

 خاموش اي پسرميرِ داد اينجاست 
  

  
  ٭٭٭

 باز در دام بالي تو فتاديم اي پسر
 زلف تو دام است و خالت دانه و ما ناگهان
 گاه با چشم و دل پر آتش و آب اي نگار
 تا دل ما شد اسير عقرب زلفني تو
 از هوس بر حلقۀ زلفني تو بستيم دل

  

 اي پسر بر سر كويت خروشان ايستاديم 
 اي پسر فتاديمبر اميد دانه در دام او

 گاه با فرق و دو لب بر خاك و باديم اي پسر
 همچو عقرب دستها بر سر نهاديم اي پسر
 تا زغم بر رخ ز ديده خون گشاديم اي پسر

  

  
  ٭٭٭

 ماه مجلس خوانمت يا سرو بستان اي پسر
 آب حيوان داري اندر دُر و مرجان اي پسر
 باغ خنداني به عشرت ماه تاباني به لطف

 ف و فخر حوراني به حسنرامش جاني به لط
 درد و درماني به غمزه شكّر و شهدي به لب

  

 مير ميران خوانمت يا شاه ميدان اي پسر 
 دُر و مرجان خوانمت يا آب حيوان اي پسر
 باغ خندان خوانمت يا ماه تابان اي پسر
 فخر حوران خوانمت يا رامش جان اي پسر
 شهد و شكر خوانمت يا درد و درمان اي پسر

  

  
  ٭٭٭

 حلقه در گوش اي پسرام من ترا 
 جام مي بستان ز ساقي اي صنم
 چنگ بستان و قلندروار زن
 آنچه هجران تو با ما كرد دي

  

 پيش خود ميدار و مفروش اي پسر 
 اي ده زان لب نوش اي پسر بوسه

 تا به جان باز آورم هوش اي پسر
 ام دوش اي پسر با خيالت گفته

  

  
  ٭٭٭

 به شوخي لب چرا خاموش داري اي پسرپس  ف باري اي پسرچون سخنگويي از آن لب لط
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 در ره عشق تو ما را يار و مونس گفت تست
 دير زي در شادكامي كز اثرهاي لطيف
 تلخ گردد عيش شيرين بر بتان قندهار
 بامداد از رشك دامن را كند خورشيد چاك
 سر بسان سايه زان بر خاك دارم پيش تو
 سركشان سر بر خط فرمان من بنهند باش

 ير زلفار نبودي ماه رخسار تو تابان ز
 كودكي كان را به معني در خم چوگان زلف
 شد گرفتار سر زلف كمندآساي تو
 شد شكار چشم روبه باز پر دستان تو
 ماه روي تو چو برگ گل به باغ دلربي

 برگ شد زان برگ گل بس دال كز خرمي بي
 وار كي شدندي عالمي در عشق تو يعقوب

 چون سنايي را به عالم نام فخر از عشق تست
  

 خواهم ياري اي پسرزان بگفتي از تو مي
 مونس عقلي و جان را غمگساري اي پسر
 چون به گاه بذله زان لب لطف باري اي پسر
 روي چون ماه از گريبان چون برآري اي پسر
 كز رخ و زلف آفتاب و سايه داري اي پسر
 تا به گرد مه خط مشكني برآري اي پسر

 سر زلف تو بودي دهر تاري اي پسر با
 همچو گويي روز و شب گردان نداري اي پسر
 روز دعوي كردن مردان كاري اي پسر
 صدهزاران جان شيران شكاري اي پسر
 شد شكفته بر نهال كامگاري اي پسر
 آه اگر بر برگ گل شمشاد كاري اي پسر
 گر نه از يوسف جهان را يادگاري اي پسر

 او مي چه داري اي پسرننگ و عار از وصلت 
  

  
  ٭٭٭

 زلف چون زنجير و چون قير اي پسر
 زانكه تا در بند و زنجير توايم
 عرصه تا كي كرد خواهي عارضني
 هر زمان آيي به تير انداخنت
 زانكه چشم بد بدان عارض رسد
 آن لب و دندان و آن شيرين زبان
 جَست نتواند دل از عشق تو هيچ
 پاي بفشارد سنايي در غمت

  

 يك زمان از دوش برگير اي پسر 
 از در بنديم و زنجير اي پسر

 خار برخيز اي پسر چون گل بي
 هم كمان در دست و هم تير اي پسر
 زود در ده بانگ تكبير اي پسر

 ست و مي و شير اي پسر انگبني
 جَست كه تواند ز تقدير اي پسر
 تا به دست آيي به تدبير اي پسر

  

  
  ٭٭٭

 بود اي دلربهمواره جفا كردن تا كي
 من با تو دل يكتا وانگه تو زغم تشنه
 پيراهن صرب ما اندر غم هجرانت
 بي روي چو خورشيدت بيچاره سنايي را

  

 پيوسته بال كردن تا كي بود اي دلرب 
 چون زلف دوتا كردن تا كي بود اي دلرب
 چون چاك قبا كردن تا كي بود اي دلرب
 گردان چو سها كردن تا كي بود اي دلرب

  

  
  ٭٭٭

 اي سنايي كفر و دين در عاشقي يكسان شمر
 كفر و ايمان گر به صورت پيش تو حاضر شوند

 ستان را جان شمر جان ده اندر عشق و آنگه جان 
 ز مايۀ ايمان شمردستگاه كفر بيش ا
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 داني كه خود جانان چه باشد در صفا ور نمي
 اي آب از نياز چشمۀ حيوان چه جويي قطره

 يوسف گم كرده از نو ديدۀ شوخي بدوز
  

 هرچه آن را از تو بيرون برد آن را آن شمر
 در كنار افشان ز چشم و چشمۀ حيوان شمر
 پوست را بر قالب خود خانۀ احزان شمر

  

  
  ٭٭٭

 اي يوسف حسن و كشي خورشيد خوي خوش سير
 زين بادۀ چون ارغوان پر كن سبك رطل گران

 خوش درآ اندرميان زبان خوش لب شيرين خوش اي
 پوش كن فت طراز گوش كن يك نيم ازو گلزل

 اكنون طريقي پيش كن تدبير كار خويش كن
 من مدتي كردم حذر از عشقت اي شيرين پسر

  

 از سر برون كن سركشي امروز با ما باده خور 
 با ما خور اي جان جهان با ما خور اي بدر پدر
 بگشاي تركش از ميان تا در ميان بندم كمر

 كن تا خوانمت تنگ شكرو چندان نوش  مي خواه
 »المنع كفر بالبشر«در راه عشق اين كيش كن كـ 

 »جاءالقضا عمي البصر«آخر درآمد دل به سر 
  

  
  ٭٭٭

 ساقيا مي ده و نمي كم گير
 اي در دام گر به يك دم بمانده

 رو كه عيسي دليل و همره تست
 عالمي علم بر تو جمع شدست
 ز كمابيش بر تو نقصان نيست

 زير و زار خوشستست  بم گسسته
 ست بر دل تو گر سنايي غمي

  

 وز سر زلف خود خمي كم گير 
 جستي از دام پس دمي كم گير
 ره همي رو تو مريمي كم گير
 علم باقيست عالمي كم گير
 چون تو بيشي ز كم كمي كم گير
 زحمت زخمه را بمي كم گير
 يا غمي باش يا غمي كم گير

  

  
  ٭٭٭

 هر زمان چنگ بر كنار مگير
 زمان در كنار گير مرايك 

 جز به مهر تو ميل نيست مرا
 قرار شوم گر نخواهي كه بي

 بر سنايي ز دهر بيدادست
 به همه عمر اگر كند گنهي

  

 دل مسكني من شمار مگير 
 ورنگيري ز من كنار مگير
 جز مرا در زمانه يار مگير
 جز به نزديك من قرار مگير
 تو كنون طبع روزگار مگير

 ار مگيريك گنه را ازو هز
  

  
  ٭٭٭

 سكوت معنويان را بيا و كار بساز
 سكوت معنويان چيست عجز و خاموشي
 مرا كه فتنه و پروانۀ بال كردند
 به گرد خويش همي پرّم و همي گويم

 لباس مدعيان را بسوز و دور انداز 
 گفتگوي دراز لباس مدعيان چيست

 هزار مشعلۀ شمع با دلم انباز
 گهي بسوزد آخر فذلك پرواز
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 قمارخانۀ دل را هميشه در بازست
 به برده شاد مباش و ز مانده طيره مشو

  

 كس اين در به روي خلق فراز نكرد هيچ
 برو بباز بيار و همي به يار بباز

  

  
  ٭٭٭

 با تابش زلف و رخت اي ماه دلفروز
 از جنبش موي تو برآيد دو گل از مشك
 برگَرد يكي گرد دل ما و در آن دل

 ق بخوانديمهرچند همه دفرت عشا
 در مملكت عاشقي از پسته و بادام
 تا ديدۀ ما جز به تو آرام نگيرد
 با هجر تو هر شب ز پي وصل تو گويم

  

 از شام تو قدر آيد وز صبح تو نوروز 
 وز تابش روي تو برآيد دو شب از روز
 گر جز غم خود يابي آتش زن و بفروز

 نوآموز با اين همه در عشق تو هستيم
 جهانسوز ر شد و غمزهبوس تو جهانگي

 ش بردوز ش مهري كن وز غمزه از بوسه
 يارب تو شب عاشق و معشوق مكن روز

  

  
  ٭٭٭

 تا جايزي همي نشناسي ز اليجوز
 عاشق نباشد آنكه مر او را خرب بود
 در كوي عشق راست نيايي چو تير و زه
 چون در ميان عشق چو شني اندر آمدي
 يگر مرد اين رهي قدم از جان كن و درآ

  

 اي هنوز اندر طريق عشق مسلم نه 
 از سردي زمستان وز گرمي تموز
 تا پشت چون كمان نكني روي همچو توز
 چون عني و قاف باش همه ساله پشت قوز
 ور عاجزي برو تو و دين و ره عجوز

  

  
  ٭٭٭

 دلرب من عني كمالست و بس
 بر سر كوي غم او مرد را
 در ره او جسنت مقصود از او

 ه بجويي ز دوستاز همه خوبي ك
 چند همي پرسي دين تو چيست

 اقبال دوامست و عزتو نزد 
 حايل يابم چو كنم ياد ازو
 پرده منم پيش چو برخاستم

  

 چهرۀ او اصل جمالست و بس 
 هرچه نشانست وبالست و بس
 هم به سر او كه محالست و بس

 اي از دوست حاللست و بس بوسه
 دين من امروز سؤالست و بس

 زوالست و بس نزد من اقبال
 دين من آن ساعت حالست و بس
 از پس آن پرده وصالست و بس

  

  
  ٭٭٭

 چون تو نمودي جمال عشق بتان شد هوس
 با رخ تو كيست عقل جز كه يكي بلفضول
 كفر معطل نمود زلفت و دين حكيم
 با رخ و با زلف تو در سر بازار عشق

 ين دلربان كار تو داري و بسرو كه از 
 با لب تو كيست جان جز كه يكي بلهوس
 نان موذن بربد رؤيت و آب عسس
 فتنه به ميدان درست عافيت اندر حرس
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 روي تو از دل بربد منزلت و قدر ناز
 بر همه مردان زرهجزع تو برهم گسست 
 خطران چون نجيب در بر تو با سماع بي

 دايۀ تو حسن تست ميربدت چّپ و راست
 هستي درياي حسن از پي او همچنان
 كرد مرا همچو صبح روي چو خورشيد تو
 تا به هم آورد سر آن خط چون مورچه

 ست جان همه عاشقان بر لب تو تعبيه
 انس سنايي بسست خاك سر كوي تو

  

 موي تو از جان بربد توش و توان و هوس
 لعل تو درهم شكست بر همه مرغان قفس

 خربان چون جرس بر در تو با خروش بي
 پس سايۀ تو عشق ماست ميدودت پيش و

 نعل پي تست در تاج سر تست خس
 جان زنم در ره عشقت نفس تا همه بي

 بر همه چيزي نشست عشق تو همچون مگس
 لب تو هيچكس اي همه با تو همه بي

 نور رخ مصطفا بس بود انس انس
  

  
  ٭٭٭

 اي من غريب كوي تو از كوي تو بر من عسس
 گر من به كويت بگذرم بر آب و آتش بسرتم

 شبان گشتم قرين اندهان در جستنش روز و
 از عشق تو قارون منم غرقه در آب و خون منم
 منآن شب كه ما پنهان دو تن سازيم حايل ز انج

 م دايم قرينخواهي همي ديدن چنني با تو بو
 چون در كنار آرم ترا از دست نگذارم ترا

  

 حيلت چه سازم تا مگر با تو برآرم يك نفس 
 ر من قفسترسم ز خصمت چون پرم گيتي بود ب

 پايم ببوسد اين جهان گر بر تو يابم دسرتس
 ليلي تويي مجنون منم در كار تو بسته هوس
 باشيم در يك پيرهن ما را كجا گيرد عسس
 بينم ز بخت همنشني وصلت ز پيش و هجر پس
 چون جان و دل دارم ترا اين آرزويم نيست بس

  

  
  ٭٭٭

 اي من غالم روي تو تا در تنم باشد نفس
 ن عشق تو پيدا نشان عشق تودر داستا

 نيكو بشناسم ز زشت در عشقت اي حورا سرشت
 از نزدت ار فرمان بود جان دادنم آسان بود

 ها ها اشكم بسان ژاله چشمم بسان الله
 اي بت شمن پيشت منم جانم تويي و تن منم

 گاه و به گه كمرت كني بر من نگه هرچند بي
 المثل آيد بر من با حلل گر حور جنت يف

 پرهيزم از بدگوي تو زان كمرت آيم سوي تو
  

 رس درمان من در دست تست آخر مرا فرياد 
 در كاروان عشق تو عالم پر از بانگ جرس

 يد به چشمم چون قفستو باشم در بهشت آ ار بي
 دارم ز تو تا جان بود در دل هوا در جان هوس

 ها بر من فروبندد نفس هر ساعت از بس ناله
 محراب من روي تو بس گر كافرم گر مومنم

 زين كرده باشم سال و مه ميدان عشقت را فرس
 من بر تو نگزينم بدل جز تو نخواهم هيچ كس

 عسس دم نباشد بي پس چون كنم كان كوي تو يك
  

  
  ٭٭٭

 اي ز ما سير آمده بدرود باش
 كشته ما را گر فراقت اي صنم
 غرقه در درياي هجران توام

 ما نه خشنوديم تو خشنود باش 
 تو به خون كشتگان ماخوذ باش
 دلربا درياب ما را زود باش
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 ها نمودهجر تو بر ما زياني
 ر فراقت كار ما از دست شدد

 اي سنايي در شبستان غمش
  

 تو به وصلت ديگران را سود باش
 گر نگيري دست ما بدرود باش
 گرچه همچون نار بودي دود باش

  

  
  ٭٭٭

 اي ز خوبي مست هان هشيار باش
 شوق رويت عالمياز شراب 

 گر مه ميخواره خوانندت رواست
 داري كن اندر كارها خويشنت

 سوز باش افروز عاشق گاه بزم
 زينهاري دارم اندر گردنت

 داري كني چون ز خصمان خويشنت
 داري مدام چنني از خويشنت هم

 بر در و ديوار خود ايمن مباش
 كار تو بايد كه باشد بر نظام

 نيستگر سنايي از تو برخوردار 
  

 اي بيدار باش ور ز مستي خفته 
 گشته مستانند هان هشيار باش

 تيمار باش مي به شادي نوش و بي
 خصم بر كارست هان بر كار باش

 خوار باش گاه صاحب درد و دردي
 زينهار اي بت بران زنهار باش
 دستربدي بر جهان ساالر باش
 تا تواني سر كش و عيار باش
 شبر حذر هان از در و ديوار با

 كارهاي عاشقان گو زار باش
 تو ز بخت خويش برخوردار باش

  

  
  ٭٭٭

 اي سناي دل بدادي در پي دلدار باش
 دل به دست دلرب عيار دادن مر ترا
 بر اميد آنكه روزي بوس يابي از لبش

 اندر غم او زان كجا داردچشم را بيدار 
 گر ميي خواهي كه نوشي صربكن در صد خمار

 ات اندر ظلمگر نيابي خضروار آب حي
 اي شمع با انوار جانانست و تو پروانه

 ست گرد شمع خود را سوخنت كار پروانه
 مستي و عشق حقيقي را به هشياري شمر

  

 دامن او گير و از هر دو جهان بيزار باش 
 گر نبود از عَمري اندر عشق او عيار باش
 گر ببايد بود عمري در دهان مار باش

 بيدار باشدل نداري تا ترا گويم به دل 
 ور گلي خواهي كه بويي در پي صد خار باش
 عيب نايد زان تو در جسنت سكندروار باش

 با انوار باش شمعدشمن جان و غالم 
 اي در كار باش تو نه آخر كمرت از پروانه

 نزد نادان مست و نزد زيركان هشيار باش
  

  
  ٭٭٭

 اي دل اندر نيستي چون دم زني خّمار باش
 ندر باز و خود مفلس نشنيدين و دنيا جمله ا

 تاكي از ناموس و رزق و زهد و تسبيح و نماز
 مي پرستي پيشه گير اندر خرابات و قمار

 خصم خويش هستي باشد شخص كه همي داني چون

 ي از نام و ننگ و از خودي بيزار باششو بر 
 وار باش در صف ناراستان خود جمله مفلس

 بندۀ جام شراب و خادم خمار باش
 خوار باش و رند و دردي و مست و قالش كمزن

 پس به تيغ نيستي با خلق در پيكار باش



۲۹۰ 

 طالب عشق و مي و عيش و طرب باش و بجوي
 با سرود و رود و جام باده و جانان بساز
 از سر كوي حقيقت برمگرد و راه عشق

  

 چون به كف آمد ترا اين روز و شب در كار باش
 وز ميان جان غالم و چاكر هر چار باش

 ا غرامت همنشني و با مالمت يار باشب
  

  
  ٭٭٭

 اي پسر ميخواره و قالش باش
 راه بر پوشيدگي هرگز مرو
 مهر خوبان بر دل و جان نقش كن

 زنان را غاشيه بر دوش گير كم
 گر نداري رو ز درگاه قدر
 مير ميران گر نباشي باك نيست

  

 در ميان حلقۀ اوباش باش 
 بر سر كويي كه باشي فاش باش

 و مه اين نقش را نقاش باشسال 
 مجلس ميخواره را فراش باش
 چاكر اينانج يا بكتاش باش
 چون سنايي بندۀ يكتاش باش

  

  
  ٭٭٭

 ام بر مركبشبامدادان شاه خود را ديده
 افشان و حيران از قفاش صدهزاران جسم و جان

 كنان عياروار» من يرغب«خنجري در دست و 
 بهر دفع چشم زخم چشم مستش را چو من
 سوي ديو و ديو مردم هر زمان چون آسمان
 كفر و دين و ديو مردم هر زمان چون آسمان
 دستها بر سر چو عقرب روز و شب از بهر آن
 درج ياقوتيش ديدم، پر ز كوكبهاي سيم
 جان همي باريد هر ساعت ز سر تا پاي او
 آفتابي بود گفتي متصل با شش هالل

 اي هاي و خند هر زمان از چشم و لعلش، غمزه
 گرچه بودم با سنايي در جهان عافيت

  

 باران از لبش مشك پاشان از دو زلف و بوسه 
 از براي بوسه چيدن گرد سايۀ مركبش

 »من بر غبش«جسم و جان عاشقان تازان سوي 
 خيل خيل انجم همي كردند يارب ياربش
 از دو ماه نو شهاب انداز نعل اشبهش

 انداز، نعل اشبهش از دو ماه نو شهاب
 خورد پروين ز مشك عقربش ا چرا بر ميت

 يارب آن درجش نكوتر بود يا آن كوكبش
 گوييا بودست آب زندگاني مشربش
 چون بديدم آن دو تا رخسار و شش تو غبغبش
 جان فزودن كيش ديدم دل ربودن مذهبش

 االمر از پي حُبش حَبش هم بخوردم آخر
  

  
  ٭٭٭

 اي سنايي جان ده و در بند كام دل مباش
 فروز نپاشي آب رحمت نار زحمت كمچون 

 رافت ياران نباشي آفت ايشان مشو
 در ميان عارفان جز نكتۀ روشن مگوي
 در مناي قرب ياران جان اگر قربان كني
 گر همي خواهي كه با معشوق در هودج بوي
 گر شوي جان جز هواي دوست را مسكن مشو

 رو چون زندگان چون مرده بر منزل مباشراه 
 حاصل مباش ور نباشي خاك معني آب بي

 سيرت حق چون نباشي صورت باطل مباش
 در كتاب عاشقان جز آيت مشكل مباش
 جز به تيغ مهر او در پيش او بسمل مباش
 با عدو و خصم او همواره در محمل مباش

 ابل مباشور شوي دل جز نگار عشق را ق



۲۹۱ 

 روي چون زي كعبه كردي راي بتخانه مكن
 و دشمن معشوق تودر نهاد تست با ت

  

 دشمنان دوست را جز حنظل قاتل مباش
 اي باري بدو مايل مباش مانع او گر نه

  

  
  ٭٭٭

 افروز دلرب اي بت خورشيدفش اي جهان
 گاه آن آمد كه از وصل تو بستانيم داد

 اي خواهيم تلخ و مجلسي سازيم نغز باده
 در جهان ما را كنون شش چيز بايد تا بود

 چنگي حزين اي گرم و حريفي زيرك و خانه
  

 فتنۀ عشاق شهري شمسۀ خوبان كش 
 ساز و روزگار كينه كش زين جهان حيله

 و ساقيي خورشيدفش مطربي ناهيد طبع
 زخم ما بر كعبتني خرمي امروز شش
 ساقي خوب و شراب روشن و محبوب خوش

  

  
  ٭٭٭

 دلم برد آن دالرامي كه در چاه زنخدانش
 پريرويي كه چون ديوست بر رخسار زلفينش

 كند زنده چو عيسي مرده رازان لب دم مي ه يكب
 حالوت از شكر كم شد چو قيمت آورد نوشش
 ندارد لب كس از ياقوت و مرواريدتر دندان
 كه تا هر گوهري بيني كه عكسش در شب تاري
 اگر پيراهن ماهم به مانند فلك آمد
 و يا خورشيد پنداري به پيراهن همي هر شب

 ماه بر گردون نشست ما اگر كو هست و او چون
 بال و غارت دلهاست آن زلفني او ليكن

  

 هزاران يوسف مصرست پيدا در گريبانش 
 مويي كه چون تيرست بر عشاق مژگانش زره

 ست پنداري ميان لعل و مرجانش دم عيسي
 ازين دو چشم گريانم از آن لبهاي خندانش

 داري بيا بنگر به دندانش گرم باور نمي
 ر ياقوت گويانشفرو ريزد چو مهر و ماه ب

 از آن اندر گريبانش بود خورشيد تابانش
 فرود آيد ز گردون و برآيد از گريبانش
 چرا هر دو به هم بينيم از آن رخسار رخشانش
 هزاران دل چو او جمعست در زلف پريشانش

  

  
  ٭٭٭

 برخيز و برو باده بيار اي پسر خوش
 خور و مستي كن و دلداري و عشرت باده

 منه بر دل و بر جان رنج و غم بيهوده
 خواهي كه بود خاك درت افسر عشاق
 ناموس خرد بشكن و سالوس طريقت
 زهد و گنه و كفر و هدي را همه در هم
 تا زنده شود مجلس ما از رخ و زلفت
 از جان و جواني نبود شاد سنايي
 صد سجدۀ شكر از دل و از جان به تو آرد

  

 وين گفت مرا خوار مدار اي پسر خوش 
 ه جهان باد شمار اي پسر خوشو اندو

 وآن چت بنخارد بمخار اي پسر خوش
 در باده فزون كن تو خمار اي پسر خوش
 وز هر دو برآور تو دمار اي پسر خوش
 درباز به يك داو قمار اي پسر خوش
 در مجلس ما مشك و گل آر اي پسر خوش
 تا دل نكند بر تو نثار اي پسر خوش

 خوش او را ز چه داري تو فگار اي پسر
  

  
  ٭٭٭
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 اال اي دلرباي خوش بيا كامد بهاري خوش
 سزد گر ما به ديدارت بياراييم مجلس را
 همي بوييم هر ساعت همي نوشيم هر لحظه
 گهي از دست تو گيريم چون آتش مي صايف
 كنون در انتظار گل سرايد هر شبي بلبل
 شود صحرا همه گلشن شود گيتي همه روشن

  

 شاين روزگاري خو شراب تلخ ما را ده كه هست 
 ي به بوي نوبهاري خوشچو شد آراسته گيت

 گل اندر بوستاني نومل اندر مرغزاري خوش
 گهي در وصف تو خوانيم شعر آبداري خوش

 هاي زاري خوش غزلهاي لطيف خوش به نغمه
 چو خرم مجلس عايل و باد مشكباري خوش

  

  
  ٭٭٭

 بر من از عشقت شبيخون بود دوش
 نمود مي در دل از عشق تو دوزخ

 اي توانگر همچو قارون از جمال
 روي تو اي به رخ ماه زمني بي

 تو دوش از عمر نشمردم همي بي
 چون شب دوشني شبي هرگز مباد

  

 آب چشمم قطرۀ خون بود دوش 
 در كنار از ديده جيحون بود دوش
 عاشق از عشق تو قارون بود دوش
 مونس من ماه گردون بود دوش

 وشكز شمار عمر بيرون بود د
 افزون بود دوش كز همه شبها غم

  

  
  ٭٭٭

 چه رسمست آن نهادن زلف بر دوش
 گه از بادام كردن جعبۀ نيش
 برآوردن براي فتنۀ خلق
 تو خورشيدي از آن پيش تو آرند
 پري و سرو و خورشيدي وليكن
 گل و مه پيش تو بر منرب حسن
 سنايي را خريدستي دل و جان

  

 نمودن روز را در زير شب پوش 
 از ياقوت كردن چشمۀ نوشگه 

 هزاران صبحدم از يك بناگوش
 فلك را از مه نو حلقه در گوش
 قدح گير و كمربند و قباپوش
 همه آموخته كرده فراموش
 اگر صد جان دهندت باز مفروش

  

  
  ٭٭٭

 از فلك در تاب بودم دي و دوش
 با لب خشك از سرشك ديدگان

 خوردم گه از بحر دعا گاه مي
 بحر آب رخ تو در ميان بي

 از كمال هجر در صحراي درد
 صحبت ديدار تو جستم همي

 تو لرزان و طپان بر روي خاك بي
  

 تاب بودم دي و دوش وز غمت بي 
 در ميان آب بودم دي و دوش

 وي در محراب بودم دي و دوشر
 با نبيد ناب بودم دي و دوش
 تير در پرتاب بودم دي و دوش
 گرچه با اصحاب بودم دي و دوش

 ن سيماب بودم دي و دوشراست چو
  

  
  ٭٭٭



۲۹۳ 

 در عشق تو اي نگار خاموش
 من عشق ترا به جان خريدم
 هرگز نشود غمت ز يادم
 شد خواب ز چشم من رميده
 ما را چه كشي به چشم آهوي
 آويخته شد دلم نگون سار
 تا آب رخم فراق تو ريخت
 تا كي ز تو خواهم استعانت
 گر زهر هالهل از تو يابم

 جور عشقتامشب به جهنم ز 
  

 بفزود مرا غمان و شد هوش 
 تو مهر مرا به ياوه مفروش
 تو نيز مرا مكن فراموش
 تا هست غم توام در آغوش
 ما را چه دهي تو خواب خرگوش
 همچون سر زلفت از بر دوش
 آمد دل من ز درد در جوش
 يك روز حديث بنده بنيوش
 با ياد تو زهر باشدم نوش
 گر زانكه نجستم از غمت دوش

  

  
  ٭٭٭

 دوش تا روز من از عشق تو بودم به خروش
 زدم آب صبوري زد و ديده بر دل  مي

 گاه چون ناي بدم از غم تو با ناله
 هر شبم وعده دهي كايم و نايي بر من
 هم به جان تو كه بر ياد لب نوشينت

  

 تو چه داني كه چه بود از غم تو بر من دوش 
 چون دل از آتش عشق تو برآوردي جوش

 چو كمانچه ز فراقت به خروش گاه بودم
 فروش چند ازين عشوه خرم من ز تو اي عشوه

 هرچه در عالم زهرست توان كردن نوش
  

  
  ٭٭٭

 ز جزع و لعلت اي سيمني بناگوش
 ساز كمان كش دو جادوي كمني

 كه پيش اين و آن جان را و دل را
 چو بينمت آن دو تا لعل پر از كرب
 بدين گوهر زهي خاموش گويا

 اد گيتي را كه برديبسا زُّه
 بسا شيران عالم را كه دادي
 زني گل را و مل را خاك در چشم
 ز مستي باز كرده بند كرته
 ز جزعت خانه خانه دل شود خون
 گريزد در عدم هم روز و هم شب

 اي در بر عجب نيست تو جاني گر نه
 نگارا از سر آزاد مردي

 اي دي مرا چون از ويل بخريده
 كن نيزمرا گفتي فراموشم م

 دلم پر نيش گشت و طبع پر نوش 
 دو نقاش شكر پاش گهر نوش

 ست امروز بر دوش هزاران غاشيه
 چو بينمت آن دو تا جزع پر از جوش
 بدان گويم زهي گوياي خاموش
 بدان لبهاي چون مي مايۀ هوش
 ز چشم آهوانه خواب خرگوش
 چو اندر مجلس آيي زلف بر دوش

 پوش ز شوخي كج نهاده طرف شب
 ز لعلت چشمه چشمه خون شود نوش
 ز شرم روي و مويت چون دي و دوش
 كه جان در جان درآيد نه در آغوش
 حديث دردناك بنده بنيوش
 كنونم بر عدو امروز مفروش
 تو روي از بهر اين مخراش و مخروش
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 كه گشت از بهر ياد جزع و لعلت
  

 سنايي را فراموشي فراموش
  

  
  ٭٭٭

 چون نهي زلف تافته بر گوش
 دل من رميده گردد صرباز 

 نه عجب گر خروش من بفزود
 ماه در آسمان سياه شود
 تا به وقت سپيده دم يك دم
 گاه بودم بره فگنده دو چشم
 خار من گردد از وصال تو گل

  

 چون نهي جعد بافته بر دوش 
 وز تن من پريده گردد هوش

 پوش تا شد آن عارض تو غاليه
 خلق عالم برآورند خروش

 تظار تو دوشبغنودم در ان
 گاه بودم به در نهاده دو گوش
 زهر من گردد از جمال تو نوش

  

  
  ٭٭٭

 اي جور گرفته مذهب و كيش
 جز خوب مگو از آن لب خوب
 تا دور شدي ز پيش چشمم
 هر ساعت صرب من بود كم
 از كيش و طريقتم چه پرسي
 گفتم بزيم به كام با تو

  

 اين كرب فرو نه از سر خويش 
 يچ منديشجز خوبي و لطف ه

 عشقت چه غمم نهاده از پيش
 هر ساعت درد من بود بيش
 عشقست مرا طريقت و كيش
 هرگز نزيد به كام درويش

  

  
  ٭٭٭

 آن كژدم زلف تو كه زد بر دل من نيش
 آنجا كه بود انجمن لشگر خوبان
 بنگر كه همي با من و با تو چكند چرخ
 هر شب كه كند عشق شكيبايي من كم

 ه از حسن و مالحتاي روي تو قارون شد
 خود چون بود آخر به غم هجر گرفتار

  

 از ضربت آن زخم دل نازك من ريش 
 نام تو بود اول و پاي تو بود پيش
 بر هر دو همي چون شمرد مكر و فن خويش
 هم در گذرد خوبي و زيبايي تو بيش
 از هجر تو قارونم و از وصل تو درويش

 نديشا  كس كه به اول نبود عاقبت آن
  

  
  ٭٭٭

 از زلف تو تكيه كرده بر گوش
 اي كرده دلم ز عشق مفتون
 چون رزم كني و بزم سازي
 گويند ترا مه قدح گير
 گيرم كه مرا شبي به خلوت

 گناهي نيكو نبود كه بي

 اي جعد تو حلقه گشته بر دوش 
 هجر مدهوش وي كرده تنم ز

 اي الله رخ سمن بناگوش
 خوانند ترا بت زره پوش
 تا روز نگيري اندر آغوش
 يك باره مرا كني فراموش
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 گيرم كه سنايي از غمت مرد
 روي تو بود دوش تا صبح بي

 يارب شب كس مباد هرگز
  

 باري سخنش به طبع بنيوش
 از نالۀ او جهان پر از جوش
 زينگونه كه او گذاشت شب دوش

  

  
  ٭٭٭

 اي بس قدح درد كه كردست دلم نوش
 گه بوسه همي داد برآن درد لب و چشم

 همي گفت كه اي طبع تو كم نالگه عقل 
 درد آمده پاداش كه هني اي سر و تن داد
 دردي كه به افسانه شنيدم همه از خلق
 در حجرۀ چشم آمد خورشيد خيالش
 در حسرت آن ديدۀ چون ديدۀ آهو
 حيرت سوي چشم آمده كاي چشم تو منگر
 با چشم سرم گفته تراييم تو منگر
 ذوق آمده در چشم كه اي چشم چنني چش
 اين خود صفت نقش خياليست چه چيزست
 او بلبله بر دست و خرد سلسله در پاي

 ا سردر عاشقي آنجا كه ورا پاي مر
 تهصد روح در آويخته از دامن كر
 آوازه درافتاده به هر جا كه سنايي

  

 خربان دوش دور از لب و دندان شما بي 
 گه رقص همي كرد بر آن حال دل و هوش

 آه تو مخروشگه صرب همي گفت كه اي 
 عشق آمده بانيش كه هان اي دل و جان نوش
 از علم به عني آمد وز گوش به آغوش
 خورشيد كه ديدست سيه كرده بناگوش
 اين ديده نه در خواب و نه بيدار چو خرگوش
 غيرت سوي گوش آمده كي گوش تو منيوش
 در گوش دلم خوانده تراييم تو مخروش
 ششوق آمده در گوش كه اي گوش چنني گو

 يارب كه ببينم به عيان آن رخ نيكوش
 او غاليه بر گوش و رهي غاشيه بر دوش
 در بندگي آنجا كه ورا حلقه مرا گوش

 پوش سي روز برانگيخته از گوشۀ شب
 در مكتب او كرد همه تخته فراموش

  

  
  ٭٭٭

 تا به بستانم نشاندي بر بساط انبساط
 برگشاد از قهر و لطف لشكر قهرت كمني

 ستي را جان و دل كردم سبيلمن ز بهر دو
 اختالط عشق تو با جان من باشد همي
 در سراي دوستي آن به كه فرشي افگنم

 باري نباشم بر بساط دوستانتا اگر 
 و حزم كردم در بال و درد عشق احتياط
 جز به لطفت گر كني لطفي سزاست مره ندان

 هركه بگذارد صراط آيد به درگاه بهشت
 مباد اندر جهاناز دل آمد بر سنايي كس 

  

 ناگهانم در برآوردي و ماندي در بساط 
 تا به دلها درنگون شد رايت انس و نشاط
 تا بوم كارم جهاد و تا زيم شغلم رباط
 تا بود خون مرا با خاك روزي اختالط
 خشت او باشد ز جان و خون او باشد مالط
 خاك باشم زير پاي چاكران اندر سماط

 و احتياط تيغ تقدير آمد و شد پاك حزم
 ره نداند جو به پستان طفل خرد اندر قماط

 بينم بهشت و بيش رفتم صد صراط من نمي
 نشاط گر نماند بر بساط قرب شاهان بي

  

  
  ٭٭٭



۲۹۶ 

 اي زلف تو بند و دام عاشق
 در جسنت تو بسي جانها
 بنماي جمال خويش و بفزاي
 وز شربت لطف خويش تر كن
 وز بادۀ وصل خويش پر كن

 جهان بدانستاكنون كه همه 
 بشنو جانا تو از سنايي
 بر عاشق اگر سالم نكني

  

 اي روي تو ناز و كام عاشق 
 بگذشته به زير گام عاشق
 در منزلت و مقام عاشق
 آخر يك روز كام عاشق
 يك شب صنما تو جام عاشق
 از عشق تو ننگ و نام عاشق
 تا بگذارد پيام عاشق
 باري بشنو سالم عاشق

  

  
  ٭٭٭

 يد اي عاشقان با درد عشقخويشنت داري كن
 ما همه دعوي كنيم از عشق و عشق از ما به رنج
 عشق مردي هست قائم گر بر و جانها برد
 گرد عشق آنگاه بيني كاب رخ را كم زني
 خيره سر تا كي زني همچون زنان الف دروغ
 اي سنايي توبه بايد كردن از معني ترا

  

 ايم از عشقبازي مرد عشق گرچه ما باري نه 
 شق آن بايد كه از معني بود در خورد عشقعا

 پاكبازي كو كه باشد عاشق و هم برد عشق
 آب رخ درباز تا روزي رسي در گرد عشق
 ناچشيده شربت وصل و نديده درد عشق
 گر برآيد موكب رندان و بردا برد عشق

  

  
  ٭٭٭

 تا دل من صيد شد در دام عشق
 ام آن بال كز عاشقي من ديده

 سامان كند در زمانم مست و بي
 من خود از بيم بالي عاشقي

 مه خلق جهانتر كز ه اين عجب
 جان ودين و دل همي خواهد ز من
 جان و دين و دل فدا كردم بدو

  

 باده شد جان من اندر جام عشق 
 ام در دام عشق باز چون افتاده

 جام شورانگيز درد آشام عشق
 بر زبان مي نگذرانم نام عشق
 نزد من باشد همه آرام عشق
 اين بُدست از سوي جان پيغام عشق
 تا مگر يك ره برآيد كام عشق

  

  
  ٭٭٭

 از حل و از حرام گذشتست كام عشق
 تسبيح و دين و صومعه آمد نظام زهد
 خاليست راه عشق ز هستي برآن صفت
 بر نظم عشق مهره فرو باز بهر آنك
 چندين هزار جان مقيمان سفر گزيد

 ز دست تر كه هر دو جهان پاك شد اين طرفه
 برخاست اختيار و تصرف ز فعل ما

 ست حالل و حرام عشق هستي و نيستي 
 زنار و كفر و ميكده آمد نظام عشق
 كز روي حرف پردۀ عشقست نام عشق
 از عني و شني و قاف تبه شد قوام عشق
 جاني هنوز تكيه نزد در مقام عشق
 با اين هنوز گردن ما زير وام عشق
 چون كم زديم خويشنت از بهر كام عشق



۲۹۷ 

 اميدبيم و بياندر كنشت و صومعه بي
 هاي تشابه ز بهر ما برداشت پرده

 مستي همي كنم ز شراب بال وليك
 ايم ز كام و هواي خويش آزاده مانده

 دامست راه عشق و نهاده به شاهراه
 ايست خربان را نصيبه زان دولتي كه بي

 اين غزلچون يوسف سعيد بفرمودم 
  

 بهر الم عشقدرباختيم صد الفـ از 
 تا روي داد سوي دل ما پيام عشق
 هر روز برترست چنني ازدحام عشق

 ايم از سر معني غالم عشق تا گشته
 بادام و بند خلق سنايي به دام عشق
 كم باد نام عاشق و گُم باد نام عشق
 بادا دوام دولت او چون دوام عشق

  

  
  ٭٭٭

 تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشق
 اشقي و عشق باشد در جهانتا حديث ع

 خط قالشي چو عشق نيكوان بر من كشند
 در ميان عشق حايل دارم ارداني چنانك
 در خم چوگان زلف دلربان انداخت دل

 ام تا الجرم من درين ميدان سواري كرده
 در جهان برهان خوبي شد بت دلدار من

  

 عاشقم بر عشق و هرگز نشكنم پيمان عشق 
 سر ديوان عشقنام من بادا نوشته بر 

 شرط باشد برنهم سر بر خط فرمان عشق
 جان برافشانم همي از خرمي بر جان عشق
 هركه با خوبان سواري كرد در ميدان عشق

 ام دل همچو گوي اندر خم چوگان عشق كرده
 تا شد او برهان خوبي من شدم برهان عشق

  

  
  ٭٭٭

 من كيستم اي نگار چاالك
 كي زهره بود مرا كه باشم

 چون دل مناري تو صد دل د
 مرا چو شادي در عشق تو غم

 در راه رضاي تو به جانت
 از هرچه برو نشان تو نيست
 شوريده سر دو زلف تو هست
 در كار تو شد سر سنايي

  

 تا جامه كنم ز عشق تو چاك 
 زير قدم سگ ترا خاك
 آويخته سرنگون ز فرتاك
 وز دست تو زهر همچو ترياك
 گر جان بدهم نيايدم باك

 ر شدستم از دل پاكبيزا
 شور دل مردم هوسناك
 زين نيست ترا خرب هماناك

  

  
  ٭٭٭

 اي بلبل وصل تو طربناك
 اي جان دو صدهزار عاشق
 افالك توانگر از ستاره
 در بند تو سر زنان گردون
 از بهر شمارش ستاره
 از زلف تو صدهزار منزل

 وي غمزت زهر و خنده ترياك 
 آويخته از دوال فرتاك
 در جنب ستانۀ تو مفالك
 با طوق تو گردنان سرناك
 پيشاني ماه تختۀ خاك
 تا روي تو و همه خطرناك



۲۹۸ 

 »لعمرك«اي نقش نگني تو
 بر بوي خط تو روح پاكان

 فته نقش بندتبا نقش تو گ
 از رشك تو آفتاب چون صبح
 با تابش تو به ماه نيسان
 از گرد ركاب تو سنايي
 با كيش نه از كس و گزافست

  

 »لوالك«تو وي خلعت خلقت 
 ها پاك از عقل بشسته تخته

 »لوالك لَما خَلقتُ اال فالك«
 هر روز قباي نو كند چاك
 گشته مي صرف غوره بر تاك
 مانندۀ مركب تو چاالك
 آنِ تو و آنگه از كسش باك؟

  

  
  ٭٭٭

 در زلف تو دادند نگارا خرب دل
 يا دل بر من بازفرست اي بت مه رو

 ما ني كه اگر نيست ترا هيچ سر  ني
 چندين سر انديشه و تيمار كه دارد

 عشق تو دل را خطري نيست بر ما بي
 تا دل كمر عشق تو دربست به شادي

  

 ام بر اثر دلمعذورم اگر آمده 
 يا راه مرا بازنما تو به بر دل

 تو نداريم دل خويش و سر دل ما بي
 تا گه جگر يار خورد گه جگر دل

 ست نگارا خطر دل هرچند كه صعب
 به جان بر غم عشقت كمر دلبستيم 

  

  
  ٭٭٭

 چاك زد جان پدر دست صبا دامن گل
 تيره شد ابر چو زلفني تو بر چهرۀ چرخ
 همه شب فاخته تا روز همي گريد زار
 زانكه گل بندۀ آن روي خوش خرم تست
 گل برون كرد سر از شاخ به دل بردن خلق
 تا گل عارض تو ديد فرو ريخت ز شرم

  

 به پيراهن گلخيز تا هردو خراميم  
 تا بياراست چو روي تو رخ روشن گل
 ز غم گل چو من از عشق تو اي خرمن گل
 در هواي رخ تو دست من و دامن گل

 گري كرد هوا بر تن گل تا بسي جلوه
 با گل عارض تو راست نيايد فن گل

  

  
  ٭٭٭

 اي ساقي خيز و پر كن آن جام
 تا جام كنم ز ديده خايل
 ايام چو ما بسي فرو برد

 يزيم و رويم از پس يارخ
 باشيم مجاور خرابات
 كز مستي و عاشقي ندانيم
 گر دي گفتيم خاصگانيم
 امروز زمانه خوش گذاريم

  

 كافتاده دلم ز عشق در دام 
 وز خون دو ديده پر كنم جام
 تا كي بنديم دل در ايام
 گيريم دو زلف آن دالرام
 چندان بخوريم بادۀ خام
 كاندر كفريم يا در اسالم

 وز شديم جملگي عامامر
 تا فردا چون بود سرانجام

  

  



۲۹۹ 

  ٭٭٭
 هر شب نماز شام بود شاديم تمام
 خورشيد هركسي كه شب آيد فرو رود
 روز فراق رفت و برآمد شب وصال
 اي دوست تا تو باشي اندوه كي بود
 هرگه كه خدمت آيم اي دوست پيش تو

  

 كايد رسول دوست هال نزد ما خرام 
 ب نماز شامخورشيد ما برآيد هر ش

 الدوام اي روز منقطع شو و اي شب علي
 تا جان بود به تن تو خداوند و من غالم
 شادي حالل گردد اندوه و غم حرام

  

  
  ٭٭٭

 امبس كه من دل را به دام عشق خوبان بسته
 ست خسته او را كه او از غمزه تير انداخته

 ام چون خويشنت اي را ديده هركجا شوريده
 ند در بازار عشقدوستانم بر سر كار

 چون به ظاهر بنگري در كار من گويي مگر
 اين سالمت را كه من دارم مالمت در قفاست
 تو بدان منگر كه من عقد نشاط خويش را
 باش تا بر گردن ايام بندد بخت من

  

 ام ها بشكسته وز نشاط عشق خوبان توبه 
 ام من دل و جان را به تير غمزۀ او خسته

 ام امن او بستهدوستي را دامن اندر د
 ام اي بنشسته من چو معزوالن چرا در گوشه

 ام با سالمت هم نشينم وز مالمت رسته
 ام تا نه پنداري كه از دام مالمت جسته
 ام از جفاي دوستان از ديدگان بگسسته

 ام هاي نو كه از دُّر سخن پيوسته عقده
  

  
  ٭٭٭

 امدلربا تا نامۀ عزل از وصالت خوانده
 رحم تو ديدم بر دل بيبر نشان هرگز ن

 ام از عاشقي ظن مرب جانا كه من برگشته
 زان همي كمرت كنم در عشق فرياد و خروش
 حق خدمتهاي بسيار مرا ضايع مكن
 هم تو رس فرياد حالم حرمت ديرينه را

  

 ام اي بسا خون دال كز ديده بر رخ رانده 
 ام گرچه تيري كه اندر جعبه بد بفشانده

 ام ان تو برهاندهيا دل از دست غم هجر
 ام ش دل را به آب ديدگان بنشاندهكات

 ام زانكه روزي خوانده بودم گرچه اكنون رانده
 ام رحم كن بر من نگارا زآنكه بي درمانده

  

  
  ٭٭٭

 امبرندارم دل ز مهرت دلربا تا زنده
 مهر تو با جان من پيوسته گشت اندر ازل
 ام از هواي هركه جز تو جان و دل بزدوده

 ام و بر دين و دنيا دلربا بگزيدهعشق ت
 تا بديدم درج مرواريد خندان ترا
 تا به من بر لشگر اندوه تو بگشاد دست

 دست من بد از اول كه در عشق آمدم  دست
  

 ام ام من بنده ورچه آزادم ترا تا زنده 
 ام نيست روي رستگاري زو مرا تا زنده
 ام وز وفاي تو چو نار از ناردان آگنده

 ام راه تو در خاك راه افگنده خواجگي در
 ام بس عقيقا كز دريغ از ديده برپاكنده
 ام از صالح و نيكنامي دستها بفشانده
 ام كم زدم تا الجرم در ششدره درمانده

  

  



۳۰۰ 

  ٭٭٭
 صنما تا بزيم بندۀ ديدار توام
 تو مه و سال كمر بسته به آزار مني

 ام تا بزيم گرچه از جور تو سير آمده
 ي ساخت بر من كه ترازان نكردي تو هم

 گرچه آرايش خوبان جهاني به جمال
 نه عجب گر بكشم تلخي گفتار ترا
 دزد شربو منم اي دلرب اندر غم تو
 گرچه عشاق دل آسودۀ گفتار منند

  

 بنت و جان و دل ديده خريدار توام 
 من شب و روز جگر خسته ز آزار توام
 بكشم جور تو زيرا كه گرفتار توام

 ن سوختۀ زار توامآگهي نيست كه م
 به سر تو كه من آرايش بازار توام
 زانكه من شيفتۀ خوبي ديدار توام
 چون سنايي ز پي وصل تو عيار توام
 من همه ساله دل آزردۀ گفتار توام

  

  
  ٭٭٭

 امبستۀ يار قلندر مانده
 تا همه رويست يارم همچو گل
 بر دم مار آمدم ناگاه پاي
 در هواي عشق و بند زلف او

 يد آن دوتا مشكني رسنبر ام
 چنگ در زنجير زلفينش زدم
 دورم از تو تا به روزي چشم و دل
 از خيال او و اشك خود مقيم
 هم ز چشمت وز دلت كز چشم و دل
 دخل و خرج روز شب را در ميان
 افسري ننهاد ز آتش بر سرم
 سالها شد تا از آن آتش چو شمع
 مفلس و مخلص منم زيرا مرا

 با زمني عيسي اندر آسمان خر
 بي منست او تا سنايي با منست

  

 ام زان دو چشمش مست و كافر مانده 
 ام من همه ديده چو عبهر مانده
 ام زان چو كژدم دست بر سر مانده
 ام هم معطل هم معطر مانده
 ام پاي تا سر همچو چنرب مانده
 ام الجرم چون حلقه بر در مانده
 ام در ميان آب و آذر مانده

 ام و اخرت ماندهديده در خورشيد 
 ام اندر آبان و در آذر مانده
 ام در سيه رويي چو دفرت مانده
 ام تا چنني ني خشك و ني تر مانده
 ام مرده فرق و زنده افسر مانده
 ام دل نماند و من ز دلرب مانده
 ام من نه با عيسي نه با خر مانده
 ام با سنايي زين قبل درمانده

  

  
  ٭٭٭

 تمتا بر آن روي چو ماه آموخ
 پاره كرده پردۀ صرب و صالح
 رايت عشق از فلك بفراختم
 با بُتِ آتش رخ اندر ساختم
 اسب در ميدان وصلش تاختم
 جامۀ عفت برون انداختم

  

 عالمي بر خويشنت بفروختم 
 ديدۀ عقل و بصر بردوختم
 تا چراغ وصل را بفروختم
 خرمن طاعت به آتش سوختم
 كعبۀ وصلش ز هجران توختم

 تي آموختمرندي و ناراس
  



۳۰۱ 

  
  ٭٭٭

 از همت عشق بافتوحم
 بربود ز بوي زلف عقلم
 از موي سياه اوست شامم
 يك بوسه ازو بيافتم بس
 زان بوسۀ همچو آب حيوان
 ني ني كه برفت نوح آخر
 آن روز گريخت از سنايي

  

 پا بستۀ عشق بلفتوحم 
 بفزود ز آب روي روحم
 وز روي نكوي او صبوحم
 آن بود ز عشق او فتوحم

 ون نه سناييم كه نوحماكن
 من نوح نيم كه روح روحم
 آن توبه كه گفت من نصوحم

  

  
  ٭٭٭

 دگر بار اي مسلمانان به قالشي درافتادم
 ديدم چو در دست صالح و خير جز بادي نمي

 كجا اصلي بود كاري كه من سازم به قرّايي
 مده پندم كه در طالع مرا عشقست و قالشي

 ر جهان توبهمرا يك جام باده به ز چرخ اند
 نيندوزم ز كس چيزي چنان فرمود جانانم
 ز رنج و زحمت عالم به جام مي درآويزم
 اال اي پير زردشتي به من بربند زناري

  

 به دست عشق رخت دل به ميخانه فرستادم 
 همه خير و صالح خود به باد عشق در دادم
 كه از رندي و قالشي نهادستند بنيادم

 لع كه من زادمكجا سودم كند پندت بدين طا
 رسيد اي ساقيان يك ره به جام باده فريادم
 نياموزم ز كس پندي چنني آموخت استادم
 كه جام مي تواند برد يك دم عالم از يادم
 كه من تسبيح و سجاده ز دست و دوش بنهادم

  

  
  ٭٭٭

 تا من به تو اي بت اقتدي كردم
 از بهر دو چشم پر ز سحر تو
 آن وقت بيا كه من ز مستوري
 همچون تو شدم مغ از دل صايف
 در طمع وصال تو به ناداني
 تكز رفق سنايي اندرين حال

  

 ديل ندي كردم بر خويش به بي 
 دين و دل خويش را فدي كردم
 در شهر ز خويش زاهدي كردم
 خود را ز پي تو ملحدي كردم
 مال و تن خويش را سدي كردم
 از راه مغان ره هدي كردم

  

  
  ٭٭٭

 وست داديمدستي كه به عهد د
 زان زهد تكلفي برستيم
 از پيش سجاده برگرفتيم
 وز دست ريا فرو نشستيم
 تن را به عبادت آزموديم

 از بند نفاق برگشاديم 
 در دام تعلق اوفتاديم
 طاعات ز سر فرو نهاديم
 در پيش هوا بايستاديم
 دل را به اميد عشوه داديم



۳۰۲ 

 اندوه به گرد ما نگردد
  

 چون شاد به روي مير داديم
  

  
  ٭٭٭

 ما عاشق همت بلنديم
 وار آن به كه يكي قلندري

 از بهر پسر به سر بياييم
 ار هيچ شكار حاجت آيد
 با يك دو سه جام به كه خود را
 خود را به دو باده وارهانيم
 اي يار ز چشم بد چه ترسي
 چندان بخوريم مي كه از خود

  

 دل در خود و در جهان چه بنديم 
 مگيريم ار چه دانشمندي مي

 وز بهر جگر جگر برنديم
 خود را به دو دست ما كمنديم
 زنار چهار كرد بنديم
 چون زير هزار گونه بنديم
 بر آتش مي چو ما سپنديم
 آگه نشويم زانكه چنديم

  

  
  ٭٭٭

 خيز تا ما يك قدم بر فرق اين عالم زنيم
 تيغ هجران از كف اخالص بر حكم يقني
 جمله اسباب هوا را بركشيم از تن سلب

 تر شويم عاليقها جدا گرديم و ساكن از
 تيغ توحيد از ضمير خالص خود بركشيم

 گون تيزي كند آتش نفس لجوج ار هيچ
 بار خدمت را به كشتي سعادت دركشيم
 اسب شوق اندر بيابان محبت تا زنيم
 پيش تا سفله زمانه بر فراقم كم زند

  

 وين تن مجروح را از مفلسي مرهم زنيم 
 ي آدم زنيمدرگذار مهرۀ اصل بن

 پس تربا را برو پوشيم و كف برهم زنيم
 بر بساط نيستي يك چند گاهي دم زنيم
 بر قفاي ملحدان زان ضربتي محكم زنيم
 ما به آب قوت علوي برو برنم زنيم
 پس خروشي بركشيم و كشتي اندر يم زنيم
 گوي برباييم و لبيك اندرين عالم زنيم
 خيز تا بر فرق اين سفله زمانه كم زنيم

  

  
  ٭٭٭

 خيز تا بر ياد عشق خوبرويان مي زنيم
 از نواي نالۀ ني گوشها را پر كنيم
 چون درين مجلس به ياد ني برآيد كارها

 كند اي كم مي زحمت ما چون ز ما مي پاره
 چنگ در دلرب زنيم آن دم كه از خود غايبيم

 نشاني يك فروغ از آه دل از براي بي
 كدفرت ملك دو عالم را فرو شوييم پا

  

 پس ز راه ديده باغ دوستي را پي زنيم 
 ها را خوي زنيم وز فروغ آتش مي چهره

 ما زماني بيت خوانيم و زماني ني زنيم
 خرقه بفروشيم و خود را بر صراحي مي زنيم
 بس نئيم اكنون چه غايب چنگ در وي كي زنيم
 در بهار و در خزان و در تموز و دي زنيم

 وي زنيم هرچه آن ما را نشانست آتش اندر
  

  
  ٭٭٭

 راح را همنشني روح كنيم  پسرا خيز تا صبوح كنيم



۳۰۳ 

 مفلسانيم يك زمان بگذار
 ريا از آنك باده نوشيم بي

 حال با شعر فرخي آريم
 ور بود زحمتي زناجنسي
 ور سنايي هنوز خواهد خفت

  

 از شرابي دو تا فتوح كنيم
 با ريا توبۀ نصوح كنيم
 رقص بر شعر بلفتوح كنيم

 دعاي نوح كنيمبه نيازي 
 پيش ازو ما همي صبوح كنيم

  

  
  ٭٭٭

 خيز تا در صف عقل و عافيت جوالن كنيم
 وار دشنۀ تحقيق برداريم ابراهيم

 گر برآرد سر چو فرعون اندرين ره شهوتي
 در دل ار خيل خيال از سحر دستان آورد
 بر بساط معرفت از روي باطن هر زمان
 عشق او در قلب ما چون هست سلطاني بزرگ
 پرده از روي صالح و زهد و عفت بر دريم

 و عشق اين هر سه را در يك صفت و معشوق عاشق
 روح باطن گر چو يوسف گم شدست از پيش ما
 نار عشق و باد عزم و خاك دانش و آب جرم

  

 نفس كلي را بدل بر نقش شادروان كنيم 
 گوسفند نفس شهواني بدو قربان كنيم

 كنيم ما بر او از عقل سّد موسي عمران
 از درخت صدق بر وي صد عصا ثعبان كنيم
 مهر عزّ اليزايل نقش جاويدان كنيم
 نقش نقد ضرب ايمان نام آن سلطان كنيم
 خانه را بر عقل رعنا يك زمان زندان كنيم
 گه زليخا گه نبي گه يوسف كنعان كنيم
 ما چو يعقوب از غمش دل خانۀ احزان كنيم
 معالم علم سنايي زين چهار اركان كني

  

  
  ٭٭٭

 گفتم از عشقش مگر بگريختم
 گفتم از دل شور بنشانم مگر
 بند من در عشق آن بت سخت بود
 عاشقان بر سر اگر ريزند خاك
 بر بنا گوش سياه مشك رنگ

 آميز او عاجزم با چشم رنگ
  

 خود به دام آمد كنون آويختم 
 شور ننشاندم كه شور انگيختم

 تر شد بند تا بگسيختم سخت
 اك آتش ريختممن به جاي خ

 از غمش كافور حسرت بيختم
 گرچه از صدگونه رنگ آميختم

  

  
  ٭٭٭

 اال اي ساقي دلرب مدار از مي تهي دستم
 مرا فصل بهار نو به روي آورد كار نو
 اگرچه دل به ناداني به او دادم به آساني
 چو روي خوب او ديدم ز خوبان مهر بربيدم

 جوريهوس دوري چو من دانم نه رن چو باري زين
 كنون از باده پيمودن نخواهم يك دم آسودن

  

 كه من دل را دگرباره به دام عشق بربستم 
 دلم بربود يار تو بشد كار من از دستم
 ندارم زآن پشيماني كه با او مهر پيوستم
 ز جورش پرده بدريدم ز عشقش توبه بشكستم
 به من ده بادۀ سوري مگر يك ره كني مستم

 درين سودا كه من هستمكه نتوان جز چنني بودن 
  

  



۳۰۴ 

  ٭٭٭
 من نصيب خويش دوش از عمر خود برداشتم
 داشتم در بر نگاري را كه از ديدار او
 نرگس و شمشاد و سوسن مشك وسيم و ماه و گل

 ده بر بر چون سيم و سوسن داشتمبرنها
 ست او بر گردن من همچو چنرب بود و مند

 بامدادان چون نگه كردم بسي فرقي نبود
 ه اكرب كافرمگفت يك اللّٰ چون مؤذن

  

 كز سمن بالني و از شمشاد بسرت داشتم 
 پايۀ تخت خود از خورشيد برتر داشتم
 تا به هنگام سحر هر هفت در برداشتم
 لب نهاده بر لب چون شير و شكر داشتم
 دست خود در گردن او همچو چنرب داشتم
 چنرب از زر داشت او سوسن ز عنرب داشتم

 اكرب داشتم هگر اميد آن دگر اللّٰ 
  

  
  ٭٭٭

 ترا دل دادم اي دلرب شبت خوش باد من رفتم
 اگر وصلت بگشت از من روا دارم روا دارم
 بربدي نور روز و شب بدان زلف و رخ زيبا
 به چهره اصل ايماني به زلفني مايۀ كفري
 ميان آتش و آبم ازين معني مرا بيني
 بدان راضي شدم جانا كه از حالم خرب پرسي

  

 ني با دل غمخور شبت خوش باد من رفتمتو دا 
 گرفتم هجرت اندر بر شبت خوش باد من رفتم
 زهي جادو زهي دلرب شبت خوش باد من رفتم
 ز جور هر دو آفتگر شبت خوش باد من رفتم
 لبان خشك و چشم تر شبت خوش باد من رفتم
 ازين آخر بود كمرت شبت خوش باد من رفتم

  

  
  ٭٭٭

 تا به رخسار تو نگه كردم
 تا ره كوي تو بدانستم
 تا سر زلف تو ربود دلم
 دست بر دل هزار بار زدم
 كردگارت ز بهر فتنه نگاشت
 گنه آن كردم اي نگار كه دوش
 عذر دوشينه خواستم امروز

  

 عيش بر خويشنت تبه كردم 
 بر رخ از خون ديده ره كردم
 روز چون زلف تو سيه كردم
 خاك بر سرّ هزار ره كردم

 نگه كردمنيك در كار تو 
 صفت روي تو به مه كردم
 توبه كردم اگر گنه كردم

  

  
  ٭٭٭

 به دردم به دردم كه انديشه دارم
 به وقتي كه دولت بپيوست با من
 تو كه داند كه حالم چگونست بي

 خيالش ربودست خواب از دو چشم
 ز من برد نرمك همي هوشياري
 اگر غمگنان را غم اندر دل آمد

 دا شدچون آن گوهر پاك از من ج

 كز آن ياسمني بر تهي شد كنارم 
 بپيوست هجرش به غم روزگارم
 كه داند كه شبها همي چون گذارم
 گرفتنش بايد همي استوارم
 كنون با غم او نه بس هوشيارم
 چرا غمگنم من چو من دل ندارم

 گر من از چشم ياقوت بارمسزد 



۳۰۵ 

 وگر من نپايم به آزاد مردي
 همي داد ندهد زمانه مهان را
 چو من يادگارش دل راد دارم

  

 قرارم ببينند مردم كه چون بي
 اگر داد دادي نرفتي نگارم
 دهد هجر گويي به جان زينهارم

  

  
  ٭٭٭

 اي يار سر مهر و مراعات تو دارم
 طاعات و مراعات ترا فرض شناسم
 حاجات تو گر هست به جان و دل و دينم
 يك بار مناجات تو در وصل شنيدم

 جان و سر تو قصد كنيبد هرچند به 
 گر صومعۀ خويش خرابات كني تو
 ششدر كن و شهمات برب جان و دل من

  

 اي دولت دل خدمت و طاعات تو دارم 
 جان و دل و دين وقف مراعات تو دارم
 جان و دل و دين از پي حاجات تو دارم
 بار دگر اميد مناجات تو دارم
 گر هيچ به بد قصد مكافات تو دارم

 ت تو دارممن روي همه سوي خرابا
 كاين هر دو بر ششدر و شهمات تو دارم

  

  
  ٭٭٭

 روزي كه رخ خوب تو در پيش ندارم
 چندين چه كني جور و جفا با من مسكني
 در مجمرۀ عشق و غمت سوخته گشتم
 تا سلسلۀ عشق تو بربست مرا دست

 افزاي تو بر من زان غمزۀ غماز غم
  

 آن روز دل خلق و سر خويش ندارم 
 من درويش ندارمچون طاقت هجرت 

 زين بيش سر گفت و كمابيش ندارم
 جز سلسله بر دست دل ريش ندارم
 اسالم شد و قبله شد و كيش ندارم

  

  
  ٭٭٭

 الحق نه دروغ سخت زارم
 من پار شراب وصل خوردم
 صاحب سر درد و رنج گشتم

 ترين دلربانست قتال
 وز درد فراق و رنج هجرش

 ست با حسن و جمال يار جفت
 سوزناكش با آتش عشق

 گر منزل عشق او درازست
 در شادي عشق او هميشه
 منگر تو بتا بدانكه امروز
 فردا صنما به دولت تو
 يك راه تو باش دستگيرم
 تا چند سنايي نوان را

  

 تا فتنۀ آن بت عيارم 
 امسال هنوز در خمارم
 تا با غم عشق يار غارم

 ترين روزگارم قالش
 از ديده و دل در آب و نارم

 و خيال و رنج يارمبا درد 
 بنگر كه هميشه سازگارم
 شكر ايزد را كه من سوارم
 من بر سر گنج صدهزارم
 چون موي تو هست روزگارم
 گردد چو رخ تو خوب كارم
 يك روز تو باش غمگسارم
 چون خر به زنخ فرو گذارم

  



۳۰۶ 

  
  ٭٭٭

 مي ده پسرا كه در خمارم
 تا من بزيم پياله بادا
 مي رنگ كند به جامم اندر

 حلقه و تاب و بند زلفتاز 
 اي ماه در آتشم چه داري

 ام از تو بركناري تا مانده
 خواهم كه شكايت تو گويم
 گر ماه رخان تو برآيد
 امروز كه در كفم نبيدست
 موالي پيالۀ بزرگم

 ها بود مقامم در مغكده
 از شحنۀ شهر نيست بيمم
 هرچند ز بخت بد به دردم
 با رود و سرود و بادۀ ناب

  

 جور روزگارمآزردۀ  
 بر دست زيار يادگارم
 بس خون كه ز ديده مي ببارم
 هم مؤمن و بستۀ زنارم
 چون با تو ز نار نيست عارم
 جويست ز ديده بر كنارم
 از بيم دو زلف تو نيارم
 از من بربد دل و قرارم
 اندوه جهان بتا چه دارم

 شمارم فرمانرب دور بي
 ها بود قرارم در مصطبه

 ارمدر خانۀ هجر نيست ك
 هرچند به چشم خلق خوارم
 ايام جهان همي گذارم

  

  
  ٭٭٭

 چو آمد روي بر رويم كه باشم من كه من باشم
 من آنگه خود كسي باشم كه در ميدان حكم او
 چه جاي سركشي باشد ز حكم او كه در رويش
 چو او با من سخن گويد چو يوسف وقت ال باشد

 ست و او آن دوسرت دارد سخن پيدا و پنهان
 بيخود بر برش باشم ز وصف اندر كنف باشمچو 

 مرا در عالم عشقش مرپس از شيب و از باال
 اي بيني بدان كان پايه او باشد مرا گر پايه

 سنايي خوانم آن ساعت كه فاني گشتم از سنت
  

 خويشنت باشم كه آنگه خوش بود با من كه من بي 
 نه دل باشم نه جان باشم نه سر باشم نه تن باشم

 آنگاه خوش باشم كه در گردن زدن باشمچو شمع 
 چو من با او سخن گويم چو موسي گاه لن باشم

 چون با من سخن گويد من آنجا چون وثن باشم كه
 چو با خود بر درش باشم ز هجر اندر كفن باشم
 مهم تا در فلك باشم گلم تا در چمن باشم

 اي بيني بدان كان سايه من باشم بر او گر سايه
 اشم كه در بند سنن باشمسنايي آنگهي ب

  

  
  ٭٭٭

 فراق آمد كنون از وصل برخوردار چون باشم
 به چشم ار نيستم گنج عقيق و لؤلؤ و گوهر
 كسي كوبست خواب من در آب افگند پنداري
 بت من هست دلداري و زود آزار و من دايم
 دهانش نيم دينارست و دينارست روي من

 جدا گرديد يار از من جدا از يار چون باشم 
 افشان و گوهربيز و لؤلؤبار چون باشم عقيق

 چو خوابم شد تبه در آب جز بيدار چون باشم
 دل آزردۀ ز عشق يار زودآزار چون باشم

 بهرم به رخ دينار چون باشم چو از دينار بي



۳۰۷ 

 ر دمخوابي همي خوانم به عمدا اين غزل هز بي
  

 »بيدار چون باشم و من شب مردمان درخوابهمه«
  

  
  ٭٭٭

 ا داري كه بي روي تو باشمرو
 وار همه روز و همه شب معتكف

 به جوي تو همه آبي روانست
 اگر چشمم ز رويت باز ماند
 اگر زلفني چوگان كرد خواهي
 به باغ صحبتت دلشاد و خرم
 نگارينا تو با چشم غزايل

  

 ز غم باريك چون موي تو باشم 
 نشسته بر سر كوي تو باشم
 سزد گر من هواجوي تو باشم

 ه جان جويندۀ روي تو باشمب
 مرا بپذير تا گوي تو باشم
 زماني بر لب جوي تو باشم

 گوي تو باشم رها كن تا غزل
  

  
  ٭٭٭

 من كه باشم كه به تن رخت وفاي تو كشم
 الموت جفاي تو ز من جان بربد ملك

 چكند عرش كه او غاشيۀ من نكشد
 چون زنان رشك برند ايمني و عافيتي

 دست تو چشم نچشم ور بچشم باده ز
 گر خورم باده به ياد كف دست تو خورم
 جز هوا نسرپم آنگه كه هواي تو كنم

 حديث تو كنمبوي جان آيدم آنگه كه 
 به خداي ار تو به دين و خردم قصد كني
 ور تو با من به تن و جان و دلم حكم كني
 ام من خود از نسبت عشق تو سنايي شده

  

 ديده حمال كنم بار جفاي تو كشم 
 ن به دل بار سرافيل وفاي تو كشمچو

 چون به جان غاشيۀ حكم و رضاي تو كشم
 بر باليي كه به جاي تو براي تو كشم
 نكشم ور بكشم طعنه براي تو كشم
 ور كشم سرمه ز خاك كف پاي تو كشم
 جز وفا نشمرم آنگه كه جفاي تو كشم
 شاخ عز رويدم آنگه كه بالي تو كشم

 و كشمهر دو را گوش گرفته به سراي ت
 كنان پيش هواي تو كشم هر سه را رقص

 كي توانم كه خطي گرد ثناي تو كشم
  

  
  ٭٭٭

 ست عالمندهدچو دانستم كه گر
 پس ان بهرت كه ما در وي مقيمم
 مرا زان چه كه چونان گفت ابليس

 خورم مي تو گويي مي مخور من مي
 فتادي تو به كعبه من به خاور
 من و خورشيد و معشوق و مي لعل

 كردم مسلم كوثر و خلد ترا
 به فردوس از چه طاعت شد سگ كهف
 تو گر هستي چو بلعم در عبادت

 نيايد مرد را بنياد محكم 
 شبان و روز با هم مست و خرم
 مرا زان چه كه چونني كرد آدم

 زنم كم ميتو گويي كم مزن من 
 اال تا چند ازين دوري و درهم
 تو و ركن و مقام و آب زمزم
 مسلم كن مرا باري جهنم
 به دوزخ از چه عصيان رفت بلعم
 من آخر از سگي كمرت نيم هم



۳۰۸ 

 سرانجام من و تو روز محشر
 سخن گويي تو همواره ز اسالم
 زدن در كوي معني دم نياري

  

 ه اعلمندانم چون بود واللّٰ 
 همه اسالم تو صلوات و سلّم
 همه پيراهن دعوي زني دم

  

  
  ٭٭٭

 اي چهرۀ تو چراغ عالم
 وي تو سرايمشد خلد به ر

 اي شمسۀ نيكوان به خوبي
 كوي تو شدست باغ عشاق
 بنديست نهان ز بند زلفت
 هر روز همي شود به نوعي
 گر بود مرا پري به فرمان
 بر زد نتوان به شادكامي
 اي جان من و دو ديده بر من
 آخر به سرآيد اين شب هجر
 گر بر لبم آيد آن لبانت

  

 با ديدن تو كجا بود غم 
 خلد شد جهنمروي تو  بي

 چون تو دگري نزاد ز آدم
 باريده بر او ز ديده هانم
 بر جان و دل رهيت محكم
 حسن تو فزون و صرب من كم
 ور باشد ملك و ملكت جم

 روي تو اي نگار يك دم بي
 چون ديدۀ مور گشت عالم
 وين صبح وصال بردمد هم
 هرگز نزنم من آتشني دم

  

  
  ٭٭٭

 خواهي المدر راه عشق اي عاشقان خواهي شفا
 شق را بندي ميانروزي بيايد در ميان تا ع

 بني بود هر نقش حورالعني بود چون ديده كوته
 كن سري ز حريف گوش كن جرعه زان مي نوش يك

 دردت بود درمان شمر دشوارها آسان شمر
 از خويشنت آزاد زي از هر ماليل شاد زي
 رو كن شراب رنگ را وز سر بنه نيرنگ را

 شو اول قدم جان باز شو بر سوز دل دمساز
 بر زن زماني كرب را بر طاق نه كرب و ريا
 عاشق كه جام مي كشد بر ياد روي وي كشد
 چون از پي دلرب بود شايد كه جان چاكر بود
 تا كي ازين سالوس و زه از بند چار اركان بجه
 از كل عالم شو بري بگذر ز چرخ چنربي

 اليقني گر بايدت حريف ازين تا گرددت عني
  

 بيني بيش و كم كاندر طريق عاشقي يك رنگ 
 عيسي ببايد ترجمان تا زنده گرداند به دم

 بود خواهي شفا خواهي الم چون حاصل عشق اين
 جان را ازان مدهوش كن كم كن حديث بيش و كم
 در عاشقي يكسان شمر شير فلك شير علم
 هرجا كه باشي راد زي چون يافتي از عشق شم

 ا بر فرق فرقد زن قدمبس كن تو نام و ننگ ر
 زي سر معني بازشو شكل حروف انگار كم

 وفا خواهي جفا چون دوست باشد محتشم خواهي
 جز رخش رستم كي كشد رنج ركاب روستم
 چون زهره خنياگر بود از حور بايد زير و بم

 ظلم سر سوي كل خويش نه تا نور بيني بي
 تا هيچ چيزي نشمري تاج قباد و تخت جم

 يد دين دفرت جان كن رقمشو مدحت خورش
  

  
  ٭٭٭



۳۰۹ 

 مسلم كن دل از هستي مسلم
 ها كز آن مستي فزايد نه زان مي

 حريفانت همه يكرنگ و دلشاد
 جنيد و شبلي و معروف كرخي
 مي شوق ملك نوش از حقيقت

  

 دمادم كش قدح اينجا دمادم 
 كم كند غم ها كه از جان از آن مي

 چو بسطامي و ابراهيم ادهم
 عيسي مريمحبيب و آدم و 

 كه تا گردد دل و جان تو خرم
  

  
  ٭٭٭

 اي ناگزران عقل و جانم
 اي نقش خيال تو يقينم
 تا با خودم از عدم كمم كم
 در بازم با تو خويشنت را

 اي چو تيرم گويي كه به دل چه
 پيش تو به قلب و قالب اي جان
 اي شكل و دهان تو كم از نيست
 گر با تو به دوزخ اندر آيم

 ر ميخ داريتا چند چها
 تا چند فسرده روح داري

 هم از من هيچ بخر مرا بي
 مانند ميان خود كنم نيست
 با تن چكنم نه از زمينم
 من سايه شدم تو آفتابي
 بگشاي نقاب تا ببينم
 خواننده تو باش سوي خويشم
 در ديده به جاي ديده بنشني
 تو عاشق هست و نيست خواهي
 در ديده ز بيم غيرت تو

  

 ده اين و آنموي غارت كر 
 وي خال جمال تو گمانم
 چون با تو بوم همه جهانم
 تا با تو بمانم ار بمانم
 پرسي كه به تن كئي كمانم
 آنم كه چو هر دو حرف آنم
 كي بو كه كني كم از دهانم
 حقا كه بود به از جنانم

 فكانم در حجرۀ تنگِ كُن
 در سايۀ دامن زمانم
 هرچند برايگان گرانم

 ميانمزيرا كه هنوز در 
 با جان چكنم نه آسمانم
 يك راه برآي تا نمانم
 بنماي جمال تا بدانم
 تا مركب پي بريده رانم
 تا نامۀ نانبشته خوانم
 بپذير مرا كه من چنانم
 اكنون نه سناييم سنانم

  

  
  ٭٭٭

 اي ديدن تو حيات جانم
 اي به آتش عشق دل سوخته

 عشق وصال تو نباشد بي
 اكنون كه دلم ربودي از من

 ديست مرا درين دل از عشقدر
 بر بوي تو ز آرزوي رويت

 ناديدنت آفت روانم 
 نور وصل جانم بفروز به

 جز نام ز عيش بر زبانم
 روي تو بود چون توانم بي

 درمانش جز از تو مي ندانم
 همواره به كوي تو دوانم



۳۱۰ 

 تا گوش همي شنيد نامت
 تا الله شدت حجاب لؤلؤ
 گلنار بهي شدم ز تيمار
 شد خال رخ تو اي نگارين
 اي عشق تو بر دلم خداوند
 وصف تو شدست ماهرويا
 پيش آي بتا و باده پيش آر
 از دست تو گر چشَم شرابي

  

 جز نام تو نيست بر زبانم
 لؤلؤست هميشه بر رخانم
 وين اشك به رنگ ناردانم
 شور دل و نور ديدگانم
 من بندۀ عشق جاودانم
 از وهم برون و از گمانم

 ك زمانمبنشان بر خويش ي
 تا حشر چو خضر زنده مانم

  

  
  ٭٭٭

 آمد بر من جهان و جانم
 بر خاستمش به بر گرفتم
 از قد بلند و زلف پشتش
 چون سر بنهاد در كنارم
 فرياد مرا ز بانگ مؤذن

  

 انس دل و راحت روانم 
 بفزود هزار جان به جانم
 گفتم كه مگر به آسمانم
 رفت از بر من جهان و جانم

 سبانممن بندۀ بانگ پا
  

  
  ٭٭٭

 جانمبه صفت گرچه نقش بي
 گه چو عشاق جفت صد ماتم
 به دورنگم چو روي و موي نگار
 گر به شكلم نگه كني اينم
 گه چو باالي عاشقان كوژم
 گه خميده چو قد عشاقم
 صفت خد و زلف معشوقم

  

 به نگاري و عاشقي مانم 
 گه چو معشوق جفت صد جانم
 زانكه هم كفرم و هم ايمانم

 خطم نگه كني آنم ور به
 گه چو لبهاي يار خندانم
 گه شكسته چو زلف جانانم
 تاج سرهاي عاشقان زانم

  

  
  ٭٭٭

 تا شيفتۀ عارض گلرنگ فالنم
 ست جهان بر من بيچارۀ غمگني تنگ

 گه جنگ كند با من و گه صلح كند باز
 بسيار بديدم به جهان سنگدالن را
 گنگست زبانش به گه گفنت ليكن

 به نزديك سنايي قولش همه زرقست
  

 از درد خميده چو سر چنگ فالنم 
 شق چشم و دهن تنگ فالنماتا ع

 من فتنه بر آن صلح و بر آن جنگ فالنم
 عاجز شدۀ آن دل چون سنگ فالنم
 من شيفتۀ آن سخن گنگ فالنم
 من بندۀ زراقي و نيرنگ فالنم

  

  
  ٭٭٭



۳۱۱ 

 هرگه كه به تو در نگرم خيره بمانم
 به تماشا هرگه كه برآيي به سر كو

 هجرانت دمار از من بيچاره برآورد
 يك ره نظري كن به سوي بنده نگارا
 گر هيچ ظفر يابم يك روز بر آن كوي
 گر دولت ياري كند و بخت مساعد

  

 من روي ترا اي بت مانند ندانم 
 خواهم كه دل و ديده و جان بر تو فشانم
 گر دست نگيري تو مرا زنده نمانم

 جان جهانم اي چشم و چراغ من و اي
 هرگز نشوم مرده و جاويد بمانم
 من فرق سر از چرخ فلك درگذرانم

  

  
  ٭٭٭

 از عشق ندانم كه كيم يا به كه مانم
 از بهر طلب كردن آن يار جفا جوي
 با كس نتوانم كه بگويم غم عشقش
 ده سال فزونست كه من فتنۀ اويم
 از بس كه همي جويم ديدار فالن را

 ندۀ نالمنالم مان از ناله كه مي
 اي واي من ار من ز غم عشق بميرم

  

 شوريده تنم عاشق و سرمست و جوانم 
 دل سوخته پوينده شب و روز دوانم
 نه نيز كسي داند اين راز نهانم
 عمري سرپي گشت من اندوه خورانم
 ترسم كه بدانند كه من يار فالنم

 مويم چون موي نوانم وز مويه كه مي
 بمانم وي واي من ار من به چنني حال

  

  
  ٭٭٭

 ستمگر گشت جانانمدگر بار اي مسلمانان
 به درد دل شدم خرسند كه جز او نيست دلبندم
 به بازي گفتمش روزي كه دل بركن كنون از من
 شفيع آرم كه را ديگر كه را گويم كه را خوانم
 كنون نزديك وي پويم وفا و مهر او جويم

  

 جان كند جانم گهي رنجي نهد بر دل گهي بي 
 رنج تن شدم راضي كه جز او نيست جانانم به

 نربدست اي عجب هرگز جزين يكبار فرمانم
 كزين بازي ناخوش من پشيمانم پشيمانم
 مگر بر من ببخشايد چو بيند چشم گريانم

  

  
  ٭٭٭

 تو يك روز بود نتوانمبي
 يار جز تو گرفت نتوانم
 چون ترا در خور تو بستايم
 كشت ديگر بتان ندارد بر

 زمانه جمع شوندگر بتان 
 جز به فر تو اي امير بتان
 همه شادي من ز ديدن تست
 به زبان حال دل همي گويم

  

 تو يك شب غنود نتوانمبي 
 نام جز تو شنود نتوانم
 ديگران را ستود نتوانم

 ود نتوانمبر در كشت بي
 بر تو كس را فزود نتوانم
 گوي دولت ربود نتوانم
 جز به تو شاد بود نتوانم

 ل ربود نتوانمگر همي د
  

  
  ٭٭٭



۳۱۲ 

 روزي من آخر اين دل و جان را خطر كنم
 لبيك عاشقي بزنم در ميان كوه
 جامه بدرم از وي و دعوي خون كنم
 يا تاج وصل بر سر اميد برنهم

  

 وار بر سر كويش گذر كنمگستاخ 
 وز حال خويش عالميان را خرب كنم
 شهري ازين خصومت زير و زبر كنم

 ار بركنميا مردوار سر به سر د
  

  
  ٭٭٭

 كنمناي مسلمانان ندانم چارۀ دل چو
 عاشقي را دوست دارم عاشقان را دوسرت
 سوختم در عاشقي تا ساختم با عاشقان
 آتشي دارم درين دل گر شراري بر زنم
 آب درياها بسوزد كوهها هامون شود
 مسكن من در بيابان مونس من آهوان
 گر شبي خود طوق گردد دست من در گردنش

  

 ا مگر سوداي عشق او ز سر بيرون كنمي 
 صدهزاران دل براي عاشقي پر خون كنم
 عاجزم در كار خود يارب ندانم چون كنم
 آب درياها بسوزم عالمي هامون كنم
 من ز ديده چون ببارم آبها افزون كنم
 هركجا من ني زنم از خون دل جيحون كنم
 طوق فرمان را چو مه در گردن گردون كنم

  

  
  ٭٭٭

 اي آرام جانم زندگاني چون كنم توبي
 هر زمان گويند دل در مهر ديگر يار بند
 داشتي در بر مرا اكنون همان بر در زدي
 گر بخواني ور براني بر منت فرمان رواست
 هر شبي گويم كه خون خود بريزم در فراق
 بودم اندر وصل تو صاحبقران روزگار
 هست آب زندگاني در لب شيرين تو

 ن تا سوختم در عاشقيساختم با عاشقا
 هم قضاي آسماني از تو در هجرم فكند
 بر جهان وصل باري بنده را منشور ده

 ام اندر غم ديدار تو من چو موسي مانده
 نيستم خضر پيمرب هست اين مفخر مرا
 مر مرا گويي كه پيران را نزيبد عاشقي

  

 چون تو پيش من نباشي شادماني چون كنم 
 ي چون كنمپادشاهي كرده باشم پاسبان

 چون ز من سير آمدي رفتم گراني چون كنم
 گر بخواني بنده باشم ور براني چون كنم
 باز گويم اين جهان و آن جهاني چون كنم
 چون فراق آمد كنون صاحبقراني چون كنم

 لب شيرين تو من زندگاني چون كنم بي
 روي خوبت كامراني چون كنم پس كنون بي

 نمدلربا من دفع حكم آسماني چون ك
 تات بنمايم كه من فرمان رواني چون كنم

 تراني چون كنم هيچ داني تا عالج لن
 چاره و درمان آب زندگاني چون كنم
 پير گشتم در هواي تو جواني چون كنم

  

  
  ٭٭٭

 تا كي ز تو من عذاب بينم
 شبگير ز خواب سست خيزم
 ياد تو خورم به ساتكيني
 امشب چه بود كه حاضر آيي

 گر صلح كني صواب بينم 
 آن شب كه ترا به خواب بينم
 جايي كه شراب ناب بينم
 تا من به شب آفتاب بينم



۳۱۳ 

 رويتتا كي ز غم فراق
  

 جان و دل خود كباب بينم
  

  
  ٭٭٭

 صحبت تو جهان نخواهمبي
 گر جان و روان من بخواهي
 جان را بدهم به خدمت تو
 رضوان و بهشت و حور عني را
 بر من تو نشان خويش كردي

 بود ميان ما جانبيگانه 
 من عشق تو كردم آشكارا
 هرگه كه مرا تو يار باشي
 تو سودي و ديگران زيانند
 اكنون كه مرا عيان يقني شد

  

 ت جان نخواهمدیونخشبي 
 يك دم زدنت امان نخواهم
 من خدمت رايگان نخواهم

 روي تو جاودان نخواهم بي
 حقا كه جز اين نشان نخواهم
 بيگانه درين ميان نخواهم

 شق چو تويي نهان نخواهمع
 من ياري اين و آن نخواهم
 تا سود بود زيان نخواهم
 زين پس بجز از عيان نخواهم

  

  
  ٭٭٭

 اي دو زلفت دراز و باال هم
 شوخ تنها كه خواند چشم ترا
 بستۀ تو هزار نادان هست
 بستۀ تست طبع ناگويا
 در دريا غالم خندۀ تست
 كوه آتش هميشه همره تست

 تري چون ماهاز قرينان نكو
 چند گويي سنايي آن منست

  

 وي دو لعلت نهان و پيدا هم 
 چشم تو شوخ هست و رعنا هم
 چه عجب صدهزار دانا هم
 من چه گويم زبان گويا هم
 اي شكرلب چه دُر ثريا هم
 كوه آتش مگو كه دريا هم
 نه كه چون آفتاب تنها هم
 با همه كس پالس و با ما هم؟

  

  
  ٭٭٭

 ايمان هماي به رخسار كفر و
 زلف پرتاب تو چو قامت من
 خيره ماند از لب تو بيجاده
 از رخ تو دليل اثباتست
 در ره تو ز رنج كهسارست
 بر سر كوي عاشقي صربست
 بر دل و جان بنده حكم تراست
 چند گويي كه از تو برگردم

  

 وي به گفتار درد و درمان هم 
 چنربست اي نگار چوگان هم

 همبه سر تو كه لعل و مرجان 
 عالم عقل را و برهان هم

 كناره ز غم بيابان هم بي
 ايستاده ذليل و حيران هم
 اي شهنشاه حسن فرمان هم
 با همه بازيست و با جان هم؟

  

  



۳۱۴ 

  ٭٭٭
 لبيك زنان عشق ماييم
 در كوي قلندري و تجريد
 جز روح طوافگه نداريم
 گر در خور خدمتت نباشيم
 ما در غم تو تو هم نگويي

 آسيا گشتبر ما غم تو چو 
 آهسته كه عاشقان عشقيم
 بربيدن راه را چو باديم
 در عشق تو مردوار كوشيم

  

 احرام گرفته در وفاييم 
 در كم زدن اوفتاده ماييم
 كز باديۀ هوا برآييم
 سقايي راه را بشاييم
 كاخر تو كجا و ما كجاييم
 در صرب چو سنگ آسياييم
 نرمك كه غريبك شماييم
 افگندن سايه را هماييم

 ر نه سنايي و سناييمآخ
  

  
  ٭٭٭

 خورشيد تويي و ذره ماييم
 تا كي به نقاب و پرده يك ره
 چون تو صنم و چو ما شمن نيست
 آخر نه ز گلنب تو خاريم
 گر دستۀ گل نيايد از ما
 بادي داريم در سر ايراك
 آب رخ ما مرب ازيراك
 از خاك در تو كي شكيبيم
 يك روز نرپسي از ظريفي

 رانيزامد شد ما مكن گ
 بل تا كف پاي تو ببوسيم
 برف آب همي دهي تو ما را
 با سينۀ چاك همچو گندم

 اي چو حلقه ما را بر در زده
 وندر همه ده جوي نه ما را
 از شير فلك چه باك داريم
 ما را سگ خويش خوان كه تا ما

 ايد گوييم پرسند ز ما كه
 باش تو بر سر كار خويش مي

 كز عشق تو اي نگار چنگي
  

 وي تو روي كي نماييمربي 
 از كوي برآي تا برآييم
 شهري و گلي تويي و ماييم
 آخر نه ز باغ تو گياييم
 هم هيزم ديگ را بشاييم
 در پيش سگ تو خاكپاييم
 با خاك در تو آشناييم
 تا عاشق چشم و توتياييم
 كاخر تو كجا و ما كجاييم
 پندار كه در هوا هباييم
 انگار كه مهر اللكاييم

 قع همي گشاييمما از تو ف
 گرد تو روان چو آسياييم

 كنان كه در سراييم ما رقص
 زنان كه ده خداييم ما الف

 چون با سگ كويت آشناييم
 گوييم كه شير چرخ ماييم
 ما هيچ كسان پادشاييم
 تا ماهله خود همي درآييم
 اكنون نه سناييم ناييم

  

  
  ٭٭٭



۳۱۵ 

 ايميد كه ما اوفتادهفگنما را مي
 ماوراي هوش آهستگي مجوي تو از

 دل هرچه كند رواست دليم و بي ما بي
 از ما بهر حديث به آزار چون كشد
 اند خصمان ما اگر در خوبي ببسته

 گر بد كنند با ما ما نيكويي كنيم
  

 ايم در كار عشق تن به بالها نهاده 
 ايم ديل اندر فتاده كاكنون به شغل بي

 ايم دل را به يادگار به معشوق داده
 ايم مكر و ساده دل و بي يما مردمان ب

 ايم ما در وفاش چندين درها گشاده
 ايم زيرا كه پاك نسبت و آزاده زاده

  

  
  ٭٭٭

 ايمدلربا ما دل به چنگال بال بسرپده
 اي بسا شب كز براي ديدن ديدار تو
 بندگي كرديم و ديديم از تو ما پاداش خويش
 ما عجب خواريم در چشم تو اي يار عزيز

 ا چند تازي اسب كنياز براي كشنت م
 ايم از عاشقي در دوستيت تا توال كرده

  

 ايم رحم كن بر ما كه بس جان خسته و دل مرده 
 ايم از سر كوي تو بر سر سنگ و سيلي خورده
 ايم زرد رخساريم و از جورت به جان آزرده
 ايم گويي از روم و خزر نزدت اسير آورده
 ايم كز جفايت مرده و دل در غمت پرورده

 ايم سنايي از همه عالم تربا كرده چون
  

  
  ٭٭٭

 ايماز پي تو ز عدم ما به جهان آمده
 عشق نپذيرد هستي و پرستيدن نفس

 اصل همي الف زنيم تا كي از نسبت بي
 مانده در بند زمانيم و زمان ما را نه

 سرپد هركسي راه ازين ره به قدم مي
  

 ايم نز براي طرب و لهو و فغان آمده 
 ايم نام و نشان آمده بي ما ازين معني

 ايم خود به زبان آمده كز غرور خود بي
 ايم در مكانيم نه از بهر مكان آمده
 ايم ما در اسرپدن اين راه به جان آمده

  

  
  ٭٭٭

 ايمما كاله خواجگي اكنون ز سر بنهاده
 صد سر ارزد هر كالهي كو همي دوزد وليك
 او كاله عاشقان اكنون همي دوزد چو شمع

 از سر چشميم همچون سوزنش بندۀ او
 سينه چشم سوزن و تن تار ابريشم شدست
 كار او چون بيشرت با سوزن و ابريشمست
 از لب خويش و لب او در فراق و در وصال
 برنتابد بار نازش دل همي از بهر آنك

 پاش و درفشانيم از دو دريا و دو كان لعل
 ما ز خصمانش كي انديشيم كاندر راه او

 دربستيم دل در مهر اووار  تا سنايي
  

 ايم ر افتادهدوزي اسيتا كه در بند كله 
 ايم ما بهاي هر كله اكنون سري بنهاده
 ايم ما از آن چون شمع در پيشش به جان استاده
 ايم گرچه همچون سرو و سوسن نزد عقل آزاده
 ايم تا غالم آن بهشتي روي حورا زاده
 ايم الجرم ما از تن و دل هر دو را آماده

 ايم باد هم با بادهو باغ با هم  ن چراغچو
 ايم دل همي گويد گر او سادست ما هم ساده
 ايم تا اسير  آن دو لعل و آن دو تا بيجاده
 ايم خوان جان بنهاده و بانگ صال درداده
 ايم ما دو چشم اندر سنايي جز به كني نگشاده

  



۳۱۶ 

  
  ٭٭٭

 تا ما به سر كوي تو آرام گرفتيم
 وخته گشتيمدر آتش تيمار تو تا س

 از مدرسه و صومعه كرديم كناره
 خال و كله تو صنما دانه و دامست
 يك چند به آسايش وصل تو به هر وقت
 امروز چه ار صحبت ما گشت بريده

  

 اندر صف دلسوختگان نام گرفتيم 
 در كنج خرابات مي خام گرفتيم
 در ميكده و مصطبه آرام گرفتيم
 ما در طلب دانه ره دام گرفتيم

 دۀ آسوده همي جام گرفتيماز با
 اين نيز هم از صحبت ايام گرفتيم

  

  
  ٭٭٭

 چشم روشن بادمان كز خود رهايي يافتيم
 گرچه ما دور از طمع بوديم يك چندي كنون
 وار ما ازين باطل خوران آشنا بيگانه

 هرگز از بار حسد خسته نگردد پشت ما
 اول اندر نشئۀ اوال گرفتار آمديم

 وتياي چشم مازنان شد ت خاكپاي كم
 سر فرو برديم تا بر سروران سرور شديم
 پارسايان هر زمان ناپارسا خوانندمان
 گر همي خواهي كه باشي پادشا و پارسا
 ما گدايان را ز ناداني نكوهش چون كني

  

 در مغاك خاك تيره روشنايي يافتيم 
 از قناعت پايگاه پادشايي يافتيم
 پشت بركرديم و با حق آشنايي يافتيم

 موميايي يافتيم» ه ثم ذرهماللّٰ قل« كز
 آخر اندر نشئۀ اُخرا رهايي يافتيم
 كار سرمان بود و آخر كار پايي يافتيم
 چاكري كرديم تا كار كيايي يافتيم
 ما از آن بر پارسايان پارسايي يافتيم
 شو گدايي كن كه ما اين از گدايي يافتيم
 كاين سنا از سينۀ پاك سنايي يافتيم

  

  
  ٭٭٭

 و كه دل از مهر تو بدعهد گسستيمرو ر
 چونان كه تو از صحبت ما سير شدستي
 از تف دل و آتش عشقت برهيديم
 ور زانكه تو دل بردي ما نيز بربديم
 از عشوۀ عشق تو بجستيم يكي دم
 شبهاي فراق تو نديديم نهايت
 گر هيچ ظفر يابيم اي مايۀ شادي
 چونان كه تو بربيدي ما نيز بريديم

 اهم كه كني ياد سناييزين بيش نخو
  

 وز دام هواي تو بجستيم و برستيم 
 ما نيز هم از صحبت تو سير شدستيم
 در سايۀ ديوار صبوري بنشستيم
 ور زانكه تو نگشادي ما نيز ببستيم
 وز خار خمار تو همه ساله چو مستيم
 از روز وصال تو مگر باد به دستيم
 در خواب خيال تو بجز آن نرپستيم

 شكستي ما نيز شكستيمچونان كه تو ب
 با مات چكارست چنانيم كه هستيم

  

  
  ٭٭٭

 در محنت و رنج اوفتاديم  سر بر خط عاشقي نهاديم



۳۱۷ 

 تن را به بال و غم سرپديم
 غمخواره شديم در ره عشق
 قصه چكنم كه در ره عشق
 در حضرت عشق خوبرويان

 درد چو بد سنايي از عشق بي
  

 دل را به اميد عشق داديم
 هميشه شاديم وز خوردن غم

 با محنت و غم جنابه زاديم
 بر تارك سر بايستاديم
 از جسنت اين حديث باديم

  

  
  ٭٭٭

 ما فوطه و فوطه پوش ديديم
 بر مسند زاهدان گذشتيم
 هم ساكن خانقاه بوديم
 هم محنت قال و قيل برديم
 از اينهمه جز نشاط بازار
 بگزيديم ياري از خرابات
 دل بر غم روي او فگنديم

 ست كسي و ما نه بس كساو ني
  

 تسبيح مراييان شنيديم 
 در عالم عالمان دويديم
 هم خرقۀ صوفيان دريديم
 هم شربت طيلسان چشيديم
 رنگي به حقيقتي نديديم
 با او به مراد آرميديم
 سر بر خط راي او كشيديم
 زين روي به يكدگر سريديم

  

  
  ٭٭٭

 نه سيم نه دل نه يار داريم
 زدگان پر غروريم غفلت

 ي دل تو ز سيم و زر چگوييا
 از دست بداده دستۀ گل
 هل تا نفسي به هم برآريم
 اندر بنه صد شرت بديديم

  

 پس ما به جهان چه كار داريم 
 زدگان روزگاريم خجلت

 ما جمله ز بهر يار داريم
 در پاي هزار خار داريم
 چون عمر عزيز خوار داريم
 اكنون غم يك مهار داريم

  

  
  ٭٭٭

 غر آريمآمد گه آنكه سا
 بر پشت چمن سمن برآمد
 در باغ چو بنگريم رويش
 اندر ره عاشقي ز باده
 با همت خود به عون دردي
 يك مرد صالح را مگر ما
 چون مركب عاشقي به معني
 گر جان و جهان و دين ببازيم
 در خاك بسيط چون سنايي

  

 آواز چو عاشقان برآريم 
 ما روي بر آن سمنرب آريم

 آريمجانها به نثار بتگر 
 گرد از سر الف خود برآريم
 از عالم عشق پر برآريم
 در ره روش قلندر آريم

 زنان درآريم اندر صف كم
 سرپوش زمانه در سر آريم
 نعت فلك مدور آريم

  



۳۱۸ 

  
  ٭٭٭

 ما عاشق روي آن نگاريم
 همواره به بند او اسيريم
 او دلرب خوب خوب خوبست
 ترسم كه جهان خراب گردد
 از فتنۀ زلف مشكبارش

 خر بنگويي اي نگارينآ
 گر دست تو نيست بر سر ما
 ما را به جفاي خود ميازار

 مثايل چون تو به جمال بي
 خاك قدمت اگر بيابيم
 ما را به جهان مباد شادي

  

 زان خسته و زار و دلفگاريم 
 پيوسته به دام او شكاريم
 ما عاشق زار زار زاريم
 از ديده سرشگ از آن نباريم

 اريمگويي كه هميشه در خم
 كاندر هوس تو بر چه كاريم
 ما خود سر اين جهان نداريم
 كازردۀ جور روزگاريم

 تو بدل به دل نداريم ما بي
 در ديده به جاي سرمه داريم
 گر ما غم تو به غم شماريم

  

  
  ٭٭٭

 خيز تا مي خوريم و غم نخوريم
 تا توانيم كرد با همه كس
 قصد آزار دوستان نكنيم
 نشنويم آنچه ناشنودنيست
 ما كه خواهيم جست عيب كسان
 اي كه گفتي كه عاقبت بنگر
 بندۀ نيكوان الله رخيم
 ها شب نباشيم جز به مصطبه

 كشان و مقامران دغا مي
 پاكبازان هر دو عالم را
 دوستار نگار و سرخ مييم
 پدران را خداي مزد دهاد

  

 وانده روز نامده نربيم 
 رادمردي و مردمي سرپيم
 مپردۀ راز دشمنان ندري
 زانچه ناگفتنيست درگذريم
 عيب خود بر خودي همي شمريم
 ما نه مردان عاقبت نگريم
 عاشق دلربان سيمربيم
 روز هر سو به گلخني دگريم
 همه از ما بهند و ما برتيم
 به گه باخنت به جو نخريم
 دشمن مال مادر و پدريم
 نه چو ما كس كه ناخلف پسريم

  

  
  ٭٭٭

 كشيمخيز تا دامن ز چرخ هفتمني برتر
 هفت گردون مختصر باشد به پيش مرد عشق
 نفس ما خصمي عظيم اندر نهاد راه ماست
 پاي ما در دام عشق خوبرويان بسته شد
 قصر قيصروانِ كسري گر نباشد گو مباش

 هفت كشور را به دور ساغري اندر كشيم 
 شايد ار دامن ز كون مختصر برتر كشيم
 غزو اكرب باشد ار در روي او خنجر كشيم
 زين قبل درد و بالي عاشقي بر سر كشيم
 ما به مردي  حلقه در گوش دو صد قيصر كشيم



۳۱۹ 

 گر نشيند گرد كوي دوست بر رخسار ما
 اين همه تر دامنان را خشك بادا دست و پا

 ست آتش در زنيم در كاله او اگر پشمي
  

 خط عزل از جان و دل بر مشك و بر عنرب كشيم
 خيز تا خط فنا گرد سنايي بركشيم
 عقل و هوش خويشنت يك دم به مستي دركشيم

  

  
  ٭٭٭

 تر از سرو روانيم ما قد ترا بنده
 تر از پيكر تيريم روي تو لب خشك بي

 بيرون ز رخ و زلف تو ما قبله نداريم
 در ره روش عقل تو ما كهرت عقليم
 از تقويت جزع تو خرديم و بزرگيم
 در كوي اميد تو و اندر ره ايمان

 قاب از رخ رنگنييك بار برانداز ن
 ور نيز درين پرده جمال تو ببينيم
 گر ز آتش عشق تو چو شمع از ره تحقيق

 واسطۀ كسب تا از رخ چون روز تو بي
 ما را غرض از خدمت تو جز لب تو نيست
 شايد كه شب و روز همه مدح تو گوييم

 اقبال تو خوردست زان باده كه خواجه از كف
 فرخنده حكيمي كه در اقليم سنايي

  

 تر از عقل و روانيم ما خد ترا سغبه 
 تر از نقش كمانيم با موي تو دل تيره

 بيش از لقب و نام تو توحيد نخوانيم
 وز پرورش لفظ تو ما مهرت جانيم
 وز تربيت عقل تو پيريم و جوانيم
 از نيستي و هستي بربسته ميانيم
 تادل به تو بخشيم و خرد بر تو فشانيم

 ايه توانيمشايد كه بر اميد تو اين م
 سوزيم همي خوش خوش تا هيچ نمانيم
 چون ماه ز خورشيد فلك مايه ستانيم
 نه در پي جانيم نه در بند جهانيم
 در نامۀ اقبال همه نام تو خوانيم
 درده تو سنايي را چون كشتۀ آنيم
 بگذشت ز اندازۀ خوبي و ندانيم

  

  
  ٭٭٭

 نيازانيمگرچه از جمع بي
 منصف منصف خراباتيم

 زان در آتش عشقيمگاه سو
 همچو مرغ از قفس شكسته شديم
 گرچه كبكيم در ممالك خويش
 ايم مرغزار وصال يافته

 زاهدا خيز و در نماز آويز
 نازي گر تو از طوع و طاعه مي

  

 عاشق عشق و عشقبازانيم 
 عبۀ كعبتني بازانيمك

 د سازانيمگاه از سوز رو
 همچو شمع از هوس گدازانيم
 نيممانده در جستجوي بازا

 چون سنايي درو گرازانيم
 نيازانيم زانكه ما خاك بي

 ما هميشه ز شوق نازانيم
  

  
  ٭٭٭

 ما همه راه لب آن دلرب يغما زنيم
 هم توان از دو لبش شكر زدن يغما وليك
 ما چو وامق او چو عذرا ما چو رامني او چو ويس

 شكّر او را به بوسه هر شبي يغما زنيم 
 هر شبي راه لب آن دلرب يغما زنيم
 رطل زيبد در چنني حايل اگر صهبا زنيم



۳۲۰ 

 وار هر شب در بر ويس افگنيم شخص را مي
 ا افگندبر بخفنت گاه صحبت در بر م

 خوش بُدست امروز و دي با آن نگارين عيش ما
 گر وصال او به جور از ما ستاند روزگار

  

 وار هر دم بر لب عذرا زنيم بوسه وامق
 ما زنيم لب به بوسه گاه عشرت بر لب او

 خوشرت از امروز و دي فردا و پس فردا زنيم
 الدين والدنيا زنيم دست در عدل غياث

  

  
  ٭٭٭

 او چنان داند كه ما در عشق او كمرت زنيم
 هر زمان ما را ديل كي باشد و جاني دگر

 ها پر خون كنيم تا كي از ناديدنش ما ديده
 گاه آن آمد كه بر ما باد سلوت برجهد

 او با ما نسازد گو مسازگر فلك در عهد 
 گه ز رخسار بتان بر الله و گل مي خوريم
 پشتمان از غم كمان شد از قدش تيري كنيم

  

 يا دو چنگ از جور او در دامن ديگر زنيم 
 وفايي ديگر آتش در زنيم تا به عشق بي

 تا كي از هجران او ما دستها بر سر زنيم
 گاه آن آمد كه ما با رود و رامشگر زنيم

 يك دم آتش اندر چرخ و بر چنرب زنيم ما به
 گه ز زلف دلربان با مشك و با عنرب زنيم
 باده پيماييم از خم بر خم ديگر زنيم

  

  
  ٭٭٭

 باز ماندم در باليي الغياث اي دوستان
 باز آتش درزد اندر جانم و آبم بربد

 دالن برساختم باز ديگرباره چون سنگني
 وارم پس چادر نشاند باز ناگه بلعجب

 خواران باز رخ دارند زي صحرا و نيست ادهب
 بنگه هادوريان را ماند اين دل كز طمع
 جادوي فرعونيان در جنبش آمد باز و نيست
 خواهد اندر وي همي از شاخ خشك و مرغ گنگ
 ديدۀ روشن جز از من در همه عالم كه داد
 از براي انس جان انس و جان اي سرفراز

  

 وستانوفايي الغياث اي د از هواي بي 
 باد دستي خاكپايي الغياث اي دوستان
 از بت چونني جدايي الغياث اي دوستان
 آفتابي را هبايي الغياث اي دوستان
 در همه صحرا گيايي الغياث اي دوستان
 هر دمش بينم به جايي الغياث اي دوستان
 در كف موسي عصايي الغياث اي دوستان
 هر زمان برگ و نوايي الغياث اي دوستان

 اي توتيايي الغياث اي دوستاندر به
 مر سنايي را چو نايي الغياث اي دوستان

  

  
  ٭٭٭

 سنايي را يكي برهان ز ننگ و نام جان اي جان
 مكن در قبۀ زنگار اوصاف حروف او را
 به قهر از دست او بستان حروف كلك صورت را
 چو روي خويش خرم كن يكي بستان طبع اي بت

 و درد دل بنشستببني در كوي كفر و دين به مهر 
 مرا گويي قناعت كن ز جوش يك جهان رعنا
 كسي كو عاشق تو بود بگو آخر كه تا چكند

 ز عشق دانۀ دوْ جهان ميان دام جان اي جان 
 چو عشق عافيت پخته چو كارم خام جان اي جان
 به لطف از لوح او بسرت تمامي نام جان اي جان
 چو زلف خويش درهم زن همه ايام جان اي جان

 آلود زير كام  جان اي جان هزاران آه خون
 به بوي نون شهواني به رنگ الم جان اي جان
 سماع وحي و نقل عقل و خمر خام جان اي جان



۳۲۱ 

 مگر تو زينهمه خوبان كه پيدايند و ناپيدا
  

 درين مردودۀ ويران نيابم كام جان اي جان
  

  
  ٭٭٭

 مرا عشقت بناميزد بدانسان پروريد اي جان
 مفرش كه با عشق تو اي مهوش نرتسم زاتشني

 ز عشقت شكر دارم من كه الغر كردم از وي تن
 نربدي دل ز كس هرگز كه خود دلهاي ما از تو

 هر ديده كشيد اي بت چوخوابست آتش هجرت كه
 دلم در چاكري عشقت كمر بستست تو گويي
 ازين يك نوع دلشادم كه با عشق تو همزادم

  گويدچو با عشق بتان زايد سنايي كي چنني
  

 كه با ياد تو در دوزخ توانم آرميد اي جان 
 مرا صدبار ديد آتش كه روي اندر كشيد اي جان

 را با تو نديد اي جانمكه دي زان الغري دشمن 
 چوبويي يافت از عشقت ز شادي بر پريد اي جان
 چو آبست آتش عشقت كه هر تن را رسيد اي جان
 نكه ايزد جز پي عشقت مرا خود نافريد اي جا
 كه تا اين ديده بگشادم دلم عشقت گزيد اي جان
 مرا ناگاه عشق تو بر آتش خوابنيد اي جان

  

  
  ٭٭٭

 تماشا را يكي بخرام در بستان جان اي جان
 نخواهد جان دگر جاني اگر صد جان برافشاند
 ترا يارست بس در جان ز بهر آنكه نشناسد
 ز بهر چشم خوب تو براي دفع چشم بد

 و ديده گهر جز عشق تو نبوداز آن تا در دل 
 از آن در خدمتت مانده» ن«همه عالم چو حرف 

 رويي جان چه باشد گر به يك غمزه ز بهر سرخ
 به نور روي تست اكنون همه توحيد عقل من

 وار در عالم ز بهر آبروي خود سنايي
  

 افشان جان اي جان ش جانیببني در زير پاي خو 
 اي جانكه بس باشد قبول تو بقاي جان جان 

 ز خوبان جز تو در عالم همي درمان جان اي جان
 كمال عافيت باشد همه قربان جان اي جان
 برون رويد گهر هر دم ز بحر و كان جان اي جان
 كه از كل نكورويان تويي خاص آن جان اي جان

 براندايي تو در ميدان جان اي جان ز خوبان جان
 به كفر زلف تست اكنون همه ايمان جان اي جان
 سنايي خاكپاي تست سر ديوان جان اي جان

  

  
  ٭٭٭

 جانا نخست ما را مرد مدام گردان
 بر ما چو از لطافت مل را حالل كردي
 دارالغرور ما را دارالسرور كردي
 خامند و پخته مانا تو دو شراب داري

 زن را از لحنه سير كردي ناهيد زخمه
 ما را به نام خود كن زان پس چنانكه خواهي

 ه روي ما را از غم چو كاه كردياكنون ك
 خواهي كه نسر طاير پرّان به دامت افتد
 گمنام كرد ما را يك جام بادۀ تو
 از ما و خدمت ما چيزي نخيزد اي جان

 وانگه مدام در ده مست مدام گردان 
 بر خصم ما ز غيرت گل را حرام گردان

 سالم گرداندارالمالم ما را درال
 در خام پخته گردان در پخته خام گردان

 زن را از جام رام گردان بهرام تيغ
 يا هوشيار دفرت يا مست جام گردان
 از عكس روي مي را بيجاده فام گردان
 از جزع دانه كردي از مشك دام گردان
 در ده دو جام ديگر ما را چو نام گردان
 هم تو بنا نهادي هم تو تمام گردان



۳۲۲ 

 خواهي كه گر سنايي گردد سمايي از عزّ
  

 م و دربان او را غالم گردانپيش غال
  

  
  ٭٭٭

 اي وصل تو دستگير مهجوران
 هنگام صبوح و تو چنني غافل
 گر فوت شود همي نماز از تو
 برخيز و بيار آنچه زو گردد

 جانان فرياد ز دست آن گران
 از طلعتها چو روي عفريتان
 گويند بكوش تا به مستوري
 نزديكي ما طلب كن اي مسكني

 اين كنم هرگزه اگر من الواللّٰ
 معلوم شما نيست ز ناداني
 آنجا كه مصير ما بود فردا

  

 هجر تو فزود عربت دوران 
 اي بتا ز معذوران حقا كه نه

 بنديش به دل بسوز رنجوران
 چون توبۀ من خمار مخموران

 نوران عافيه زاهدان و بي بي
 از سبلتها چو نيش زنبوران
 در شهر شوي چو ما زمشهوران

 شي از دورانتا روز قضا نبا
 بيزارم از جزاي مأجوران
 اي زمرۀ زاهدان مغروران

 رنج دهند مزد مزدوران بي
  

  
  ٭٭٭

 عاشقي گر خواهد از ديدار معشوقي نشان
 چون مجرد گشتي و تسليم كردستي تو دل

 خود شدي معشوق خود را يافتي چون ز خود بي
 نيستي ديدي كه هستي را هميشه طالبست

 بيابم گم شوم تا همي جويم بيابم چون
 چون تو خود جويي مر او را كي تواني يافنت

 ثبات آنگهي چون نفي خود ديدي و گشتي بي
 گه تحرك گه سكون و گاه قرب و گاه بعد
 گه سرور و گه غرور و گه حيات و گه ممات
 حيرت اندر حيرتست و آگهي در آگهي
 هركه ما را دوست دارد عاجز و حيران بود

  

 جا جان و دل بيرون نشانگر نشان خواهي درآن 
 گمان آنگه تو از معشوق خود يابي نشان بي

 ذات هستي در نشان نيستي ديدن توان
 نيستي جوينده را هستي كم اندر كهكشان
 گمشده گمكرده را هرگز كجا بيند عيان
 تا نبازي هرچه داري مال و ملك و جسم و جان
 گه فنا و گه بقا و گه يقني و گه گمان

 موشي گه نشستي گه روانگاه گويا گه خ
 گه نهان و گه عيان و گه بيان و گه بنان
 عاجزي در عاجزي و اندهان در اندهان
 شرط ما اينست اندر دوستي دوستان

  

  
  ٭٭٭

 وار زنچون در معشوق كوبي حلقه عاشق
 مستي و ديوانگي و عاشقي را جمع كن
 گوهر بيضات بايد خدمت دريا گزين

 م جويشاهراه شرع را بر آسمان عل
 چهرۀ عذرات بايد بر در وامق نشني

 چون در بتخانه جويي چنگ در زنار زن 
 هر سه را بر دار كن وز كوي معني دار زن
 ور عقيق و لعل خواهي تكيه بر كهسار زن

 گفتار پي كن چنگ در كردار زن مركب
 وار زن عشق بوذروار گير و گام سلمان



۳۲۳ 

 زهر خواهي خار بي خرما مباش گر شكر بي
 مار فقر و خار جهلت گر زره يكسو نهد
 اي سنايي چند گويي مدحت روي نكو

  

 صدق بوبكريت بايد خيمه اندر غار زن
 سر بكوب آنمار را و آتش اندر خارزن
 بس كن اكنون دست اندر رحمت جبار زن

  

  
  ٭٭٭

 رويي مزنچنگ در فرتاك عشق هيچ بت
 يا دل اندر زلف چون چوگان دلبندان مبند

 ق آيد همچو دينش كن درستهرچه از معشو
 رو باش اندرين ره كاهلي از سر بنه گرم

 راه دشوارست همره خصم و منزل ناپديد
 رفيق و راهرب اندرين ره گر بماني بي
 مني در راه عشق خويشنت را در ميان نه بي

  

 تا به شكرانۀ نخست اندر نبازي جان و تن 
 يا چو مردان جان فدا كن گوي در ميدان فگن

 از تو سر برآرد بت بود درهم شكنوانچه 
 تا نماني ناگهان انگشت حيرت در دهن
 توشه رنجست و مالمت مركب اندوه و محن
 دست خدمت در ركاب سيد ايام زن
 زانكه بس تنگست ره اندر نگنجد ما و من

  

  
  ٭٭٭

 جام را نام اي سنايي گنج كن
 اين دل و جان طبيعت سنج را
 تاج جان پاك را در راه دل

 اي روح را در ملك عشقكدخد
 جوي را دار سالمت عقل دين

 يا همه رخ گرد و چون گلنار باش
 با عمارت چند سازي همچو رنج
 خاك و باد و آب و آتش دشمنند

  

 رنج كن راح درده روح را بي 
 سنج كن يك زمان از مي طريقت

 مفرش جانان جان آهنج كن
 تصرف چون شه شطرنج كن بي

 الفنج كن سنگ شنگويل عشق
 يا همه دل باش و چون نارنج باش
 با خرابي ساز و همچون گنج كن
 برگذر زين چار و نوبت پنج كن

  

  
  ٭٭٭

 آلوده را بيدار كنساقيا مستان خواب
 الابايل پيشه گير و عاشقي بر طاق نه
 گر ز چرخ چنربي از غم همي خواهي نجات
 پنج حس و چار طبع از پنج باده برفروز

 كه اندك مي خوريدانشت بسيار باشد چون
 ور ز راه پنج حس خواهي كه يار آيد ترا
 دوستار عشق گشتي دشمن جانان مشو
 اي ور به عمر اندر به ناداني نشسته بوده

  

 از فروغ باده رنگ رويشان گلنار كن 
 عشق را در كار گير و عقل را بيكار كن
 دور باده پيش گير و قصد زلف يار كن

 شي بيزار كنوز دو گيتي دل به يكبار از خو
 دانشي كو  غم فزايد از ميش بردار كن
 پنج باده نوش كن هر پنج در مسمار كن
 چاكري مي چون گرفتي بندگي خمار كن
 از زبان عاجزي يكدم يك استغفار كن

  

  
  ٭٭٭



۳۲۴ 

 خانۀ طاعات عمارت مكن
 امۀ تلبيس نهفته مخوان
 قاعدۀ كار زمانه بدان
 سر به خرابات خرابي درآر

 ست ۀ تو مفلسيچون همه سرماي
 چون تو مخنث شدي اندر روش
 وار تا نشوي در دين قالش

 شادي چو سنايي گذار عمر به
  

 كعبۀ آفاق زيارت مكن 
 جامۀ ناموس قضاوت مكن
 هرچه كني جز به بصارت مكن
 صومعه را هيچ عمارت مكن
 در ره افالس تجارت مكن
 قصۀ معراج عبارت مكن
 خرقۀ قالشان غارت مكن

 حقارت مكن كار به سستي و
  

  
  ٭٭٭

 قومي كه به افالس گرايد دل ايشان
 وقتي كه شود كار بر ايشان همه مشكل
 گر چند قديمست خالف گل و آتش
 با قافلۀ مفلسي و مرحلۀ عشق
 پيدا ز صفاتست و نهانست معاني
 جز تربيت و تمثيت و صدق و صفا نيست

  

 جز كوي حقيقت نبود منزل ايشان 
 شكل ايشانجز باده بگو حل كه كند م

 ست موافق گل ايشان با آتش عشق
 جز بار مالمت نكشد محمل ايشان
 در نفس عزيز و نفس مقبل ايشان
 پيرايه و سرمايۀ جان و دل ايشان

  

  
  ٭٭٭

 جواني كردم اندر كار جانان
 گدازم ز آب ديده چو شكر مي

 ز من برد اندك اندك زندگاني
 فغان اي مردمان فرياد فرياد

 ونخوار جاناناز آن دو نرگس خ
 فغان زان سنبل سيراب مشكني
 همه شب زار گريم تا سحرگاه
 چو مجنونم دوان در عشق ليلي
 ستاره بر من مسكني بگريد
 ازين شهرم وليكن چون غريبان
 وليكن تا روان دارم ندارم

  

 كه هست اندر دلم بازار جانان 
 ز شوق لعل شكربار جانان
 خالف وعدۀ بسيار جانان

 گفتار جانانز شوق ديدن و 
 ز چشم مست ناهشيار جانان
 دميده بر رخ گلنار جانان
 همي بوسم در و ديوار جانان
 همي جويم به جان آثار جانان
 اگر گويي بدو اسرار جانان
 بمانده در غم و تيمار جانان
 من مسكني سر آزار جانان

  

  
  ٭٭٭

 ز دست مكر وز دستان جانان
 ز بس كاخ شوخ داند پاي بازي

 شم من صد چشمۀ خونگشاد از چ

 نميدانم سر و سامان جانان 
 شدم سرگشته و حيران جانان

 افشان جانان دو بند زلف مشك



۳۲۵ 

 اگرچه خود ندارد با رهي دل
 چو زلف او رخ من پر شكن باد
 نبيند روز عمر من دگر مرگ
 سنايي تا سما گردان بود هست
 بود همواره از بهر تفاخر

  

 هزاران جان فداي جان جانان
 من بشكنم پيمان جاناناگر 

 اگر باشم شبي مهمان جانان
 هميشه در خط فرمان جانان
 غالم و چاكر و دربان جانان

  

  
  ٭٭٭

 همه جانست سر تا پاي جانان
 به آب روي و خون دل توان ريخت
 خرد داند كه وصف او نداند
 چه جاي دعوي سروست در باغ
 نيايد كس به آب چشمۀ خضر
 نديدي دين كفرآميز بنگر

 وار مي كشف خردمندان كشفه
 سنايي نسيت با جان زنده ليكن

  

 از آن جز جان نشايد جاي جانان 
 براي چون تو جان سوداي جانان
 ازيرا نيست هم باالي جانان
 چه خواهد وصف سر تا پاي جانان

 زاي جانان جز اندر نوش عيسي
 شكن در زلف جانفرساي جانان
 سر اندر خود كشد ياراي جانان

 او گوياي جانان ز جانانست
  

  
  ٭٭٭

 تخم بد كردن نبايد كاشنت
 اي صنم ار تو بخواهي بنده را
 چند ازين آيات نخوت خواندن

 د ز سينه محو كردنقش چني باي
 فاها سوخنتچند ازين شاخ و

 اي خوب نبود بر چو من بيچاره
 اي زشت باشد با چو من درمانده

 در صف رندان و قالشان خويش
  

 داشنت پشت بر عاشق نبايد 
 زين سپس داني نكوتر داشنت
 چند ازين رايات عجب افراشنت
 صورت مهر و وفا بنگاشنت
 چند ازين تخم جفاها كاشنت
 لشكر جور و جفا بگماشنت
 شرط و رسم مردمي نگذاشنت
 كمرتين كس بايدم پنداشنت

  

  
  ٭٭٭

 ني به ازين بايد با دوست وفا كردنني
 يا زشت بود گويي در كيش نكورويان

 گفنت و هم كردن از سوختگان آيدهم 
 باور نكنم قولت زيرا كه ترا در دل
 حاصل نبود كس را از عشق تو در دنيا
 خود ياد نداري كس از زلف تو و چشمت
 از بُلطمعي تا كي بوسي به رهي دادن

 ا ني كم ازين بايد آهنگ جفا كردني 
 يك عهد به سر بردن يك قول وفا كردن
 باز از چه شما خامان ناگفنت و ناكردن
 يك باديه ره فرقست از گفنت تا كردن
 جز نامه سيه كردن جز عمر هبا كردن
 يك تار عطا دادن يك تير خطا كردن
 وز بُلعجبي تا كي گوشي به ريا كردن



۳۲۶ 

 تا چند به طراري ما را به زبان و دل
 تا چند به چاالكي ما را به قبول و رد

 دي يك روزهگر فوت شود روزي بدعه
 اي انديشم بر خاك سر كويت گر بوسه

 رويان تو بوسه دريغي خود در مجمع بت
 يا خوب نبايد شد تا هم تو رهي هم ما
 يا فتنه نبايد شد تا كس نشود فتنه

 گويي» طال بقا«هر لحظه يكي دون را صد 
 چون هست سنايي را اقبال و سنا از تو
 با اين ادب و حرمت حقا كه روا نبود

  

 اره بال كردنيك باره بلي گفنت صد ب
 يك ماه رهي خواندن يكسال رها كردن
 واجب شمري او را چون فرض قضا كردن
 صد شهر طمع داري در وقت بها كردن
 يا رسم بتان نبود از بوسه سخا كردن
 ورنه چو شدي باري خوبي به سزا كردن
 ورنه چو شدي جانا اين قاعده نا كردن

 كردن» طال بقا«زيشان چه به كف داري زين 
 ب نبود او را مهجور سنا كردنواج

 سوداي شما پخنت صفراي شما كردن
  

  
  ٭٭٭

چيست آن زلف بر آن روي پريشان كردن
 زلف را شانه زدي باز چه رسم آوردي
 اي اي گل باغ االهي ز كه آموخته

 خاك در ديدۀ خورشيد زدن تا كي ازين
  

 طرف گلزار به زير كله پنهان كردن 
 ان كردنكفر درهم شده را پردۀ ايم

 ها را به دو رخسار گلستان كردن ديده
 دامن شب را از روز گريبان كردن

  

  
  ٭٭٭

 جانا ز لب آموز كنون بنده خريدن
 فريادرس او را كه به دام تو درافتاد
 ما صرب گزيديم به دام تو كه در دام
 اكنون كه رضاي تو به اندوه تو جفتست
 از بيم به يكبار همي خورد نيارم

 بانه ز كوي تو كشيديمما رخت غري
 رفتيم به ياد تو سوي خانه و برديم
 در حسرت آن دانۀ نار تو دل ما
 ياد آيدت آن آمدن ما به سر كوي
 اي راحت آن باد كه از نزد تو آيد
 وان طيره گري كردن و در راه نشسنت
 ما را غرض از عشق تو اي ماه رخت بود
 ما را فلك از ديده همي خواست جدا كرد

 كه بر خاك سر كوي تو خسبد زين روي
 زنهار كيانند به زير خم زلفت
 بشنو سخن ما ز حريفان به ظريفي

 اي پرده دريدن كز زلف بياموخته 
 د رسيدنيا نيست ترا مذهب فريا

 بيچاره شكاري خبه گردد ز تپيدن
 اندوه تو ما را چو شكر شد به چشيدن
 زيرا كه شكر هيچ نماند ز مزيدن
 مانديم به تو آنهمه كشي و چميدن
 خاك سر كويت ز پي سرمه كشيدن
 حقا كه چو نارست به هنگام كفيدن
 دزديده در آن ديدۀ شوخت نگريدن؟
 پيغام تو آرد بر ما وقت بزيدن

 سنگديل كردن و در حجره دويدنوان 
 خود چيست شمن را غرض از بت گرويدن
 بر خيره نبود آن دو سه شب چشم پريدن
 موالي سگ كوي توام وقت گزيدن
 زنهار به هش باش گه زلف بريدن
 كارزد سخن بنده سنايي بشنيدن



۳۲۷ 

 پيش و بر ما زآرزوي چشم چو آهوت
 آرامش و رامش همه در صحبت خلقست
 كوهيست غم عشق تو موييست تن من
 ما بندگي خويش نموديم وليكن

  

 چون پشت پلنگست ز خونابه چكيدن
 اي آهوك از سر بنه اين خوي رميدن

 ه به يك موي كشيدنهرگز نتوان كو
 خوي بد تو بنده ندانست خريدن

  

  
  ٭٭٭

 اي به راه عشق خوبان گام بر ميخوار زن
 بر سر كوي خرابات از تن معشوق هست
 قيل و قال اليجوز از كوي دل بيرون گذار
 تا تويي با تو نيايي خويشنت رنجه مدار
 نوش شهد از پيش آن در زهر قاتل بار كن

 روز و كافر رنگ باشچون به نامحرم رسي بد 
  

 نور معني را ز دعوي در ميان زنار زن 
 صدهزاران بوسه بر خاك در خمار زن
 بر در همت ز هستي پس قوي مسمار زن
 بر در ناديده معني خيمۀ اسرار زن
 طمع از روي حقيقت پيش زهر مار زن
 بر طراز رنگ ظاهر نام را طرار زن

  

  
  ٭٭٭

 ناي سنايي در ره ايمان قدم هشيار ز
 ور تو از اخالص خواهي تا چو زر خالص شوي
 پي به قالشي فرو نه فرد گرد از عني ذات
 درد سوز سينه را وقت سحر بنشان ز دُرد
 عالم سفلي كه او جز مركز پرگار نيست
 خانۀ خمار اگر شد كعبه پيش چشم تو
 ورت ملك و ملك بايد پاي در تحقيق نه
 ارور نخواهي تا چو فرعون لعني گردي تو خو

  

 وار زن در مسلماني قدم با مرد دعوي 
 ديدۀ اخالص را چون طوق بر زنار زن
 آتش قالشي اندر ننگ و نام و عار زن

 خوار زن وز پي دردي قدم با مرد دُردي
 چون درين كوي آمدي تو پاي بر پرگار زن
 الف از لبيك او در خانۀ خمار زن
 ورت جاه و مال بايد دست در اسرار زن

 يم پيغمرب قدم در نار زنپس چو ابراه
  

  
  ٭٭٭

 اي برادر در ره معني قدم هشيار زن
 عنا را بسوزساز و عقل ر شو خرد را جسم

 گردن اندر راه معني چند گه افراشتي
 وار و بگذر از موت و حيات گامزن مردانه

 از لباس كفر و ايمان هر دو بيرون آي زود
 سالكان اندر سالمت اسب شادي تاختند

  

 ادگان چون دم زني بيدار زندر صف آز 
 تيغ محو اندر سراي نفس استكبار زن

 دار زن تيغ معني را كنون بر حلق دعوي
 وار زن از دو كون اندر گذر لبيك محرم
 وار زن نرد باري همچو ابراهيم ادهم

 يك قدم اندر مالمت گر زني بيدار زن
  

  
  ٭٭٭

 يار يك ره تو هواي يار زن ییاي هوا
 اندر جهان تا كي زني طبل از هستي خويش

 آتشي بفروز و اندر خرمن اغيار زن 
 بر در هستي يكي از نيستي مسمار زن



۳۲۸ 

 با مي تلخ مغانه دامن افالس گير
 ار تكيه بر زهد و صيام خود كنند  زاهدان

 پرست دور شو از صحبت خود بر در صورت
 چون خوري مي با حريف محرم پر درد خور

 ست اين سخن گر برون هفت چرخ و چار طبع
 تا تو اندر بند طبع و دهر و چرخ و كوكبي

 تيمار پندار رهند قيل و قال و دانش و
  

 وار زن آز را بر روي آن قراي دعوي
 در خمار زنو تو چو مردان تكيه بر خمر 

 بوسه بر خاك كف پاي ز خود بيزار زن
 چون زني كم با نديم زيرك هوشيار زن

 ر زنبارگاهش هم برون از هفت و هشت و چا
 كي بود جايز كه گويي دم قلندروار زن
 خاك بر چشم همه تيمارۀ پندار زن

  

  
  ٭٭٭

 گر رهي خواهي زدن بر پردۀ عشاق زن
 اين سخن بگذشت از افالك و از آفاق نيز
 خواجگي در خانه نه پس آب را در خاك بند

 اي دُرد صفا در ريز بر اصحاب دَرد جرعه
 ترست يلاين دقيقه ديد نتوان كار از آن عا

  

 من نخواهم جفت را از جفت بگذر طاق زن 
 قصۀ افالك را بر تارك آفاق زن
 مهرتي بر طاق نه پس آتش اندر طاق زن

 پوشان ريا را بر قفا مخراق زن خرقه
 الف دقاقي برو با بوعلي دقاق زن

  

  
  ٭٭٭

 عاشقا قفل تجرد بر در آمال زن
 خاك كوي دوست خواهي جسم و جان بر باد ده

 دجال دان و عشق را عيسي شمارمالرا 
 هركرا درد سرست از دست قيفالش زنند

 معني كه گويي عاشقم پوش بي اي مرقع
 نماي جو فروش تا كي از جور تو اي گندم

  

 در صف مردان قدم بر جادۀ اهوال زن 
 آب حيوان جست خواهي آتش اندر مال زن
 چون شدي از خيل عيسي گردن دجال زن

 ديدگان قيفال زنست از  گر ترا درد دل
 الل شو زين الف و قفلي بر زبان الل زن
 رو يكي ره اين جو پوسيده را غربال زن

  

  
  ٭٭٭

 خيز اي بت و در كوي خرابي قدمي زن
 بر عالم تجريد ز تفريد رهي ساز
 بر هرچه ترا نيست ز بهرش مربانده
 جمع آر همه تفرقۀ خويش به جهدت
 از علم و اشارات و عبارات حذر كن

 كفر و ز توحيد مگو هيچ سخن نيزاز 
 چون فرد شدي زين همه احوال به تصديق

  

 با شيفتگان سر اين راه دمي زن 
 در باديۀ هجر ز حيرت علمي زن
 وز هرچه ترا هست ز اسباب كمي زن
 بر ذات دعاوي ز معاني رقمي زن
 وز زهد و كرامات گذشته بر مي زن
 پيرامن خود زين دو خطرها حرمي زن

 فقر و حقيقت قدمي زندر شاهره 
  

  
  ٭٭٭

 همچو جانست عشق در تن من  اي رخ تو بهار و گلشن من



۳۲۹ 

 راست چون زلف تو بود تاريك
 همچو خورشيد و ماه درتابد
 دست تو طوق گردن دگري
 ماه را راه گم شود بر چرخ
 گر تو يك ره جمال بنمايي
 خاك پايت برم چو سرمه به كار
 رنجه كن پاي خويش و كوته كن
 رادمردي كني به در نربي

 آيي ز در توام به زمانچون در
 تا سنايي ترا همي گويد

  

 رخ تو جهان روشن منبي
 عشق تو هر شبي ز روزن من
 عشق تو طوق گردن من
 هر شبي از خروش و شيون من
 بر زند با بهشت برزن من
 گرچه دادي به باد خرمن من
 دست جور و بال ز دامن من
 بنهي بار خلق بر تن من

 زار و سوسن من دمد اللهبر
 اي رخ تو بهار و گلشن من

  

  
  ٭٭٭

 اي نگار دلرب زيباي من
 جز براي ديدنت ديده مباد
 جان و دل كردم فداي مهر تو
 از همه خلقان دالرامم تويي
 چون قضيب خيزران گشتم نزار
 رحمت آري بر من و دستم گري

 نالم ز درد عشق زار زار مي
  

 شمع شهرافروز شهر آراي من 
 روشنايي ديدۀ بيناي من
 خاك پايت باد سر تا پاي من
 اي لطيف چابك زيباي من
 در غمت اي خيزران باالي من
 گر نياري رحم بر من واي من

 نشنوي آواي منتو زانكه تا 
  

  
  ٭٭٭

 گر كار بجز مستي اسكندرمي من
 با اينهمه گر عشق يكي ماه نبودي
 ماهي و چه ماهي كه ز هجرانش برين حال

 دۀ خوي بد خود نيستي آن ماهگر بن
 گر نيستي آن رنج كه او ريش درآورد
 بوديش سر عشق من و برگ مراعات
 گر تير برويي زندم از سر شنگي
 گاديم بر آنگونه كه از جهل و رعونت
 هر روز دل آيد كه مگر نيك شود يار
 گر بلفرج مول خرب يابدي از من
 پس در غم آنكس كه ز گل خار نداند

  

 شعرستي پيغمربمي من ور معجزه 
 اندر دو جهان شاه بلند اخرتمي من
 گر من به غمش نگرومي كافرمي من
 حقا كه به فردوس همش چاكرمي من
 وي گه كه درين وقت چگويد درمي من
 گر چون دگران فاسق در كون بر مي من
 از شادي تيرش به هوا برپرمي من
 از گردن خود بفگنمي گر سرمي من

 كي خرمي من گر خر نيمي عشوۀ او
 زين روي برين طايفه سر دفرتمي من
 عمر از چه كنم ياد كه رشك خورمي من

  

  
  ٭٭٭



۳۳۰ 

 اي دوست ره جفا رها كن
 بر درگه وصل خويش ما را
 در صورت عشق ما نگارا
 آخر روزي براي ما زي
 ماها تو نگار خوش لقايي
 من دل كردم ز عشق يكتا
 اكنون كه تو تشنۀ باليي

 فاييورنه تو كه سغبۀ ج
 در جمله هميشه با سنايي

  

 تقصير گذشته را قضا كن 
 با حاجب بارت آشنا كن
 بدخويي را ز خود جدا كن
 آخر كاري براي ما كن

 لقا كن با ما دل خويش خوش
 تو رشتۀ دوستي دو تا كن

 ام هال بال كن راضي شده
 تن در دادم برو جفا كن

 ريا كن كاري كه كني تو بي
  

  
  ٭٭٭

 وّل دل و دين را عمارت كنايا معمار دين ا
 خرابات اي خراباتي به عني عقل چون ديدي
 بكش خط بر همه عالم ز بهر رند ميخانه
 جهان كفر و ايمان را ز سوز عشق برهم زن
 به سيم و زر خراباتي همي با تو فرو نايد

 هاي نفساني بسوزد دينت را روزي حرارت
 ز دعوي گر كله داري سنايي را كالهي نه

  

 گه خيز و رندن را سحرگاهي زيارت كنپس آن 
 اي ما را به عني سر اشارت كن نهان از گوشه

 زيارت رند حضرت را برو مسح و طهارت كن
 عيار نيك بر كف گير و يك ساعت عبارت كن
 تو با رند خراباتي به جان و دل تجارت كن
 اگر در راه دين مردي عالج اين حرارت كن

 كفارت كنز معني گر زيان بيني عبارت را 
  

  
  ٭٭٭

 اين كه فرمودت كه رو با عاشقان بيداد كن
 حسن را بنياد افگندي چنان محكم كه هست
 ملك حسنت چون نخواهد ماند با تو جاودان
 اي عمل تقدير كرده بر تو دوران فلك
 پيش ما گشت زمانه خرمن غم توده كرد
 از براي اين جهان و آن جهان اي دلرباي

  

 دشمنان را شاد كن دوستانرا رنجه دار و 
 نقش بر بنياد كن» و يبقي وجه ربك«جز 

 چند ازين بيداد خواهي بود لختي داد كن
 ساعتي از عزل معزوالن عالم ياد كن
 خرمن غمهاي ما را بر بر آتش باد كن
 دست آن داري به خرما را ز هجر آزاد كن

  

  
  ٭٭٭

 اي باد به كوي او گذر كن
 با دلرب من بگو كه جانا

 ز هجر تو بود خشك چوبي كه
 صد دفرت هجر حفظ كردي

 كني به جايم ور نيك نمي
  

 معشوق مرا ز من خرب كن 
 در عاشق خود يكي نظر كن
 از آب وصال خويش تر كن
 يك صفحه ز وصل هم ز بر كن
 با من صنما تو سر به سر كن

  

  



۳۳۱ 

  ٭٭٭
 غالما خيز و ساقي را خرب كن
 چو مستان خفته انداز بادۀ شام

 در هنگام نوروزبه باغ صبح 
 وش كن از نسيمي جهان فردوس

 ز بهر آبروي عاشقان را
 صفا را خاوري سازش ز رفعت
 برآي از خاور طاعات عارف
 چو گردون زينت از زنجير زر ساز
 از آن آغاز آغاز دگر گير

 ت از باغ جانتس چو عشقش بلبل
 اگر خواهي كه بر آتش نسوزي
 ورت بايد كه سنگ كعبه سازي

 از ديوار عمرت برآمد سايه
 برو تا درگه دير و خرابات
 چو بند و دام ديدي زود آنگه
 اگر اعقاب حسنت ره بگيرد
 وگر خواهي كه پران گردي از روي

  

 كه جيش شب گذشت و باده در كن 
 صبوحي لعلشان صبح و سحر كن
 صبايي كرد و بر گلنب نظر كن
 ز بوي گل به باغ اندر اثر كن
 خرد را در جهان عشق خر كن
 نشانرا در كسوفش باخرت كن
 پس اندر اخرت همت نظر كن

 و جوزا همت از تيغ كمر كنچ
 نجام انجام دگر كنوز آن ا

 روان و عقل را شاخ شجر كن
 چو ابراهيم قربان از پسر كن
 چو اسماعيل فرمان پدر كن
 سبك چون آفتاب آهنگ دركن
 حريفي گرد و با مستان خطر كن
 دف و دفرت بگير از مي حذر كن
 سبك دفرت سالح و دف سرپ كن
 ز جان همچون سنايي شاهرپ كن

  

  
  ٭٭٭

 غريب و عاشقـم بر من نظر كن
 ببني آن روي زرد و چشم گريان
 ترا رخصت كه داد اي مهرپرور
 نه بس كاريست كشنت عاشقان را
 سنايي رفت و با خود برد هجران
 وليكن چون سحرگاهان بنالد

  

 به نزد عاشقان يك شب گذر كن 
 بدعهدي دل خود را خرب كنز 

 كه جان عاشقان زير و زبر كن
 برو فرمان بر و كار دگر كن
 تو نامش عاشق خسته جگر كن
 ز آه او سحرگاهان حذر كن

  

  
  ٭٭٭

 بند تركش يك زمان اي ترك زيبا باز كن
 جامۀ جنگ از سر خود بركش و خوش طبع باش
 چند گه در رزم شه پرواز كردي گرد خصم

 خود ميخور و دلشاد زي يكزمان با عشق
 ناز تركان خوش بود چندان كه در مستي شود
 ناز و مستي دلربان بر عاشقان زيبا بود

 دم بساز و خرّمي را ساز كن با رهي يك 
 خانۀ لهو و طرب را يك زمان در باز كن

 ون در بزم ما پرواز كنگرد جام مي كن
 تركي و مستي مكن چندان كه خواهي ناز كن
 چون شوي مست و خراب آنگاه ناز آغاز كن
 ناز را با مستي اندر دلربي دمساز كن



۳۳۲ 

 گر شكار خويش خواهي كرد جملۀ خلق را
 مهر تو گردنكشان را صيد تو كرد آنگهي

  

 زلف را گه چون كمند و گه چو چنگ باز كن
 پادشه امروز گشتي در جهان آواز كن

  

  
  ٭٭٭

 ساقيا برخيز و مي در جام كن
 زن آتش ناپاكي اندر چرخ

 صحبت زنار بندان پيشه گير
 با مغان اندر سفايل باده خور
 چون ترا گردون گردان رام كرد
 نام رندي بر تن خود كن درست
 خويشنت را گر همي بايدْت كام

  

 در خرابات خراب آرام كن 
 خاك تيره بر سر ايام كن
 خدمت جمشيد آذرفام كن
 دست با زردشتيان در جام كن
 نمركب ناراستي را رام ك
 خويشنت را الابايل نام كن
 چون سنايي مفلس خودكام كن

  

  
  ٭٭٭

 اسب جفا بيش زين مكن اي شوخ ديده
 اي ماه روي بر سر ما هر زمان ز جور

 اي آن مُهر بر مدار مُهري كه خود نهاده
 گه چون خداي حاجت ما ز آستان مساز
 در خال و لب نگر سمر عز و دل مگوي
 ياز زلف تابدار نشان گمان مجو

 زلفت چو طوق گردن ديو لعني شدست
 اي ما به روح تير تو با ما سنان مباش
 خواهي كه تا چو حلقه بمانيم بر درت
 خواهي كه الله پاش نگردد دو چشم من
 بنشانمان بر آتش و بر تيغ و زينهار
 تو هم ميي و هم شكري هان و هان بتا
 اي از كمال و لطف و بزرگي بر آسمان

 زني هردم از تريمردي نه كودكي كه 
 با تو وفا كنيم و تو با ما جفا كني

 دالن آخر ترا كه گفت كه در جام بي
 آخر ترا كه گفت كه با عاشقان خويش

 اند كشان پوستني كني آنان فسرده
 و درويش و عاجزمكس  گرچه غريب و بي

 اي پيش تو سنايي گه يا و گه الفـ
  

 ما را چو چشم خويش نژند و حزين مكن 
 آسمان دگري به گزين مكن چون دور

 اي آن مهر كني مكن مهري كه خود نموده
 گه چون خليفه نايب ما ز آستني مكن
 در زلف و رخ نگر سخن كفر و دين مكن
 نوز روي شرم دار حديث يقني مكن

 االمني مكن رخ چون چراغ حجرۀ روح
 اي ما به تن كمان تو با ما كمني مكن

 مكندار لبان چون نگني  با ما چو حلقه
 از روي خويش چشم خسان الله چني مكن
 با هجر خويشمان نفسي همنشني مكن
 از خود برتس و ديدۀ ما را چو هني مكن
 عهد و وفا و خدمت ما در زمني مكن
 خود را چو كودكان و زنان نازنني مكن
 با ما همي چو آن نكني باري اين مكن
 وقت عالج سركه كن و انگبني مكن

 ن گندمني مكننان گندمني بدار و سخ
 اي پوستني مكن ما را ز غم چو سوخته

 ما را برپس گه گهي آخر چنني مكن
 او را به تيغ هجر چو نون و چو سني مكن

  

  



۳۳۳ 

  ٭٭٭
 جانا دل دشمنان حزين كن
 تيغ عشرت ز باده بركش

 ام دو بازو من خاتم كرده
 تا جان من از رخت نسوزد
 تا عيش عدو چو زهر گردد

 ي هيچره باده مباش و بي بي
  

 با خود شبكي مرا قرين كن 
 اسب شادي به زير زين كن
 خود را به ميان اين نگني كن
 رخ زير دو زلف خود دفني كن
 با ما سخنان چو انگبني كن
 كوري همه دشمنان چنني كن

  

  
  ٭٭٭

 چشمكان پيش من پر آب مكن
 ريگ را پيش چشم رود مكن
 به كس از ابتدا رسول مباش

 ه دوستبه صبوري توان رسيد ب
 نه خدايي چنني مجيب مباش
 با سنايي چنني تواني بود

  

 دلم از عاشقي كباب مكن 
 رود را پيش دل سراب مكن

 اي آيدت جواب مكن رقعه
 به هم اندر مزن شتاب مكن
 دعوت خلق مستجاب مكن
 ورنه شو خويشنت عذاب مكن

  

  
  ٭٭٭

 مكن آن زلف را چو دال مكن
 پردۀ راز عاشقان بمدر

 خيره خيره مريزخون حرامست 
 حال خود عالمي كند حايل
 اين چه چيزست و آن هميشه كه تو
 با سنايي همه عتاب ميار

  

 با دل غمگنان جدال مكن 
 كار بر كام بدسگال مكن
 مي نبيلست در سفال مكن
 فتنۀ نو ميار و حال مكن
 با خجسته هميشه فال مكن
 با خراباتيان نكال مكن

  

  
  ٭٭٭

 د سلطاني مكناي دل ار موالي عشقي يا
 همره موسي و هارون باش در ميدان عشق

 جمال خوب الف يوسف مصري مزن بي
 در خراباتي كه اين گويد كه فاسق شو بشو
 پيش يأجوج هوا سدّ سكندروار باش
 آن اشاراتي كه از عشقش خرب يابي مكن

 مرغ و ديو و دد بماني باك نيستچون ز مار و 
 رسي نيكو نداني حك آزادي بجوپا
 ن مسلم زمزم و خاني ترا شد زان سپسچو

 در ره آزادگان بسيار ويراني مكن 
 فرش فرعوني مساز و فعل هاماني مكن

 فراق و درد ياد پير كنعاني مكن بي
 وندران مجلس كه آن گويد مسلماني مكن
 ور جنان جويي غلو اندر جهانباني مكن

 ز يادش جدا ماني مكنوان عباراتي كه ا
 العبد واماني سليماني مكن چون ز نعم

 داني مكن پيش استاد لغت دعوي زبان
 قصۀ دريا رها كن مدحت خاني مكن



۳۳۴ 

 از سنايي حال و كار نيكوان بررس به جد
  

 مرد ميدان باش تن درميده ارزاني مكن
  

  
  ٭٭٭

 كني مكنجانا اگرچه يار دگر مي
 گويي دگر كنم مگرم كار به شود
 منماي روي خويش بهر ناسزا از آنك

 شكشي مك ز مشك ناب رقم مي بر گل
 اي سيمنت ز عشق لب چون عقيق خود

  

 كني مكن اسباب عشق زير و زبر مي 
 كني مكن حقا كه كار خويش برت مي
 كني مكن خود را بگرد شهر سمر مي
 كني مكن هر مشك را نقاب قمر مي
 كني مكن رخسارۀ مرا تو چو زر مي

  

  
  ٭٭٭

 اي نموده عاشقي بر زلف و چاك پيرهن
 ترا در دل چو قارون گنجها باشد ز آز تا

 در ديار تو نتابد ز آسمان هرگز سهيل
 از مراد خويش برخيز ار مريدي عشق را
 آز را گشنت دگر آن آرزو ديدن دگر

 سوز يعقوب از گزاف جمال يوسف و بي بي
 باده با فرعون خوري از جام عشق موسوي
 پاي اين ميدان نداري جامۀ مردان مپوش

  

 ي وليكن بر مراد خويشنتعاشقي آر 
 چند گويي از اويس و چند گويي از قرن
 گر همي بايد سهيلت قصد كن سوي يمن
 در يمن ساكن نگردي تا كه باشي در خنت
 هر دو باهم كرد نتوان يا وثن شو يا شمن
 توتيايي نايد از هر باد و از هر پيرهن
 با علي در بيعت آيي زهر پاشي بر حسن

 ف درويشي مزنبرگي نداري ال برگ بي
  

  
  ٭٭٭

 صرب كم گشت و عشق روزافزون
 نهد منت دهد درد مي مي

 صنعتش سال و ماه عشوه و زرق
 پشت كوژ و تنم ضعيف شدست

 گنجد عقل با عشق در نمي
 حالم اينست و حرص و عشقم پيش

  

 سيم گشت و دل پر خون كيسه بي 
 يار ما را عجب گرفت زبون
 سخنش روز و شب فنون و فسون

 ون نون و دل چو نقطۀ نونپشت چ
 زين دل خسته رخت برد برون

 »الجنون فنون«راست گفتند كـ 
  

  
  ٭٭٭

 اي ماه ماهان چند ازين اي شاه شاهان چند ازين
 گشتي تو سلطان از كشي تا كي بود اين سركشي
 با روي خوب و خوي بد از تو كسي كي برخورد
 تا كي كني كرب آوري چون عاقبت را بنگري

 ام ام صد ضربه از غم خورده مت بردهاول كه نا
 هشان جان و دل عاشق كشان اي هوش و جان بي

 خر نگيري پند ازينپندت سراي بند گشت آ 
 كشي توبه بكن يكچند ازين عادت مكن عاشق

 اين خوي بد در تو رسد بگريز اي دلبند ازين
 پيوند ازين ترسم پشيماني خوري اي يار بد

 ام آخر شوي خرسند ازين زان صد يكي نشمرده
 از جان ما چدْ هي نشان روزي اگر پرسند ازين



۳۳۵ 

 از جور تست اندر دعا دست سنايي بر هوا
  

 از وي وفا از تو جفا آخر نگويي چند ازين
  

  
  ٭٭٭

 اي چون تو نديده جم آخر چه جمالست اين
 تو با من و من پويان هر جاي ترا جويان
 زان گلنب انساني هر دم گلي افشاني

 عقل و جان چون من شده سرگردان در وصف تو
 گفتي كه چو من دلرب داري وز من بهرت
 اي از پي داغ ما آرايش باغ ما
 هر روز نپويي تو جز عشق نجويي تو
 هر روز مرا نرمك بكشي تو به آزرمك
 پرسي: چو مني دلرب بيني تو به عالم در
 ما را نه بدين سستي زين بيش همي جستي

 مرا با توگفتي همه جا با تو وصلست 
 گفتي كه سنايي خود داريم و ازو به صد

  

 وي چون تو به عالم كم آخر چه كمالست اين 
 اي شمع نكورويان آخر چه وصالست اين
 اي ميوۀ روحاني آخر چه نهالست اين
 اي وهم ز تو حيران آخر چه جمالست اين

 گر آخر چه خيالست اين اي جادوي صورت
 ايناي چشم و چراغ ما آخر چه مثالست 

 اي ماه نكويي تو آخر چه خصالست اين
 شرمك آخر چه وبالست اين اي شوخك بي

 اي ماه نكومنظر آخر چه سوالست اين
 اي خسته از آن خستي آخر چه ماللست اين

 خود و با ما تو آخر چه داللست اين بياي 
 اي ناقد نيك و بد آخر چه محالست اين

  

  
  ٭٭٭

 اي رشك رخ حورا آخر چه جمالست اين
 كوشم به وفاي تو كوشي به جفاي من
 نابوده شبي شادان از وصل تو اي جانان
 شد اصل همه شادي اي دوست وصال تو
 هر گه كه مرا بيني گويي كه: مرا خواهي؟
 خواهم كه ترا بينم يك بار به هر ماهي

 تر تر هر مرد كه عاقل هر مرغ كه زيرك
  

 وي سرو سمن سيما آخر چه كمالست اين 
 را گويد آخر چه خيالست اينكس ني كه ت

 در هجر مرا كشتي آخر چه وبالست اين
 اي اصل همه شادي آخر چه وصالست اين

 ندهي عشوه آخر چه سؤالست اين گر مي
 تن درندهي با من آخر چه ماللست اين
 در شد به جوال تو آخر چه جوالست اين

  

  
  ٭٭٭

 عليك آن لب چون نوش بني خواجه سالمٌ 
 ست گرفته عنانپيش ركابت جمال كي

 ست اي ساخته گردش ايام دوش تعبيه
 برگذر و كوي او غرقه چو من صدهزار
 گوش مينبار و آن نغمه و دستان شنو

 سوز بني در بر تنگ شكر مار جهان
 گرچه دل ريش ما بر سر سوداي اوست

 زده در پيش او خلق خروشان شده  صف

 پوش بني توشۀ جانها در آن گوشۀ شب 
 چرخ جفاكيش بني لعل وفاكوش بني
 سوختۀ عشق باش ساختۀ دوش بني

 پوش بني عاشق جانباز بني مرد كفن
 ديده برانداز و آن خط و بناگوش بني
 بر سر سنگ سياه صرب جگرجوش بني

 فراموش بنيبر دل او ياد ما جمله 
 تن زده آن ماه را فارغ و خاموش بني



۳۳۶ 

 اي ناله و فرياد ازو بهرۀ ما ديده
 ز پي بازار اوساقي فردوس را ا

 زلفش يكسو فگن و آنگه در زير زلف
  

 بهرۀ هر ناكسي بوسه و آغوش بني
 ها بلبله بر دوش بني بر در ميخانه

 جان سنايي ز عشق خسته و مدهوش بني
  

  
  ٭٭٭

 عليك آن لب چون نوش بني خواجه سالم
 تا كه بر اسب جمال گشت سوار آن پسر
 جزع وي و لعل وي خامش و گويا شدند

 جان منم در غم هجران او بي دل و بي
 هست سنايي ز عشق بر سر آتش مدام

  

 لعل شكروش نگر سنبل خور جوش بني 
 جملۀ عشاق را غاشيه بر دوش بني
 جزعي گويا نگر لعلي خاموش بني

 عليك عاشق مدهوش بني خواجه سالم
 گشته دل او كباب جانش پر ز جوش بني

  

  
  ٭٭٭

 جاويد زي اي تو جان شيرين
 ا گسسته اي دلاز راه وف

 ترم اي پسر ز خسرو عاشق
 دل عاشق خوانند مرا و بي

 آنم من و صد هزار چندان
 عشاق چو روي تو ببينند
 بر روي توام زنند احسنت
 هرگاه كه بايدت تماشا
 حقا كه خوشست نوش كردن

  

 هرگز دل تو مباد غمگني 
 بر اسب جفا نهاده اي زين
 نيكوتري اي پسر ز شيرين

 را و شيرينزيبا خوانند ت
 آني تو و صد هزار چندين
 وآن خال سياه و زلف مشكني
 در عشق توام كنند تحسني
 شو چهرۀ خويشنت همي بني
 بر چهرۀ تو شراب نوشني

  

  
  ٭٭٭

 اسب را باز كشيدي در زين
 راه بيداري آوردي پيش
 بدل و شق بپوشيدي درع
 دست بردي به سوي تير و كمان
 نه برانديشي از كرب زمان

 ينم رخ چون ماه تراتا نب
 چون بخسبم ز فراق تو مرا

  

 راه را كردي بر خانه گزين 
 دل من كردي گمراه و حزين
 بنيبدل جام گرفتي زو

 روي دادي به سوي حرب و كمني
 ه ببخشايي بر خلق زمنين

 بارم از ديده به رخ بر پروين
 غم بود بسرت و حيرت بالني

  

  
  ٭٭٭

 ن كلهاي لعبت مشكني كله بگشاي گوي از آ
 مشك از هالل انگيختي وز الله عنرب بيختي

 مي خور ز جام و بلبله با ما خور و با ما نشني 
 ور مه فرود آويختي كرده به چنگ اندر عجني



۳۳۷ 

 از هيچ مادر يا پدر چون تو نزايد يك پسر
 اي ماهرو نيكو سير اي روي چون شمس و قمر

 را چو تو گل سور ني در خلد چون تو حور ني كس
  

 يدي اي جان قمر گر دل بربدي شو ببنيخورش
 من بر تو نگزينم دگر گر تو گزيني شو گزين
 در پردۀ زنبور ني چون دو لب تو انگبني

  

  
  ٭٭٭

 و رخ گويي مگو از كفر و دين چون سخن زان زلف
 نيست با زلفني او پيكار دارالضرب كفر
 خود ز رنگ زلف و نور روي او برساختند

 را و دست را خاكپاي و خار راهش ديده
 چون به كوي اندر خرامد آن چنان باشد ز لطف
 چون نقاب از رخ براندازد ز خاتونان خلد
 لعبت چني خواندم او را و بد خواندم ز نيك

 را كه هست  خواند آن نگاري  توان لعبت چني چون
 خود حديث عاشقي بگذار و انصافم بده
 خط او را گر تو خط خواني خطا باشد كه نيست

 ن آن خط بر آن عارض نه بهر آن نوشتآسما
 ليك چون ديد آسمان كز حسن او چون آفتاب
 حسن را بر چهرۀ او بنده كرد و بر نوشت
 از دو ياقوتش دو چيز طرفه يابم در دو حال
 دل چو زان لب دور ماند گر بسوزد گو بسوز
 هر زمان گويي سنايي كيست خيز اندر نگر

 بر اوست خود سنايي او بود چون بنگري زيرا
  

 زانكه هرجاي اين دو رنگ آمد نه آن ماند نه اين 
 شاه دارالملك دين نيست با رخسان او بي

 كفر خايل از گمان و دين جمايل از يقني
 توده توده سنبلست و دسته دسته ياسمني
 پاي آن بت ز آستان چون دست موسي ز آستني
 بانگ برخيزد كه: هني اي آفرينش آفرين

 د رويم چو زلفش پر ز چنيالجرم زين شرم ش
 زير يك چني از دو زلفش صدهزار ار تنگ چني

 كردن چنني تكافري نبود چناني را صف
 االمني آن مگر دولت گياي خطۀ روح

 تا من و تو رنجه دل گرديم و آن بت شرمگني
 رامش و آرامش و آرايشست اندر زمني

 المسلمني آسمان از مشك بر گردش صالح
 د چون خمش گردد نگنيچون بگويد حلقه باش

 موم را ز آتش چه چاره چون جدا شد ز انگبني
 هم سنا و هم سنايي را در آن صورت ببني
 لب چو با قامت الفـ ابرو چون نون دندان چو سني

  

  
  ٭٭٭

 گر نشد عاشق دو زلف يار بر رخسار او
 يك زمان در هجر و وصل او شود خرّم دلم
 غمزۀ غماز او چون مي ربايد جان و دل
 گر نيابم وصل رويش باشد از وي اينقدر

  

 چون ز ما پنهان كند هر ساعتي ديدار او 
 اين چه آفت رفت يارب بر من از ديدار او
 گر نشد جادو به رخ آن طرۀ طرار او

 گذارم در غم تيمار او عمر يارب مي
  

  
  ٭٭٭

 اي جهاني پر از حكايت تو
 برگشاده به عشق و الف زبان

 جمال اي اميري كه بر سپهر
 تحفۀ نشاط و طرب هست بي

 گه ز شكر و گه از شكايت تو 
 خويشنت بسته در حمايت تو
 آفتابست و ماه رايت تو
 آنكه او نيست در حمايت تو



۳۳۸ 

 هر سويي تافتم عنان طلب
 جان و دل را همي نهيب رسد
 اي همه ساله احسن الحسني
 در وفا كوش با سنايي از آنك

  

 عنايت تو جز عنانيست بي
 نهايت تو مهاي بيزين ست

 در صحيفۀ جمال آيت تو
 چند روزست در واليت تو

  

  
  ٭٭٭

 تواي شكسته رونق بازار جان بازار
 ه نهدتوشه هر روزي مرا از گوشۀ اند

 غلط خوبي خوبان عالم گر بسنجي بي
 ست كو را اين خطابست از خرد عشق تو مرغي

 حلقه بودن شرط باشد بر در هستي خود
 يك لحظه پيش من چنانكنيست منزل صرب را 

 زين گذشتست اي صنم در عشقبازي كار من
 ترس من در عذر تو افزون بود از جنگ از آنك
 ايمني از چشم بد زان كز صفا بينندگان
 فارغي از بند پرده چون همي داني كه نيست

  

 عالمي دلسوخته از خامي گفتار تو 
 پوش تو بر طرّۀ طرّار تو گوشۀ شب

 كفۀ معيار تو صد يكي زان هيچ پيش
 اي دو عالم گشته عاجز در سر منقار تو
 هر كه در ديوار دارد روي از آزار تو
 نيست قيمت شرم را يك ذره در بازار تو
 زان گذشتست اي پسر در شوخ چشمي كار تو
 نفي استغفار باشد عني استغفار تو

 بينند در رخسار تو جز كه شكل خود نمي
 ر توهيچ پرده پيش ديدار تو چون ديدا

  

  
  ٭٭٭

 توجويان بندۀ بيداد اي همه انصاف
 حسن را بنياد افگندي چنان محكم كه نيست
 بلفضوالنرا سوي تو راه نبود تا بود
 آتش اندر خاكپاشان همه عالم زدند

 چشمان را ز تو گردي نخيزد تا بود تنگ
 اي بسا در حقۀ جان غيورانت كه هست
 فتنه بودي ياسمينت از برگ گل نشكفته بود

 بر جانهاي ما داد تو خواند» فالق االصباح«
 اندر اين مجلس به ما شادي و غمگيني ز خصم
 روي ما تازست تا تو حاضري از روي تو
 يكزمان خوش باش با ما پيش از آن كز بيم خصم
 اينهمه سحر حالل آخر كت آموزد همي

  

 زاد جان رادمردان حسن مادرزاد تو 
 اد توبني نقش بي» و يبقي وجه ربك«جز 

 كربيا در بادبان رايگان آباد تو
 هركرا بر روي آب تست در سر باد تو

 بر ياد تو» لن تنالوا الرب حتي تنفقوا«
 فرياد تو هاي سر به مهر از درد بي نعره
 تر گشتي چو بررست از سمن شمشاد تو فتنه

 آمد از بيداد تو» جاعل الليل«هني كه وقت 
 تو چشم بد دور از دل غمگني و طبع شاد

 جان ما خوش باد چون غايب شوي بر ياد تو
 تو» شب خوش باد«روز مانا خوش كند گفتار 

 گر سنايي نيست اندر ساحري استاد تو
  

  
  ٭٭٭

 زنان بر در توخنده گريند همي الف
 دل آن روح گسسته كه ندارد دل تو

 گريه خندند همي سوختگان در بر تو 
 سر آن حور بريده كه ندارد سر تو



۳۳۹ 

 گاه دشنام زدن طاقچۀ گوش مرا
 تا خط تو بدميدست ز بهر خط تو

 آب همي سجده برد شير چرخت ز پي
 نيست در چنرب نه چرخ يكي پروين بيش
 ام عنرب از چنرب زلفت چو خرد يافته

 ندر كانسيم در سنگ بسي باشد ليك ا
 و دشمن توعارم اين بس كه بوم پيش ر

 برده شد ز آتش تو پيش سراپردۀ جان
 قطب گردم چو بگردم ز پي خدمت تو
 شمع نور فلكي خواهد هر لحظه همي

 خ چون ماه تو هر روز چو صبحز آرزوي ر
 خور گردون چو مه از پيش رخت كاست كند
 از سنايي به بها هر دم صد جان خواهد

  

 هاي شكرين گرد دو تا شكر توحقه
 حرف بوسست چو لبهاي قلم چاكر تو

 تومن چه سگ باشم تا خاك بوم بر در 
 هست پروين كده هر چنربي از عنرب تو
 تا مگر راه دهد سوي خودم چنرب تو
 سنگ در سيم دل تست پس اندر بر تو

 كش لشگر تو فخرم آن بس كه بوم رخت
 آب حيوان روان ز آن دو رده گوهر تو
 پاي بر جاي چو پرگار به گرد سر تو
 شعله از مشعلۀ روي ضياگسرت تو

  تودل همي چاك زند پيش درت كهرت
 كه ندارد خور گردون فري اندر خور تو

 پرور تو بهر يك بوسه دو تا بسّد جان
  

  
  ٭٭٭

 حلقۀ ارواح بينم گرد حلقۀ گوش تو
 دالن را نرگس گوياي تو خاموش كرد بي

 ترست از شهر و شكر وقت كني تلخ نو شيرين
 خواب خرگوش آمد از تو عاشقانت را نصيب

 موار اندر هواي تو همي پرد دل مرغ
  

 پوش تو آفتاب و ماه بينم حامل شب 
 عاشقان را كرد گويا پستۀ خاموش تو
 چون بود هنگام صلح و وصل رويت نوش تو
 زين قبل سخره كند بر شير و بر خوگوش تو
 بر اميد آنكه سازد آشيان آغوش تو

  

  
  ٭٭٭

 اي شادي و غم ز صلح و جنگ تو
 اي آفت و راحت شب و روزم
 ايمبر نافۀ مشك و باغ گل د

 عذر تو اگرچه لنگ من پيوست
 خون جگرم چو نافۀ آهو

  

 وي داد و ستد ز سيم و سنگ تو 
 چشم و دهن فراخ و تنگ تو
 حقد و حسدي ز بوي و رنگ تو
 خرسند شدم به عذر لنگ تو
 از حسرت خط مشك رنگ تو

  

  
  ٭٭٭

 اي مونس جان من خيال تو
 جانهاي مقدس خردمندان
 كس نيست به بيديل نظير من

 صورت عشق و حسن كس بيندگر 
 ليكن چكنم چو آيدم خوشرت

 خوشرت ز جهان جان وصال تو 
 سرگشته به پيش زلف و خال تو
 چون نيست به دلربي همال تو
 آن مثل منست با خيال تو
 از حال جهان همه محال تو



۳۴۰ 

 هر چند هميشه تنگدل باشم
 خرسند شوم چو گوييم يك ره

 ات دايم هستم به جوال عشوه
  

 دو چشم بدسگال تواز تير 
 اي خسته چگونه بود حال تو
 وان كيست كه نيست در جوال تو

  

  
  ٭٭٭

 ای دریغا گر رسیدی دی به من پیغام تو
 از عتاب خود کنون پرم به برگر بهر تو
 می نبود آنرخ نصیب چشم اکنون آمدم
 نیست اندر تو چو یوم الحشر لهو و ظلم و لغو

  

 دوش زاری کردمی در آرزوی نام تو 
 پر بریده به بود تا مانم اندر دام تو
 تا صدف گردد مگر گوش من از پیغام تو
 همچو یوم الحشر بی انجام باد ایام تو

  

  
  ٭٭٭

 موي چون كافور دارم از سر زلفني تو
 خاك بر سر كردم از طور رخ پر آب تو
 مونس من ماه و پروينست هر شب تا به روز
 زعفرانست از رخ من توده بر بالني من
 گر مسلمان كشنت آيني باشد اندر كافري
 رخنه افتد بيشك اندر دين تو زين كارها

  

 زندگاني تلخ دارم از لب شيرين تو 
 سنگ بر دل بستم از جور دل سنگني تو
 زان رخ چون ماه و زان دندان چون پروين تو
 ارغوانست از رخ تو سوده بر بالني تو
 در مسلماني مسلمان كشتنست آيني تو

 د عاشق تو رخنه اندر دين توكي پسند
  

  
  ٭٭٭

 تا كي از عشوه و بهانۀ تو
 شور و آشوب در جهان افگند
 هيچ آشوب نيست در عالم
 كعبۀ عاشقان سوخته دل
 عاشقانت همي طواف كنند
 اي همايون هماي كبك خرام
 عاشقانت همي به جان بخرند

  

 چند ازين البه و فسانۀ تو 
 غمزۀ چشم جاودانۀ تو

 ست در زمانۀ تو اين چه فتنه
 هست امروز آستانۀ تو
 گرد كوي و سراي و خانه تو
 دل عشاق آشيانۀ تو
 انده عشق جاودانۀ تو

  

  
  ٭٭٭

 عاشقم بر لعل شكرخاي تو
 ماه بر راه اوفتاد از روي تو
 پوست در تن خشك دارم همچو چنگ
 جان من شد مسكن رنج و بال

 كني ز آواي خويش  مرده را زنده
 د ايماهرويباز بنما روي خو

 ام بر قامت رعناي توفتنه 
 سرو شرمنده شد از باالي تو

 افزاي تو از هواي چنگ روح
 تا دل مسكني من شد جاي تو
 پس دم عيسي شدست آواي تو
 گر پي وصلت بود سوداي تو



۳۴۱ 

 تو دهي بوسه همي بر چنگ خويش
 گر سنايي گه گهي توبه كند

  

 من دهم بوسه همي بر پاي تو
 بهاي توتوبۀ او بشكند ل

  

  
  ٭٭٭

 باز افتاديم در سوداي تو
 ه زينهاره اللّٰ دستمان گير اللّٰ

 باز ما را جاودان در بند كرد
 باز كاسد كرد در بازار عشق
 ما دو صد منزل دوان بازآمديم
 ايم روي سوي عشق تو آورده

 با مالحت خود سراسر نقش كرد
 باز ما را عالمي چون حلقه كرد

 ودانمر سنايي را كنون تا جا
  

 از نشاط آن رخ زيباي تو 
 زانكه بنهاديم سر در پاي تو
 حلقۀ زلفني عنربساي تو

 افزاي تو عقل ما را لعل روح
 مردمي كن يك قدم باز آي تو
 گرچه آگه نيستيم از راي تو
 نيكويي بر روي چون ديباي تو
 آن دو چشم جادوي رعناي تو
 در پذيرش تا بود موالي تو

  

  
  ٭٭٭

 صفاي تواي گشته ز تابش
 با دست به دست آب و آتش را
 با تو چه كند رقيب تاريكت
 خود قاف ز هم همي فرو ريزد
 در كوي تو من كدام سگ باشم
 هرچند كه خوش نيايدت هل تا
 اين هژده هزار عالم و آدم

 گر تو حسود بود اي جان قيمت
 اي راحت تو همه فناي تو
 هم دوست همي كشي و هم دشمن

 ت در شوخيايندست كه مر تراس
 ديريست كه هر زمان همي كوبند
 من بندۀ زندگاني خويشم
 هرچند نيافت اندرين مدت
 با اينهمه هست بر زبان نونو

  

 آيينۀ روي ما قفاي تو 
 با صفوت و نور خاكپاي تو
 بس نيست رقيب تو ضياي تو
 از سايۀ كاف كربياي تو
 تا الف زنم ز روي و راي تو
 اليف بزند ز تو گداي تو

 ده بهاي يك بهاي تونابو
 زان هژده قلب شد بهاي تو
 وي شادي ما همه بقاي تو
 چه خشك و چه تر در آسياي تو
 اندر دو جهان كراست پاي تو
 اين دبدبه بر در سراي تو
 ليكن نه براي خود براي تو
 يك شعله سنايي از سناي تو
 شهري و سنايي و ثناي تو

  

  
  ٭٭٭

 اي كعبۀ من در سراي تو
 ز خاكپايت رابوسم همه رو

 جان و تن و دل مرا براي تو 
 محراب منست خاكپاي تو



۳۴۲ 

 چشم من و روي دلفريب تو
 رويا ست هزار نافه بت مشك

 دل هست سراي خدمت عشقت
 بيگانه شدستم از همه عالم
 چندانكه جفا كني روا دارم

 و از جفا نرپهيزددر عشق ت
 به جاي من اي جان جهان مكن

  

 دست من و زلف دلرباي تو
 در حلقۀ زلف مشكساي تو
 هرچند كه من نيم سزاي تو
 تا هست دل من آشناي تو
 بر ديده و دل كشم جفاي تو
 آن دل كه شدست مبتالي تو

 ام به جاي تو آن بد كه نكرده
  

  
  ٭٭٭

 تا بديدم زلف عنربساي تو
 جان و دل نزدت فرستادم نخست

 جان ندارد قيمتي دل و بي بي
 گآستني پر خون و ديده پر سرش

 مشك و عنرب بارد اندر كل كون
 من نيارم ديد در باغ طرب
 من نيارم ديدن اندر تيره شب
 چون برون آيم ز زندان فراق
 پس بجويم من ترا و عاقبت

  

 وان خجسته طلعت زيباي تو 
 جان و دل در واي تو آمدم بي

 قيمت اندر جاي تو بنگر اين بي
 چشم خيره در رخ زيباي تو

 ي توچون فشاني زلفك رعنا
 سرو از رشك قد و باالي تو

 افزاي تو مه ز رشك روي روح
 تا نيارندم خط و طغراي تو
 كشته گردم آخر اندر پاي تو

  

  
  ٭٭٭

 اي بربده آب آتش روي تو
 مشك و مي را رنگ و مقداري نماند
 چشمكانت جاودانند اي صنم
 تير عشقت در جهان بر من رسيد
 زنگيانند آن دو زلف پاي كوب

 وار با فغان ديوانه با خروش و
 هركسي مشغول در دنيا و دين

  

 عالمي در آتشند از خوي تو 
 اي نه مشك و مي چو روي و موي تو
 نرگس آمد اي عجب جادوي تو
 غازيانه زان كمان ابروي تو
 بلعجب اندر نظاره سوي تو
 خاك پاشم بر سر اندر كوي تو
 دين و دنياي سنايي روي تو

  

  
  ٭٭٭

 وي توباد عنرب برد خاك ك
 جاودان را نيست اندر كل كون
 كفر و دين را نيست در بازار عشق
 چشم و دل ترّست و گرم از عشق تو
 اي بسا خلقا كه اندر بند كرد

 آب آتش ريخت رنگ روي تو 
 هيچ دولتخانه چون ابروي تو

 ي چون خم گيسوي تورگيسه دا
 ست و سرد از خوي تو كام و لب خشك

 هاي موي تو حلقهاشان حلقه



۳۴۳ 

 گر بهشتي نيست پس جادو چراست
 عالمي را دارويي جز چشم را
 تا دل ريش مرا دست غمت
 كافرم چون چشم شوخت گر دهم
 ام دل چو نار و رخ چو آبي كرده

 ر كسي محراب دارد هر سوييه
 اي بسا شرما كه برد از چشمها
 كي توانم پاي در عشقت نهاد
 سگ به از عقل منست ار عقل من

  

 بر روي تو آن دو چشم بلعجب
 ضيا چشمست از داروي تو بي

 بست همچون مهره بر بازوي تو
 دين و دنيا را به تار موي تو
 از كلوخ امرود و شفتالوي تو
 هست محراب سنايي سوي تو
 ديدۀ شوخ خوش جادوي تو
 با چنان دست و دل و بازوي تو
 ناف آهو نشمرد آهوي تو

  

  
  ٭٭٭

 گر خسته دل همي نپسندي بيار رو
 گياه سبزم و تو ابر نوبهارگر من 

 پس گر به رود جيحون غرقه شوم در آب
 ور من به ياد تو شوم از تشنگي هالك
 گر در بهشت باقي و تنها تو ميروي

  

 تيمار عاشقي ز رهي باز دار رو 
 هل تا گيه بجوشد بر من بهار رو
 غرقه بمان مرا تو و كشتي مدار رو
 هل تا شوم هالك تو آبم ميار رو

 و دست گير و به مالك سپار روما را ت
  

  
  ٭٭٭

 اي خواب ز چشم من برون شو
 ريز اي ديده تو خون ناب مي

 آتش به صفات خويش در زن
 اي به كتف برگير زان سگ بچه

 ميگير درم قفا همي خور
 كر مسجد را همي نخواني

  

 اي مهر درين دلم فزون شو 
 اي قد كشيده سرنگون شو
 از هستي خويشنت برون شو

 به رستۀ درون شو ناگاه
 با رندي و عيبها عيون شو
 با مهرت تونيان بتون شو

  

  
  ٭٭٭

 هاللّٰ خه خه اي جان عليك عني
 اندرا اندرا كه خوش كردي
 برفشان برفشان دل و جان را
 هيچ جايي نيافت از پي انس

 ايم در بندت مرده دل بوده
 پيش خز تا كنيم بر لب تو
 جان ما كن ز لحن داوودي

 كنيم بر سر تو باش تا ما

 هاللّٰ اي گلستان عليك عني 
 هاللّٰ مجلس جان عليك عني
 هاللّٰ در و مرجان عليك عني
 هاللّٰ چون تو مهمان عليك عني
 هاللّٰ از همه جان عليك عني

 هاللّٰ عليك عنيبوسه باران 
 اللّٰ چون سليمان عليك عني
 هاللّٰ شكر افشان عليك عني



۳۴۴ 

 پيش كاست همي برد سجده
 خاك پايت ز عشق بوسه دهد

 »آن«آنچه گويند صوفيانش 
 در غالميت بر سنايي نيست

  

 هاللّٰ بت كاسان عليك عني
 هاللّٰ جان خاقان عليك عني

 هاللّٰ عليك عني» آن«تويي آن 
 هاللّٰ هيچ تاوان عليك عني

  

  
  ٭٭٭

 هاللّٰ اي قوم مرا رنجه مداريد علي
 گز هيچ زياري نهمي بر لب او بوس

 دست آريد از صورت معشوقور هيچ به 
 آن خم كه بر او مهر مغانست نهاده
 از دين مسلماني چون نام شمار است

 دين دولت و بي گشتست سنايي مغ بي
  

 هاللّٰ معشوق مرا پيش من آريد علي 
 هاللّٰ يك بوسه به من صد بشماريد علي
 هاللّٰ بر قبلۀ زهاد نگاريد علي
 هاللّٰ اال به من مغ مسپاريد علي

 هاللّٰ دين مغان شرم مداريد علياز 
 هاللّٰ از ديدۀ خود خون بمباريد علي

  

  
  ٭٭٭

 اي ز آب زندگاني آتشي افروخته
 اي تف عشقت به يك ساعت به چاه انداخته
 اي كمالت كمزنان را صربها پرداخته
 گه به قهر از جزع مشكني تيغها افراخته
 هرچه در سي سال كرده خاتم مشكينت وام

 خريده عشق اليزايل را تو بازما به جان ب
 اي ز آب روي خويش اندر دبيرستان عشق

  

 واندر او ايمان و كفر عاشقان را سوخته 
 هرچه در صد سال عقل ما ز جان اندوخته

 ها بردوخته وي جمالت مفلسان را كيسه
 گه به لطف از لعل نوشني شمعها افروخته
 آن نگني لعل نوشني در زماني توخته

 و بر ما جهان بفروختهالابايل گفته 
 تختۀ عمر سنايي شسته از آموخته

  

  
  ٭٭٭

 اي دل اندر بيم جان از بهر دل بگداخته
 تا دل و جان درنبازي دل نبيند ناز و عز
 بند مادرزاد بايد همچو مرغابي به پاي
 تا به روي آب چون مرغابيان داني گذشت
 مرد اين ره را گذر بر روي آب و آتشست

 ا كو پاي در دريا نهادياد كن آن مرد ر
 آب رود نيل هر دو مرد را بر سنگ زد

 بينم به جاي آتش نمرود و آن لشكر نمي
 ايزدش پيرايه چون زر كرد ازين كاتش بديد

  

 جان شيرين را ز تن در كار دل پرداخته 
 كي سر آخور گشت هرگز مركبي ناتاخته
 طوق ايزد كرد بايد در عنق چون فاخته

 ري پر و بال آختهدر هوا چون فاخته پ
 آب و آتش آشنا را داند از نشناخته
 از پسش دشمن همي آمد علم افراخته
 كم عيار آمد يكي زو روح شد پرداخته
 زر آزر را دگر كن منجنيق انداخته
 هر زري كو ديد آتش كار او شد ساخته

  

  
  ٭٭٭



۳۴۵ 

 من نه ارزيزم ز كان انگيخته
 در باالم گوهر تافته چرخ

 از روي شكلآسمان رنگم وليك 
 از براي كسب آب روي خويش
 از براي خدمت آزادگان

  

 من عزيزم از فلك بگريخته 
 طبع در پهنام عنرب بيخته
 آفتابي از هالل آويخته
 آبروي خود به عمدا ريخته
 با همه كس همچو آب آميخته

  

  
  ٭٭٭

 اي نقاب از روي ماه آويخته
 در خيال عاشقان از زلف و رخ

 ي توآسمان خاك بيز از كو
 عقل ترسا روح عيسي روي را
 از لطافت باد آب و آب باد
 اي سنايي بهر خاك كوي تو

  

 صبح را با ماهتاب آميخته 
 صورت حال و محال انگيخته
 سالها غربال دولت بيخته
 در چليپاهاي زلف آويخته
 هم برون برده ز سر هم ريخته
 زآبروي و دين و دل بگريخته

  

  
  ٭٭٭

 زهي كافر بچهبرديَم باز از مسلماني
 زنان اندر صف ارباب عشق در ميان كم

 كشنت و خون ريخنت در كافري
 نيست بر درگاه سلطان هيچكس را دين درست
 يوسف مصري تويي كز عشق تو گرد جهان
 در مسلماني مگر از كافري باز آمدي
 با رخ چون چشمۀ خورشيد و زلف چون صليب
 هر زماني با سنايي در خرابات اي پسر

  

 يَم بندي و زنداني زهي كافر بچهكرد 
 هر زمانم باز بنشاني زهي كافر بچه

 پشيماني زهي كافر بچه نيست هرگز بي
 تا تو بر درگاه سلطاني زهي كافر بچه
 هست صد يعقوب كنعاني زهي بچه كافر
 تابراندازي مسلماني زهي كافر بچه
 تازه كردي كيش نصراني زهي كافر بچه

 افر بچهصد لباسات عجب داني زهي ك
  

  
  ٭٭٭

 آن جام لبالب كن و بردار مرا ده
 هركس كه نيايد به خرابات و كند كرب
 مسجد به تو بخشيدم ميخانه مرا بخش
 اي آنكه سر رندي و قالشي داري
 اي زاهد ابدال چو كردار بَرَد مي

  

 اندك تو خودراي ساقي و بسيار مرا ده 
 او را بر خود بار مده بار مرا ده

 م زنّار مرا دهتسبيح ترا داد
 پس مرد مني دست دگر بار مرا ده
 سردي مكن آن بادۀ كردار مرا ده

  

  
  ٭٭٭

 آلوده را آواز دهساقيا مستان خواب
 ها سر پست كن ها سر تيز دار و طره غمزه

 روز را از روي خويش و سوز ايشان ساز ده 
 رمزها سرگرم گوي و بوسها سر باز ده



۳۴۶ 

 سرخ روي ناز را چون گل اسير خار كن
 حربه و شل در بر بهرام خربط سوز نه
 هم بخور هم صوفيان عقل را سرمست كن
 وار در هواي شمع عشق و شمع مي پروانه

 چنگل گيراست اينك باز و باشۀ عشق را
 پيش كان پير منافق بانگ قامت در دهد
 پيش كز باال درآيد ارسالن سلطان روز
 ور همي چون عشق خواهي عقل خود را پاكباز

 را چون چشم خود گر همي سرمست خواهي صبح
 كروزه چون پيوسته خواهد بود ما را زير خا

 جربييل اينجا اگر زحمت كند خونش بريز
 بادبان راز اگر مجروح گردد ز آه ما
 وارهان يك دم سنايي را ز بند عافيت

  

 آز را چون زر به دست گاز ده زردروي
 زخمه و مل در كف ناهيد بربط ساز ده

 م صافيان روح را ره باز دههم برو ه
 پيشواي خلد و صدر سدره را پرواز ده
 صعوه پيش باشه و آن كبك رازي باز ده
 غارت عقل و دل و جان را هال آواز ده

 ش من بكتاش سرمست مرا بگماز دهپي
 فيي پر كن بدان پير دوالك باز دهنص

 اي زان مي به صبح منهي غماز ده جرعه
 انداز ده سنگ باده ما را زين سپس بر رسم

 خونبهاي جربييل از گنج رحمت باز ده
 اي از خامشي در بادبان راز ده درپه

 تادهي او را شراب عافيت پرداز ده
  

  
  ٭٭٭

 اي من مه نو به روي تو ديده
 تو نيز ز بيم خصم اندر من
 بنموده فلك مه نو و خود را
 تو نيز مه چهارده بنماي
 كي باشد كي كه در تو آويزم

 را به ناخنان خستهروي متو 
 پري و من ز عشق تو اي تو چو

  

 واندر تو ماه تو بخنديده 
 از دور نگاه كرده دزديده
 در زير سياه ابر پوشيده
 بردار ز روي زلف ژوليده
 چون در زر و سيم مرد ناديده
 من دو لب تو به بوسه خاييده
 خود را لقبي نهاده شوريده

  

  
  ٭٭٭

 ادهاي مِهر تو بر سينۀ من مُهر نه
 بسته كمر بندگي تو همه احرار
 دستان دو دست تو به عيوق رسيده
 ابدال شكسته همه در راه تو توبه
 مسرپ ره بيداد و ز غم كن دلم آزاد
 پيوسته سنايي ز پي ديدن رويت

  

 اي عشق تو از ديدۀ من آب گشاده 
 از سر كله خواجگي و كرب نهاده
 آوازۀ آواز تو در شهر فتاده

 بر ياد تو باده زهاد گرفته همه
 اي داد تو ايزد ز مالحت همه داده
 هم گوش بدر كرده و هم ديده نهاده

  

  
  ٭٭٭

 اي سنايي خيز و بشكن زود قفل ميكده
 جام جمشيدي بيار از بهر اين آزادگان

 باز خرما را زماني زين غمان بيهده 
 دُرد مي درده براي دَرد اين محنت زده



۳۴۷ 

 درد صايف در ده اي ساقي درين مجلس همي
 محتسب را گو ترا با مست كوي ما چكار

 وجود نداني كادم از كتم عدم سوي مي
 تا ترا روشن شود در كافري در ثمني

  

 تا زماني مي خوريم آسوده دل در ميكده
 مي چه خواهي اي جوان زين عاشقان دل زده
 از براي مهربازان خرابات آمده

 پرستي پيشه گير اندر ميان بتكده بت
  

  
  ٭٭٭

 ي سروي كه از شرمت همه خوبان سرافگندهزه
 عقيقني آن دو لب داري به زيرش گور من كنده
 تن من چون خيايل شد بسان زير نالنده
 يكي حاجت به تو دارم ايا حاجت پذيرنده
 جهان از تو خرم بادا بتا و من رهي بنده

  

 چرا تابي سر زلفني چرا سوزي دل بنده 
 كني زندهجرمي به گور اندر  مرا هر روز بي

 كنار من چو جيحون شد دو چشمم ابر بارنده
 بتابي تو سر زلفني نسوزاني دل بنده
 پس از مرگم جهان بر تو مباركباد و فرخنده

  

  
  ٭٭٭

 از عشق آن دو نرجس وز مهر آن دو الله
 خدمت كنم به پيشت همچون صراحي از جان
 تا روز ژاله بارد از چشم همچو رودم

 و چشم تو من دارم هزار بوسه بر روي
 مهمان حسن داري سير از پي خرد را

  

 قرارم چون بر گلت كالله خواب و بيبي 
 تا برنهي لبم را بر لبت چون پياله
 آري نكو نمايد بر روي الله ژاله
 گر ميدهي وگرنه بيرون كنم قباله
 مر تشنگان خود را ندهي يكي پياله

  

  
  ٭٭٭

 دي ناگه از نگارم اندر رسيد نامه
 : عشق و دل را باشد عالمتي همگفتم كه

 گفتا كه: مي چه سازي گفتم كه مر سفر را
 گفتم: وفا نداري گفتا كه: آزمودي
 گفتم: وداع نايي واندر برم نگيري
 گفتا: بگير زلفم گفتم: مالمت آيد

  

 قالت: رأي فوادي من هجرك القيامه 
 عالمهلقالت: دموع عيني لم تكف با

 سالمهلخير والاقالت: فمر صحيحاً ب
 من جرب المجرب حلت به الندامه
 قالت: تريد وصلي سراً و ال كرامه
 قالت: الست تدري العشق و المالمه

  

  
  ٭٭٭

 پر كن صنما هالقنينه
 زان مي كه چو از خم سفالني
 حاجي به شعاع او به شب در

 اي زان آن دل كه بيافت قبله
 آن دل شود از لطافت حق
 يكسان شود آنگهي بر او بر

 زان آب حيات راستينه 
 تحويل كند در آبگينه
 تا مكه ببيند ز مدينه
 بهرت ز حدائق و سكينه
 اوصاف طرايف خزينه
 مرغ و بره و غم جوينه



۳۴۸ 

 شود او ميان اصالب حيران
 گر نفس تو در ره خداوند
 گر زانكه شوي ز نصرت حق
 گر روي كني سوي سنايي

  

 چون كبك دري ميان چينه
 چون خوك و چو خرس شد سمينه
 مانندۀ نوح در سفينه
 چون پسته خوري تو شكّرينه

  

  
  ٭٭٭

 پيش خود چمانه منهجان جز 
 باده را تا به باغ شايد برد
 گرچه همرنگ نار دانه بود

 اي كه مي نبود در هر آن خانه
 تا بود باغ آسمان گردان
 روي جز بر جناح چنگ ممال
 گر نخواهي كه در تو پيچد غم
 بد و نيك زمانه گردانست

 ردان بر زمانه دل ننهندبخ
  

 طبع جز بر مي مغانه منه 
 آنچنان در شرابخانه منه
 نام او آب نار دانه منه
 پاي اندر چنان ستانه منه
 چشم بر روي آسمانه منه
 دست جو بر بر چغانه منه
 رنج بر طبع شادمانه منه
 بر بد و نيك او بهانه منه
 پس تو دل نيز بر زمانه منه

  

  
  ٭٭٭

 ايقي با ما هم از يك خانهگر بگويي عاش
 ايم ما چو اندر عشق تو يكرويه چون آيينه

 شمع خود خواني همي ما را و ما در پيش تو
 جز به عمري در ره ما راست نتوان رفت از آنك
 عاشقي از بند عقل و عافيت جَسنت بود
 زان ز وصل ما نداري يكدم آسايش كه تو
 يارب اي بت صدر دارد زان عزيزست و تو زان
 هركجا صحراست گرم و روشنست از آفتاب
 تو براي ما به گرد دام ما گردي وليك
 برخودي عاشق نه بر ما اي سنايي بهر آنك

  

 اي با همه كس آشنا با ما چرا بيگانه 
 اي تو چرا در دوستي با ما دو سر چون شانه
 اي پس ترا پرواي جان از چيست گر پروانه
 اي همچو فرزين كجروي در راه نافرزانه
 اي گر چنيني عاشقي ور نيستي ديوانه
 اي روز و شب سوداي خود راني دمي ما را نه
 اي در لگدكوب همه خلقي كه در استانه
 اي تو از آن در سايه ماندستي كه اندر خانه

 اي اي هست و تو مرد دانه دام ما را دانه
 اي روز و شب مرد فسون و شعبده و افسانه

  

  
  ٭٭٭

 ايسينهسينه مكن گرچه سمن
 خوي تو برنده چون ناخن بُرست
 حسن تو دامست وليكن ترا
 من سوي تو شنبه و تو نزد من
 دي چو گلي بودي و امروز باز

 اي زانكه نه مهري كه همه كينه 
 اي پذيرنده چو آيينهگر چه 

 اي چينه دام چه سودست كه بي
 اي چون سوي كودك شب آدينه
 اي خار ديل و خسك سينه



۳۴۹ 

 پخته نگردي تو به دوزخ همي
 رو كه در اين راه تو تردامني
 گفتمت امسال شدي به ز پار
 رو به گله باز شو ايرا هنوز

  

 اي هيچ نداني كه چه خامينه
 اي گويي در آب روان چينه
 اي رو كه همان احمد پارينه
 اي در خور پيوند سنايي نه

  

  
  ٭٭٭

 ايعقل و جانم برد شوخي آفتي عياره
 اي شكر لبي تنهزين يكي شنگي باليي ف

 فزايش حجتي گه در ايمان از رخ ايمان
 كي بدين كفر و بدين ايمان من تن دردهد
 هر زمان در زلف جان آويز او گر بنگري
 هر زمان بيني ز شور زلف او برخاسته
 نقش خود را چينيان از جان همي خدمت كنند

  

 اي آبي آتشپاره باد دستي خاكيي بي 
 اي خونخوارهكشي  پاي بازي سر زني دردي

 اي گاه بر كفر از دو زلف كافرش پتياره
 اي هركرا باشد چنان زلف و چنان رخساره
 اي خون خلقي تازه يابي در خم هر تاره
 اي در ميان عاشقان آوازۀ آواره
 اي نقش حق را آخر اي مستان كم از نظاره

  

  
  ٭٭٭

 اياين چه رنگست برين گونه كه آميخته
 و ديگر به چه صربخوابم از ديده شده غايب 

 رخ زردم به گلي ماند نايافته آب
 چه فسون دانم كردن چه حيل دانم ساخت
 پس برآميخت ندانم به جهان جز با تو

  

 اي اين چه شوريست كه ناگاه برانگيخته 
 اي اي از من و بگريخته تا تو غايب شده

 اي كابرويم همه از روي فرو ريخته
 اي تا بدانم كه تو در دام كه آويخته
 اي كه تو شمشاد به گلربگ برآميخته

  

  
  ٭٭٭

 اي جان و جهان من كجايي
 اي قبلۀ حسن و گنج خوبي
 خورشيد نهان شود ز گردون

 پرستت اندر خم زلف بت
 زين پس مطلب ميان مجلس
 تا هيچ كسي ترا نگويد

  

 آخر بر من چرا نيايي 
 تا كي بود از تو بيوفايي
 چون تو به وثاق ما درآيي

 به روشنايي حاجت نايد
 آزار دل خوش سنايي
 كاي پيشۀ تو جفانمايي

  

  
  ٭٭٭

 جانا نگويي آخر ما را كه تو كجايي
 ما را ز عشق كردي چو آسياي گردان
 گه در زمني دلها پنهان شوي چو پروين
 از بهر لطف مستان وز قهر خودپرستان

 كز تو بربد آتش عشق تو آب مايي 
 خود همچو دانه گشتي در ناو آسيايي
 ييگاه از سپهر جانها چون ماه نو برآ
 ربايي چون برق ميگريزي چون باد مي



۳۵۰ 

 بهر سماع دنيا بر شاخهاي طوبا
 هاي عقلي خورشيدوار كردي چون ذره

 رخ را وت بار كردي عشاق اللهياق
 اي يافته جمالت در جلوۀ نخستني

 القدس ندارد در خوبي و لطافت روح
 بردار پرده از رخ تا حضرت االهي
 گويي مرا بجويي آخر كجا بجويم

 جان بگشاي بند مرجان تا همچو طبع بي
 اي تافته كمالت از چار سوي اركان
 بر خيره چند جويم آنرا كه او ندارد

 انتظار مرديم از عشق تو وليكنما ز 
 گيرم كه بار ندهي ما را درون پرده

 روي تو نگارا چشم اميد ما را بي
 ناديده كس وليكن از سنگ و چوب كويت

 ني اگر نديدي رويت چگونه گفتي ني
  

 سرايي چون عندليب بيدل همواره مي
 دلهاي عاشقان را در پردۀ هوايي
 از نوك كلك نرگس بر لوح كهربايي
 منشور حسن و تمكني از خلعت خدايي
 با خاك كّف پايت يكذره آشنايي
 گردد ز مهر چهرت پر نور و روشنايي
 در گرد گوي ارضي يا حلقۀ سمايي

 ازد از جمالت جان تاج كربياييبند
 پنهان ز هر دو عالم در صدر پارسايي
 منزل به كوي رندي يا راه پارسايي
 در حجرۀ غريبان تو خود درون نيايي
 كم زان مكن كه بيرون رويي به ما نمايي
 بايد ز نقش نامه نام تو توتيايي
 بدهند اگر برپسي بر حسن تو گوايي
 در نظمهاي عايل وصف ترا سنايي

  

  
  ٭٭٭

 اي كرده دلم سوختۀ درد جدايي
 معذوري اگر ياد همي نايدت از ما
 در فرقت تو عمر عزيزم به سر آمد

 تو همي هيچ ندانم كه كجايي من بي
 گيرم نشوي ساخته بر من ز تكرب
 ايزد چو بدادست به خوبي همه دادت
 بيداد مكن كز تو پسنديده نباشد

  

 از محنت تو نيست مرا روي رهايي 
 ا كه نداري خرب از درد جداييزير

 بر آرزوي آنكه تو روزي به من آيي
 اي از بر من دور ندانم كه كجايي
 تا كي من دلسوخته را رنج نمايي
 نيكو نبود گر تو به بيداد گرايي
 زيرا كه تو بس خوبي چون شعر سنايي

  

  
  ٭٭٭

 از ماه رخي نوش لبي شوخ باليي
 شكرست مر آنرا كه نباشد سر و كارش

 يي كه ندارد به جهان پيشۀ ديگرگو
 تا چند كند جور و جفا با من عاشق
 تا چند كشم جورش من بنده به دعوي
 دانم كه خلل نايد در حشمت او را
 گر جامه كنم پاره و گر بذل كنم دل
 خورشيد رخست او و سنايي را زان چه

  

 هر روز همي بينم رنجي و عنايي 
 دغايي دهي شوخ بَري عشوه با پاك

 آنكه كند با من بيچاره جفاييجز 
 ناكرده به جاي من يكروز وفايي
 يعني كه همي آيم من نيز ز جايي
 گر عاشق او باشد بيچاره گدايي
 گويد كه مرا هست درين هر دو ريايي
 چون نيست نصيب او هر روز ضيايي

  



۳۵۱ 

  
  ٭٭٭

 اي لعل ترا هر دم دعوي خدايي
 با جزع تو و لعل تو بر درگه حسنت

 گردم در خون دو ديده پيش تو همي
 صرب دل و جان سازي بي گفتي كه چه مي

 آنكس كه به سوداي تو از خود نشود دور
 از جمع غالمان تو حقا كه درين شهر

  

 برخاسته از راه تو چوني و چرايي 
 عيسي به تعلم شده موسي به گدايي

 پرسي اي خواجه كجايي بيني و مي مي
 جانا چه توان ساخت بدين رخت و كيايي
 سستست به كار خود چون بت به خدايي
 يك بنده ترا نيست به مانند سنايي

  

  
  ٭٭٭

 اي پيشۀ تو جفانمايي
 باري يك شب خيال بفرست

 قمار با دوستدر باخنت 
 بيگانگي اي نگار بگذار
 دانم كه تو نه حريفي و من
 تاريكي هجر چند بينم
 اي حسن خوش تو كرده كاسد
 وي روي كش تو كرده فاسد

 ن بادا هرآنكه گويدجا بي
 زين بيش مكن جفا و بيداد

  

 در بند چه چيزي و كجايي 
 گر زآنكه تو خود همي نيايي
 دست اولني مكن دغايي
 چون با تو فتادم آشنايي
 آخر نه كه از برم جدايي
 ناديده به وصل روشنايي
 بازار رواي پارسايي
 انديشۀ مردم ريايي
 دلداري را تو ناسزايي

 سناييبر عاشق خويشنت: 
  

  
  ٭٭٭

 اي يوسف ايام ز عشق تو سنايي
 سوي دل عشاق چو خورشيدبه تا چند 

 گاهي رخ تو سجده برد مشتي دون را
 با خوي تو در كوي تو از ديده روا نيست
 در وصل تو با خوي تو از روي خرد نيست
 بس بلعجب آسايي و وين بلعجبي بس

 اي بس بس نادره كرداري وين نادره
 هان كاندر ره توحيداز ما چه شوي پن

 آنجا كه تويي من نتوانم كه نباشم
  

 مانندۀ يعقوب شد از درد جدايي 
 هر روز به رنگ دگر از پرده برآيي
 گه باز كند زلف تو دعوي خدايي
 كس را بگذشنت ز سر حد گدايي
 جان را ز خم زلف تو اميد رهايي
 كاندر همه تن كس بنداند كه كجايي

 ه كرايياي و همه جويان ك كان همه
 ما جمله توايم اي پسر خوب و تو مايي
 وينجا كه منم مانده تو دانم كه نيايي

  

  
  ٭٭٭

 چون تو من و من توام چند مني و تويي  آخر شرمي بدار چند ازين بدخويي



۳۵۲ 

 گلشن گلخن شود چون به ستيزه كنند
 نايب عيسي شدي قبله يكي كن چنو
 صدر زمانه تويي پس چو زمانه چرا
 نازي در سر كه چه يعني من نيكوم

 اش چون گهر آفتابيك دم و يك رنگ ب
 رو به بازي مكن در صف عشاق از آنك
 با رخ تو بيهدست بلعجبي چشم تو

 دولتي همره درد تو باد دولت بي
 جز ز تويي تو بگو چيست كه ملك تو نيست
 لؤلؤ حسن ترا در ستد و داد عشق

  

 در يك خانه دو تن دعوي كدبانويي
 نگار رقم دويي و توييبر دل ترسا 

 گه همه دردي كني گاه همه دارويي
 تا تو بدين سيرتي نه تو و نه نيكويي
 چند چو چرخ كهن هر دم رسم دويي
 زشت بود پيش گرگ شير كند آهويي
 با كف موسي كرا دست دهد جادويي

 نيرويي هم تك عشق تو باد نيروي بي
 چشم بدت دور باد چشم بد بدبويي

 خود بر تو لؤلؤييبه ز سنايي مباد 
  

  
  ٭٭٭

 بتا پاي اين ره نداري چه پويي
 ازين رهروان مخالف چه چاره
 اگر عاشقي كفر و ايمان يكي دان
 تو جاني و انگاشتستي كه شخصي
 همه چيز را تا نجويي نيابي
 يقني دان كه تو او نباشي وليكن

  

 دال جان آن بت نداني چه گويي 
 كه بر الفگاه سر چار سويي

 ل رعناست اين تندخوييكه در عق
 تو آبي و پنداشتستي سبويي
 جز اين دوست را تا نيابي بجويي
 چو تو در ميانه نباشي تو اويي

  

  
  ٭٭٭

 كودكي داشتم خراباتي
 پارسا شد ز بخت و دولت من
 شيوۀ خمر و قمر و رمز مدام
 آنكه والتني ز بر ندانستي
 خوانده از بر هميشه چون الحمد

 سر زهد گويد امروز بر من از
 دوش گفتم ورا كه اي دل و جان
 اي گرچه مستور و پارسا شده

 گر يكي بوسه خواهم از تو دهي؟
 اي سنايي كما تريد خوشست

  

 مي كش و كمزن و خرافاتي 
 پارسايي شگرف و طاماتي
 صفتي بود مرورا ذاتي
 همچو بُلخير گشت هيهاتي
 عدد سورۀ لباساتي
 مثل و نكتۀ اشاراتي

 هاتيمر مرا مايۀ مبا
 واصل هر گونۀ كراماتي

 ه اي خراباتيگفت: ال واللّٰ 
 دل به قسمت بنه كماياتي

  

  
  ٭٭٭

 اي آنكه به دو لب سبب آب حياتي
 آرايش ديني تو و آسايش جاني

 جانرا به دو شكّر ز غم هجر نباتي 
 انس دل و نور بصر و عني حياتي



۳۵۳ 

 از خوبي خود غيرت خوبان جهاني
 از لطف در الفاظ بشر تحفۀ وحيي
 اوصاف جمال تو همه كس بنداند
 لوالك لما كنت اميني به حياتي

  

 وز حسن و مالحت صنم حور صفاتي
 وز حسن در انفاس ملك وصف صالتي
 زيرا كه تو توقيع رفيع الدرجاتي
 والعيش يهني بك اذانت ثناتي

  

  
  ٭٭٭

 پوش نهادستيباز اين چه عياري را شب
 باز آن چه شگريف را بر شعلۀ كافوري
 در حجرۀ مهجوران چون كلبۀ زنبوران

 باران چون عادت عياران در غارت بي
 اي روز دو عالم را پوشيده كاله تو
 از جزع تو اقليمي در شور و تو از شوخي
 از كشي و چاالكي پيران طريقت را
 سحراگه تو كردستي تا نام سنايي را

  

 آشوب دل ما را بر دوش نهادستي 
 هادستيصد كژدم مشكني را بر جوش ن

 هم نيش كشيدستي هم نوش نهادستي
 هم چشم گشادستي هم گوش نهادستي
 نامش به چه معني را شبپوش نهادستي
 لعل شكرافشان را خاموش نهادستي
 صد غاشيه از عشقت بر دوش نهادستي

 هوش نهادستي با آنهمه هشياري بي
  

  
  ٭٭٭

 تا مسند كفر اندر اسالم نهادستي
 لها رازلف تو نيارامد يكساعت و د

 از چهرۀ خود باغي بر خاص گشادستي
 منت گردوني در عالم حسن خود بي

 بر جرم مه تابان مرغان حقيقت را
 در مجلس طنازي بر دست گرانجانان

 خواندند زين بيش سنايي را شوريده نمي
  

 در كام دلم زهري ناكام نهادستي 
 در حلقۀ مشكينش آرام نهادستي
 تيوز غمزۀ خود داغي بر عام نهادس

 هم صبح نمودستي هم شام نهادستي
 هم دانه فگندستي هم دام نهادستي
 ز بهر سبكباري صد جام نهادستي
 شوريده سنايي را تو نام نهادستي

  

  
  ٭٭٭

 اگر در كوي قالشي مرا يكبار بارستي
 ار اين ناسازگار ايام با من سازگارستي
 اگر نه محنت اين نامساعد روزگارستي

 را او را دوستارستياگر در پارسايي خود م
 هرانكو در دلست او را كنون اندر كنارستي
 دليل صدق او دايم سنايي را بهارستي
 اگر از غم دل مسكني عاشق را قرارستي
 گل از هجران اقطارش ميان كارزارستي
 مرا هفتم درك با او بدان دارالقرارستي

 مرا بر دل درين عالم همه دشخوار خوارستي 
 سر و كارم هميشه با مي و ورد و قمارستي
 مرا با زهد و قرايي و مستوري چكارستي
 سنايي را به ماه نو نسيم نوبهارستي
 دلش همواره شادستي و كارش چون نگارستي
 نهان وصل او دايم بر او آشكارستي

 هريارستيجهنم پيش چشم سر سرير ش
 دل از اميد ديدارش ميان مرغزارستي

 العلي بي او حميم هفت نارستي سماوات



۳۵۴ 

 چرا گويي سنايي اين گر او را خود شكارستي
 هان سفله يارستياگر شخص سنايي را ج

  

 در آرستي ز دست سينۀ كبك دري او را
 گردون بر سوارستي چو ديگر مدبران دايم به

  

  
  ٭٭٭

 دال تا كي سر گفتار داري
 ظهور ظاهر احوال خود را
 اگر مشتاق دلداري و دايم
 ز ديدارت نپوشيدست دلدار

 مان نيستي تا همچو گربانمسل
 دال تا چون سنايي در ره دين

  

 طريق ديدن و كردار داري 
 ظهور ظاهر اظهار داري
 اميد ديدن دلدار داري
 ببني دلدار اگر ديدار داري
 ز هستي بر ميان زنار داري
 طريق زهد و استغفار داري

  

  
  ٭٭٭

 آن دلرب عيار من ار يار منستي
 يفگر هيچ كالهي نهدم از سر تشر

 بر افسر شاهان جهانم بودي فخر
 گر گل دهدي چشم مر از آن رخ چون باغ
 گر هيچ عزيزم دهدم از پس خواري
 جوزاي كمركش كشدي غاشيۀ من
 ور كژدم زلفش گزدي مر جگرم را
 هر روز ديل نو دهدم از دو لب خويش
 ياري كه نسوزد نه بسازد ز لب او
 گر هيچ قبولم كندي سايۀ آن در

 نيستي از قهر دو زلفشگر لطف لبش 
 گويند كه جز هيچ كسان را نخرد يار
 ور داغ سنايي ننهادي صفت او

  

 زدن كار منستي» لمن الملك«كوس  
 سياره كنون ريشۀ دستار منستي
 كر پاردم مركبش افسار منستي

 زار منستي صحراي فلك جمله سمن
 ه همه گلهاي جهان خار منستيباللّٰ

 گر حشمت او همره زنار منستي
 هر چيز كه آن مال جهان مار منستي
 گر ديدۀ شوخش نه جگرخوار منستي
 شايستي اگر در دل بيمار منستي
 خورشيد كنون سايۀ ديوار منستي

 تر دار منستي هر چوب كه افراخته
 من هيچكسم كاش خريدار منستي
 كي خلق چنني سغبۀ گفتار منستي

  

  
  ٭٭٭

 يار اگر در كار من بيمار ازين به داشتي
 دل ديوانه رنگ من نبودي تند و تيزور 

 ست آخر تنم پرسش يي بي عاشق بيچاره
 كار من مشكل شد ارني دوست در دل بردنم

 افزاي تو شد دلم مغرور آن گفتار جان
 با سنايي عهد و پيمان داشتي در دل مقيم

  

 كار اين دلخسته را بسيار ازين به داشتي 
 يا بهش تر زين بدي يا يار ازين به داشتي
 در حق بيمار خود تيمار ازين به داشتي
 نرگس بيكار را بر كار ازين به داشتي
 آه اگر در عشق من گفتار ازين به داشتي
 گر سنايي مرد بودي كار ازين به داشتي

  

  



۳۵۵ 

  ٭٭٭
 صنما آن خط مشكني كه فراز آوردي
 گرچه خوبست به گرد رخ تو زلف دراز
 گر نيازست رهي را به خط خوب تو باز

 ساختي از غاليه بر سيم سپيد اي قبله
 پيش خلق از جهت شعبده و بُلعجبي
 چند گويي كه دلت پيش تو بازآوردم
 دلم افروخته بود از طرب و شادي و ناز

  

 گويي كه طراز آوردي بر گل از غاليه 
 خط بسي خوبرت از زلف دراز آوردي
 تو رهي را به خط خويش نياز آوردي

 ورديتا بدان قبله بتان را به نماز آ
 باز آوردي نرگس بُلعجب شعبده

 اين سخن بيهده و هزل و مجاز آوردي
 تو ديل سوخته از گرم و گداز آوردي

  

  
  ٭٭٭

 اي راه ترا دليل دردي
 اي و مرغي از دام تو دانه

 وي تو روح چيست بادير بي
 خارست همه جهان و آنگه
 در كوي تو نيست تشنگان را
 در راه تو نيست عاشقان را

 رسد به دستمزدي در تو كه
 در عشق تو خود وفا كي آيد

 ست كه آينه نداري نيك
 اي بُدي به دستت از آينه

 در شهر تو نيست جز سنايي
  

 فردي تو و آشنات فردي 
 اي و مردي در جام تو قطره

 با زلف تو شخص كيست گردي
 روي تو در آن ميانه وردي
 جز خاك در تو آبخوردي

 نوردي جز داعيۀ تو ره
 نبود پايمردي تا از تو

 از خشك و تري و گرم سردي
 تا هست شفات نيست دردي
 چشم تو ترا به چشم كردي

 گردي وصل تو جز كه ياوه بي
  

  
  ٭٭٭

 تا معتكف راه خرابات نگردي
 از بند عاليق نشود نفس تو آزاد
 در راه حقيقت نشوي قبلۀ احرار
 تا خدمت رندان نگزيني به دل و جان

 »قل«ۀ تا در صف اول نشوي فاتح
 شه پيل نبيني به مراد دل معشوق
 تا نيست نگردي چو سنايي ز عاليق
 محكم نشود دست تو در دامن تحقيق

  

 شايستۀ ارباب كرامات نگردي 
 تا بندۀ رندان خرابات نگردي
 تا قدوۀ اصحاب لباسات نگردي
 شايستۀ سكان سماوات نگردي
 اندر صف ثاني چو تحيات نگردي

 نگردي تا در كف عشق شه او مات
 نزد فضال عني مباهات نگردي
 تا سوختۀ راه مالمات نگردي

  

  
  ٭٭٭

 ابدال جهان را همه در كار كشيدي  زان خط كه تو بر عارض گلنار كشيدي



۳۵۶ 

 بر ماه به پرگار كشيدي خط مشكني
 هر دل كه ترا جست چو ديوانۀ مستي
 زنارپرستي مكن اي بت كه جهاني
 بس زاهد و عابد كه بر آن طرۀ طرار
 هر دل كه سر افراشت به دعوي صبوري

  

 دلها همه در نقطۀ پرگار كشيدي
 دار كشيدي در سلسلۀ زلف زره

 در سلسلۀ زلف چو زنار كشيدي
 از صومعه در خانۀ خمار كشيدي
 او را به سوي خويش نگونسار كشيدي

  

  
  ٭٭٭

 زهي پيمان شكن دلرب نكو پيمان به سر بردي
 ريكشيدي در ميان كار خلقي را به طرا

 ديل كز من به صد جان و به صد دستان نربدندي
 همني بُد با سنايي عهد و پيمان تو اي دلرب

  

 مرا بستي و رخت دل سوي يار دگر بردي 
 پس آنگه از ميان خود را به چاالكي بدر بردي

 گر بدر بردي به چشم مست عالمسوز حيلت
 نكو بگذاشتي الحق نكو پيمان به سر بردي

  

  
  ٭٭٭

 جان بر كار داري دلم بردي و
 نباشد عاشقت هرگز چو من كس
 ز رنج غيرتت بيمار باشم
 عزيزت خوانم اي جان جهانم
 كسي كو عاشق روي تو باشد
 دو چشمم هر شبي تا بامدادان
 شدم مهجور و رنجور تو زيراك
 ترا دارم عزيز اي ماه چون گل
 نگر تا كي مرا از داغ هجران
 تو خود تنها جهان را مي بسوزي

 رحمي بدين عاشق اگر هيچ بكن
 سنايي را چنان بايد كزين پس

  

 تو خود جاي دگر بازار داري 
 اگرچه عاشق بسيار داري
 چو تو با ديگران ديدار داري
 از آنست كني چنينم خوار داري
 سزد او را نزار و زار داري
 ز هجر خويشنت بيدار داري
 تو خوي عالم غدار داري

 قيمتم چون خار داري چرا بي
 ي خشك و ديل پر نار داريلب

 چرا بر خود بال را يار داري
 اميد رحمت جبار داري
 ز وصل خويش برخوردار داري

  

  
  ٭٭٭

 روي چو ماه داري زلف سياه داري
 خال تو بوسه خواهد ليكن هم از لب تو
 زلف تو بر دل من بندي نهاد محكم
 يكره برپس جانا زان زلف مشكبويت

 تشدل جايگاه دارد اندر ميان آ
 مست ثناي عشقست در مجلست سنايي

  

 بر سرو ماه داري بر سر كاله داري 
 هم بوسه جاي داري هم بوسه خواه داري
 گفتم كه بند دارم گفتا گناه داري
 تا بر گل مورّد چون خوابگاه داري
 تو در ميان آن دل چون جايگاه داري
 گر هيچ عقل داري او را نگاه داري

  

  



۳۵۷ 

  ٭٭٭
 دارياي آنكه رخ چو ماه

 آيني دل سمنربان را
 بر عرصۀ شطرنج خوبي
 در مجمع خيل خوبرويان
 هر لحظه رهي دگر نمايي
 در شوخي دست برد خواهي
 گر قتل سناييت گناهست

  

 رخسارۀ من چو كاه داري 
 بر سيم ز سيب جاه داري
 از لطف هزار شاه داري
 چون يوسف پيشگاه داري
 بر گوي كه چند راه داري

 اريكز خوبي دستگاه د
 دانم كه بسي گناه داري

  

  
  ٭٭٭

 انصاف بده كه نيك ياري
 در رود زدن شكر سماعي
 مه جبهت و آفتاب رويي
 بنوشت زمانه گويي آنجا
 بنگاشت خداي گويي اينجا
 از لعل تو هست عاقالن را
 در جزع تو هست عاشقان را
 جز غمزۀ تو كه ديد هرگز
 جز خندۀ تو كه داشت در دهر

 نپوشددر رزم تو هيچ دل 
 در بزم تو هيچ شه ندارد

 گري كه از تو اي شوخ سيه
 از ابجد برتري ازيراك
 سرمازدگان آب و گل را
 جان و دل و دين بنده با تست
 چون باز سپيد دلفريبي
 تا پاي من اندرين ميانست
 من پاي فرو نهادم ايراك
 دشنام دهي كه اي سنايي
 هرچند جواب شرط من نيست

  

 گارين زو هيچ مگو كه خوش 
 در گوي زدن شكر سواري
 زهره دل و مشرتي عذاري
 در جانت كتاب بردباري

 ت نقش حقگزاري در ديده
 يكنوش و هزار گونه خاري
 يك غمزه و صد هزار خواري
 يك ناوك و صد جهان حصاري
 يك شكر و نه فلك شكاري
 بر تن زره ستيزه كاري
 بر سر كله بزرگواري
 كم ديد كسي سپيدكاري

 نه سه نه چهاريني يك نه دو 
 در جمله، بهار در بهاري
 تا اينهمه را چگونه داري
 چون شير سياه جانشكاري
 دستي به سرم فرو نياري
 دانم سر پاي من نداري
 بس خوش سخن و بزرگواري
 با اين همه صد هزار باري

  

  
  ٭٭٭

 در ره روش عشق چه ميري چه اسيري
 آنجا كه گذر كرد بناگه سپه عشق

 در مذهب عاشق چه جواني و چه پيري 
 رخها همه زردست و جگرها همه قيري



۳۵۸ 

 ي خويش و غم عشقآزاد كن از تيرگ
 رنج حقيري ز غم عشق عالم همه بي

 ميري چه كند مرد كه روزي به همه عمر
 آن سينه كه بردي بدل دل غم عشقت
 اين نيمه كه عشقست ازانسو همه شاديست
 سوداي زبان گرچه نشاطيست به ظاهر

 ست راه وصفت عشق ز اغيار يگانه
 خواهي كه شوي محرم غني غم معشوق

 خويشي به تماشا تا در چمن صورت
 از پوست بروي آي همه دوست شو ايرا

  

 تا بندۀ خال تو بود نور اثيري
 خرب از رنج حقيري چه حقيري اي بي

 سوداي بتي به كه همه عمر اميري
 غم بود از نعمت گوينده و قيري بي

 همه رنج و زحيرياينجا كه تويي تست 
 خود سود دگر دارد سوداي ضميري
 نيكو نبود در ره او جفت پذيري

 قاف فقيري فاي فقيهي شو و بي بي
 يك ميوه ز شاخ چمن دوست نگيري
 كانگه كه همه دوست شوي هيچ نميري

  

  
  ٭٭٭

 عشق و شراب و يار و خرابات و كافري
 از راه كج به سوي خرابات راه يافت

 هم از هجر و هم ز وصلبگذاشت آنچه بود 
 بيزار شد ز هرچه بجز عشق و باده بود
 برخيز اي سنايي باده بخواه و چنگ
 مرد آن بود كه داند هر جاي راي خويش

  

 هركس كه يافت شد ز همه اندهان بري 
 كفرش همه هدي شد و توحيد كافري
 برخاست از تصرف و از راه داوري
 بست او ميان به پيش يكي بت به چاكري

 ست دين ما و طريق قلندرياين
 مردان به كار عشق نباشند سر سري

  

  
  ٭٭٭

 نگويي تا به گلنب بر چه غلغل دارد آن قمري
 به لحن اندر همي گويد كه سبحانا نگارنده
 مسيحا دمّ و موسي كف سليمان طبع و يوسف رخ

 نگه زينت ملعببابه روز آرايش مكتب ش
 پرستي را ز عشق او برتساند اگر آتش

  

 سازد همي نالد ز كم صربي چندان لحن ميكه 
 رويي بدان خوبي و خوش چهري كه بنگارد چنان

 مهري محمد دين و آدم راي و خو كرده به بي
 ضياء روز و شمع شب شكر لب بر كسان خمري
 ز بيم آتش عشقش شود بيزار از گربي

  

  
  ٭٭٭

 چرا ز روي لطافت بدين غريب نسازي
 ي آن لبز بهر يك سخن تو دو گوش ماسو

 چه آفتي تو كه شبها ميان ديده چو خوابي
 چو من زآتش غيرت نهاد كعبه بسوزم
 پس از فراز نباشد جز از نشيب وليكن
 گداخت مايۀ صربم ز بانگ شكر لفظت
 نه آن عجب كه شنيدم كه صرب نوش گدازد

 كه بس غريب نباشد ز تو غريب نوازي 
 ستيزه بر دل ما و دو چشم تو سوي بازي

 اي تو كه شبها ميان روح چو رازي چه فتنه
 تو از ميان دو ابرو هزار قبله بسازي

 رد پس از فراز فرازيجهان عشق تو دا
 گه عتاب نمودن به پارسي و به تازي
 عجبرت آنكه بديدم ز نوش صرب گدازي



۳۵۹ 

 مانه نامۀ شاهيز بوسۀ تو نمايد ز
 بيند خرد چگويد گويدچو موي و روي تو 

 اه سعادت چو يافتي ز زمانهجمال و ج
 يشه باد چو عشقتبقا و مال و جمالت هم

 و وفايت او شد به نزد سنايي يكي جفچ
  

 ز غمزۀ تو فزايد جهان كتاب مغازي
 زهي دو مؤمن جادو زهي دو كافر غازي
 بناز بر همه خوبان كه زيبدت كه بنازي
 كه هيچ عمر ندارد چو عمر عشق درازي
 رسيد كار به جان و گذشت عمر به بازي

  

  
  ٭٭٭

 اي گل آبدار نوروزي
 اي فروزنده از رخانت جان
 دل بدخواه سوز اندر عشق
 از لب آموز خوب مذهب خوب
 اي دريده دل من از غم عشق

  

 ديدنت فرخي و فيروزي 
 آتش عشق تا كي افروزي
 چونكه دلهاي عاشقان سوزي
 از دو زلفني چه تنبل آموزي
 زان لب چون عقيق كي دوزي

  

  
  ٭٭٭

 چو تو در بند دل و جان باشياي سنايي 
 دُر دريا تو چگونه به كف آري كه همي
 چون به ترك دل و جان گفت نياري آن به
 تا تو فرمانرب چوگان سواران نشوي
 كار بر بردن چوگان نبود صنعت تو
 به عصايي و گليمي كه تو داري پسرا
 خواجۀ ما غلطي كردست اين راه مگر

  

 كي سزاوار هواي رخ جانان باشي 
 به لب جوي چو اطفال هراسان باشي
 كه شوي دور ازين كوي و تن آسان باشي

 ميدان باشي نيست ممكن كه تو اندر خور
 م چوگان باشيتو همان به كه اسير خ

 تو همي خواهي چون موسي عمران باشي
 خود نه بس آنكه نميري و مسلمان باشي

  

  
  ٭٭٭

 لؤلؤ خوشاب من از چنگ شد يكبارگي
 ه چنگ آورده بودم در جهاندلربي را من ب

 جنگها بودي ميان ما و گاهي آشتي
 بود نام و ننگ ما را پيش ازين هر جايگاه
 با رخ و اشكي چو زر سيماب و من چون موم نرم
 اين جهان روشن اندر هجر آن زيبا پسر

  

 رنگ شد يكبارگي اللۀ سيراب من بي 
 اي دريغا دلربم كز چنگ شد يكبارگي

 جنگ شد يكبارگي آشتي اين بار الحق
 اين برت كامروز نامم ننگ شد يكبارگي
 كز دل چون سنگ آن بت سنگ شد يكبارگي
 بر سنايي تيره گشت و تنگ شد يكبارگي

  

  
  ٭٭٭

 به درگاه عشقت چه نامي چه ننگي
 جهان پر حديث وصال تو بينم

 اي تو همانا به صحرا نظر كرده

 به نزد جاللت چه شاهي چه شنگي 
 زهي نارسيده به زلف تو چنگي
 كه صحرا ز رويت گرفتست رنگي



۳۶۰ 

 ز عكس رخ تو به هر مرغزاري
 يد تو سازدشگفت آهوي تو كه ص

 ز جعدت كمندي و شهري پياده
 ارواح مرغان علوياگر خواهي 

 به تو كي رسد هرگز از راه گفتي
 كيم من كه از نوش وصل تو گويم
 من آن عاشقم كز تو خشنود باشم

  

 تنگي ز ديباي چيني گشادست
 به هر چشم زخمي دالور پلنگي
 جهاني سوار وز چشمت خدنگي
 فرود آري از شاخ طوبا به سنگي
 بر نار و نورت كه دارد درنگي
 نپويد پي شير روباه لنگي
 ز نوشي به زهري ز صلحي به جنگي

  

  
  ٭٭٭

 اال اي لعبت ساقي ز مي پر كن مرا جامي
 كنون چون توبه بشكستم به خلوت با تو بنشستم

 بايد خورد چندين غم ببايد زيسنت خرمن
 همي خور بادۀ صايف ز غم آن به كه كم اليف
 منه بر خط گردون سر ز عمر خويشنت بر خور
 چرا باشي چو غمناكي مدار از مفلسي باكي
 مرتس از كار نابوده مخور اندوه بيهوده

 گاهي ترا دهرست بدخواهي نشسته در كمني
  

 تي سرانجاميكه پيدا نيست كارم را درين گي 
 ز مي بايد كه در دستم نهي هر ساعتي جامي
 كه از ما اندرين عالم نخواهد ماند جز نامي
 كه هرگز عالم جايف نگيرد با كس آرامي
 كه عمرت را ازين خوشرت نخواهد بود ايامي
 كه ناگاهان شوي خاكي نديده از جهان كامي
 دل از غم دار آسوده به كام خود بزن گامي

 هر راهي بگسرتده ترا داميز غداري به 
  

  
  ٭٭٭

 اي پسر گرنه ز عشقت دست بر سر دارمي
 ورنه همچون حلقۀ در داردي عشقت مرا
 نيستي پشتم چو چنرب در غم هجران تو
 ورنه بر جان و دل من مهربانستي دلت
 گر همه شب دارمي در كف مي و در بر ترا

 ست زر ندارم با تو كارم زان قبل ناساخته
 لندر گر ترا مأواستيدر خرابات ق

  

 گاه عشرت پيش تو بر دست ساغر دارمي 
 بر اميدت هر زماني گوش بر در دارمي
 گر شبي در گردن تو دست چنرب دارمي
 من ز دست تو به يزدان دستها بردارمي
 ماه در كف دارمي خورشيد در بر دارمي
 كاشكي زر دارمي تا كار چون زر دارمي
 ميمن نشيمن در خرابات قلندر دار

  

  
  ٭٭٭

 تا به گرد روي آن شيرين پسر گردم همي
 بهر آن بو تا كه خورشيدي به دست آرم چنو
 پس چو ميدان فلك را نيست خورشيدي چو تو

 ست آبروي عاشقان در خاكپايش تعبيه
 از پي گرد سم شبديز او وقت نثار
 روي تا دارم به كويش در بهشتم در بهشت

 گردم هميسر كويش به سر  گردد چون قلم 
 من به گرد كوي خيره خيره برگردم همي
 چون فلك هر روز گرد خاك در گردم همي
 خاكپايش را ز بهر آب سر گردم همي
 گه ز ديده سيم و گه از روي زر گردم همي
 چون ز كويش بازگردم در سقر گردم همي



۳۶۱ 

 نشكه گهي از شرم تر گردم ز خشم آورد
 گر هنوز از دو لبش جويم غذا نشگفت از آنك
 تا چو شير او رخ به خون دارد من از بهر غذاش
 روي زرد من ز عكس روي چون خورشيد اوست
 گرچه هستم با دل آهوي ماده وقت ضعف
 هرچه پيشم پوستني درد همي نادرتر آنك
 با سنايي و سنايي گشتم اندر عشق او

  

 بلعجب مردي منم كز خشم تر گردم همي
 در هواي عشقش اكنون كفچه برگردم همي

 و ناف آهو از خون بارور گردم هميهمچ
 زان چو سايه گرد آن ديوار و در گردم همي
 چون ز عشقش يادم آيد شير نر گردم همي

 تر گردم همي من سليم از پوستينش سغبه
 باز در وصف دهانش پر درر گردم همي

  

  
  ٭٭٭

 اي چشم و چراغ آن جهاني
 خط نو نبشته گرد عارض

 ديده ز لطف تو بخواند بي
 م ز تابشت نبيندبا چش

 بخت ازيل و تا قيامت
 حسن تو چو آفتاب آنگه
 بوس تو به صد هزار عالم
 ديوانه بسيست آن دو لب را
 نظاره بسيست آن دو رخ را
 با فتنۀ زلف تو كه بيند

 آتش عشق تو كه يابد بي
 لطف تو ببست جان و دل را
 عشق تو نشاند عقل و دين را
 با قدر تو پاره ميخ بر چرخ

 تو كژ و كوژ در باغبا قد 
 از راستي و كژي بروني
 گويند بگو به ترك تركت
 ترك چو تو ترك نبود آسان
 حسن تو چو شمس و همچو سايه
 از لفظ تو گوش عاشقانت
 وز چشم تو جسم دوستانت
 در راه تو هيچ دل نشد خوش
 بر بام تو پاي كس نيايد

 »ارني«در هوش ز تو سماع 
 از رد و قبول سير گشتم

 كشم به تير غمزهيكره ب

 وي شاهد و شمع آسماني 
 منشور جمال جاوداني
 در جان تو سورۀ نهاني
 بر روي تو صورت عياني
 صايف به طراوت جواني
 فارغ ز اشارت نشاني
 وآزاد ز زحمت گراني

 هاي كامراني لهدر سلس
 هاي زندگاني از پنجره

 يك لحظه ز عمر شادماني
 آب خضر و حيات جاني
 بر آخور چرب دوستكاني
 برابرش تيز آنجهاني
 تهمت زدگان باستاني
 چاالك وشان بوستاني
 آني كه وراي حرف آني
 تا باز رهي ز پاسباني
 تركي تو نه دوغ تركماني
 پيش و پس تو دوان جواني

 معاني نازان به حالوت
 نازان به حوادث زماني
 تا جانش نگشت كارواني
 تا سرش نكرد نردباني

 »تراني لن«در گوش نداي 
 زين بُلعجبي چنانكه داني
 تا سوي عدم برم گرداني



۳۶۲ 

 زيرا سر عشق تو ندارد
 ور خود تو كشي به دست خويشم
 فرمان تو هست بر روانها
 وقتست ترا مراد راندن

  

 جز مرد گزاف زندگاني
 كاري بود آن هزارگاني
 چون شعر سنايي از رواني
 كي راني اگر كنون نراني

  

  
  ٭٭٭

 اي زبدۀ راز آسماني
 دو جهان ز تو رسيده اي در

 اي يوسف عصر همچو يوسف
 لعل تو به غمزه كفر و دين را
 لعل تو به بوسه عقل و جان را
 با آفت زلف تو كه بيند
 با آتش عشق تو كه يابد

 جمالت موسي چكند كه بي
 فرعون كبود كه با كمالت

 چو صوفيانت» آن«گويم » آن«
 جان خوانم جان چو عاشقانت

 نيستاز جملۀ عاشقان تو 
 زيبد كه سبك نداري او را

  

 وي حلۀ عقل پر معاني 
 »تراني لن«آوازۀ كوس 

 افتاده به دست كارواني
 پرداخته مخزن اماني
 برساخته عقل جاوداني
 يك لحظه ز عمر شادماني
 يك قطره ز آب زندگاني
 نكشد غم غربت شباني
 كوبد در ملك جاوداني
 ني ني كه تو پادشاه آني

 جاني ني ني كه تو كدخداي
 يكنت چو سنايي و تو داني
 گر گه گهكي كند گراني

  

  
  ٭٭٭

 تو آفت عقل و جان و ديني
 تا چشم تو روي تو نبيند
 اي در دل و جان من نشسته
 سروي و مهي عجايبي تو

 روي تو عقل من نه خوبست بي
 بر مهر تو دل نهاد نتوان
 گه يار قديم را براني
 اين جور و جفات نه كنونست

 كيش و دينم اي بوقلمون
  

 تو رشك پري و حور عيني 
 تو نيز چو خويشنت نبيني
 يك حال دو جاي چون نشيني
 نه بر فلك و نه بر زميني
 در خاتم عقل من نگيني
 تو اسب فراق كرده زيني
 گه يار نوآمده گزيني
 ديريست بتا كه تو چنيني
 گه كفر مني و گاه ديني

  

  
  ٭٭٭

 گاه آن آمد بتا كاندر خرابي دم زني
 نيازي برگشايي تا به كي بارنامۀ بي

 آدم زني خواران بني اثشور در مير 
 كعبه و زمزم زني آتش اندر بار مايۀ



۳۶۳ 

 صدهزاران جان متواري در آري زير زلف
 بر سر آزادگان نه تاج گر گوهر نهي
 تيغ خويش از خون هر تر دامني رنگني مكن
 در خرابات نهاد خود بر آسودست خلق
 پاكبازان جهان چون سوختۀ نفس تواند
 ما به اميدي هدف كرديم جان چون ديگران

  

 ها را خم زني چون به دو كوكب كمند حلقه
 بر سر سوداييان زن تيغ گر محكم زني

 اي آن به كه بر رستم زني تو چو رستم پيشه
 غمزه برهم زن يكي تا خلق را برهم زني
 خام طمعي باشد ار با خام دستان دم زني

 سازي بر سنايي هم زنيتا چو تير غمزه 
  

  
  ٭٭٭

 دلم بربود شيريني نگاري سرو سيميني
 افروزي كه دارد از پي فتنه جهانسوزي دل

 به نزد زلف چون مشكش نباشد مشك را قدري
 غم و اندوه جان من جمال و زيب روي او
 نهد هر لحظه از هجران مرا بر جان و دل داغي
 بناز آرد اگر گويم بزاري آن نگارين را

  

 گريف چابكي چشتي وفاداري به آيينيش 
 ز شكر بر قمر ميمي ز سنبل بر سمن سيني
 به پيش روي چون ماهش ندارد ماه تمكيني
 ز من برخاست فرهادي ازو برخاست شيريني
 زند از غمزه هر ساعت مرا بر سينه زوبيني
 بخور زنهار بر جانم مكن بيداد چنديني

  

  
  ٭٭٭

 رگاهياال اي نقش كشميري اال اي حور خ
 شه خوبان آفاقي به خوبي در جهان طاقي

 و چاالكي و چست و كش و طربناكي شگرف خوش
 ز بهر چشم تو نرگس همي پويم به هر مجلس
 مرا اي لعبت شيرين از آن داري همي غمگني
 چو بي آن روي چون الله بگريم زار چون ژاله
 گهي چهره بيارايي گهي طره بپيرايي

  

 به قد سروي به رخ ماهيدل سنگي به بر سيميبه 
 به لب درمان عشاقي به رخ خورشيد خرگاهي
 عيار و رند و ناپاكي ظريف و خوب و دلخواهي
 نديدم در غمت مونس بجز باد سحرگاهي
 كه از حال من مسكني دلت را نيست آگاهي
 كنم پر نوحه و ناله جهان از ماه تا ماهي
 ز بس خوبي و زيبايي جمال لشكر شاهي

  

  
  ٭٭٭

 نشوي اگر تواني عاشق
 اين عشق به اختيار نبود
 هرگز نربي تو نام عاشق
 آب رخ عاشقان نريزي
 معشوقه وفاي كس نجويد
 اينست رضاي او كه اكنون
 بسيار جفا كشيدي آخر
 اينست نصيحت سنايي

 ست سخن كه گفته آمد اين
  

 تا در غم عاشقي نماني 
 دانم كه همني قدر بداني
 تا دفرت عشق برنخواني

 ب ز چشم خود نرانيتا آ
 هرچند ز ديده خون چكاني
 بر روي زمني يكي نماني
 او را به مراد او رساني
 عاشق نشوي اگر تواني
 گر نيست درست برمخواني

  



۳۶۴ 

  
  ٭٭٭

 ه اي ماه تو چه ماهياللّٰ ربي و ربك
 مه نيستي كه مهري زيراكه هست مه را
 با مايۀ جمالت نايد ز مهر شمعي

 سروي آنجا كه قدت آيد ز سر و
 شمع شمعيلعل عقلي وز عقل از جزع 

 هر روز صبح صادق از غيرت جمالت
 گرد سم سمندت بر گلشن سمايي
 حقا و ثم حقا آنگه كه بزم سازي

 القدس نديدست خوشخوتر از تو خويي روح
 دا از بهر بند دلهاآويختي به عم

 در جنب آبرويت آدم كه بود؟ خاكي
 فراش خاك كويت پاكان آسماني

 هاي زلفت بنگر به خط ابرودر تاب
 عقلم همي نداند تفسير خطت آري
 در ملك خوبرويي بس نادري وليكن
 با خنده و كرشمه آنجا كه روي آري
 آهم شكست در بر زآندم كه ديد چشمم
 زآن آه برنيارد زيرا كه هست پنهان
 در جل كشيد جانرا در خدمتت سنايي

  

 كافزون شوي وليكن هرگز چنونكاهي 
 ونش زردي گاه از درون سياهيگاه از بر

 در سايۀ سليمان نايد ز ديو شاهي
 ز ماه ماهي ناید آنجا كه خدمت آيد

 از خنده جان جاني وز غمزه جاه جاهي
 بر خود همي بدرد پيراهن پگاهي
 در زلف جعد حوران مشكيست جايگاهي

 االمني نوازد در مجلست مالهي روح
 از قايل االهي تا قابل گياهي

 اهان از جاي بيگناهيزنجير بيگن
 با قدر قد و مويت يوسف كه بود چاهي
 قالش آبرويت پيران خانقاهي
 ترغيب اگر نديدي در صورت مناهي
 نامحرمي چه داند شرح خط االهي

 كالهي نادرتر آنكه داري ملكي به بي
 هم ماه و هم سپهري هم شاه و هم سپاهي

 تناهي تباهي وان لطف بي آن حسن بي
 ش تو در ميان آهيآه از درون جان

 خواهي كنون بر آن را خواه آن زمان كه خواهي
  

  
  ٭٭٭

 برخي رويتان من اي رويتان چو ماهي
 با رويتان تني را باطل نگشت حقي
 جز رويتان كه سازد جانهاي عاشقان را
 جز زلفتان كه دارد چون شهد و شمع محفل
 نگذاشت زلف و رختان اندر مصاف و مجلس

 رشيد كم ز ظليبا حد و خد هريك خو
 از لعل درفشانتان يك خنده و سپهري
 چون لعلتان بخندد هر عيسيي و چرخي

 اي و شهري از دام دل شكرتان هر دانه
 با جام باده هريك در بزمگه سروشي

 رويي جز رويتان كه ديدست از روي رنگ

 وي جان بيدالن را در زلفتان پناهي 
 با زلفتان ديل را مشكل نماند راهي

 گاهي گاهي وز مشك تكيه از ماه سجده
 از نيش جنگجويي وز نوش عذر خواهي
 در هيچ پاي نعلي در هيچ سر كالهي

 قد و قدر هر يك طوبا كم از گياهيبا 
 ستانتان يك ناوك و سپاهي وز جزع جان

 چون جزعتان بجنبد هر يوسفي و چاهي
 اي و شاهي ستانتان هر قطره از جام جان

 با دست و تيغ هريك در رزمگه سپاهي
 جز چشمتان كه ديدست از چشم نورگاهي



۳۶۵ 

 ام سپيديگرتر نشنيده زينان سياه
 گر چنرب فلكرا ماهيست مر شما را

 شماييد اندر ميان مجلستا باده ده 
 نيازي بيجاده كه ربايد از روي بي

 از تيزي سنانتان هر ساعت از سنايي
  

 ام سياهي زينها سپيدگرتر كم ديده
 نربي و ماهيصد چنربست هر سو هر چ

 از باده توبه كردن نبود مگر گناهي
 ورنه چه خيزد آخر بيجاده را ز كاهي
 آهي همي برآيد جاني ميان آهي

  

  
  ٭٭٭

 صنما چبود اگر بوسگكي وام دهي
 بستۀ دام تو گشتست دل من چه شود
 پختۀ عشق شود گرچه بود خام اي جان
 نكني ور بكني ناز به هنجار كني

 خشيم روا باشد از آنكگر دل و جان به تو ب
 جامۀ غم بدرم من ز طرب چون تو مرا

 قرارست سنايي ز غم عشق تو جان بي
  

 نه برآشوبي هر ساعت و دشنام دهي 
 كه مرا قوت از آن پسته و بادام دهي
 هر كرا روزي يك جام مي خام دهي
 ندهي ور بدهي بوسه به هنگام دهي
 جان فزون گردد زآنگه كه مرا جام دهي

 ميان جام غم انجام دهيته حب دربس
 ش به يك بوسه تو آرام دهيچه بود گر

  

  
  ٭٭٭

 گفتي كه نخواهيم ترا گر بت چيني
 بر آتش تيزم بنشاني بنشينم
 اي بس كه بجويي تو مرا باز نيابي
 با من به زباني و به دل باد گراني
 من بر سر صلحم تو چرا جنگ گزيني
 گويي دگري گير مها شرط نباشد

  

 چنان بود كه با ما تو چنينيظنم نه  
 بر ديدۀ خويشت بنشانم ننشيني
 اي بس كه بپويي و مرا باز نبيني

 تر از من نبود هر كه گزيني هم دوست
 من بر سر مهرم تو چرا بر سر كيني
 تو يار نخستني من و باز پسيني

  

  
  ٭٭٭

 صبحدمان مست برآمد ز كوي
 زآن رخ ناشستۀ چون آفتاب
 شماز پي نظارۀ آن شوخ چ

 بوسه همي رفت چو باران ز لب
 بهر غذاي دل از آنوقت باز

 آب روز وريخت همي آب شب 
 همچو سنايي ز دو رويان عصر

  

 زلف پژوليده و ناشسته روي 
 صبح ز تشوير همي كند روي
 شوي جداگشته ز زن زن ز شوي
 در طرب و خنده و در هاي و هوي
 بوسه چنانست لبم گرد كوي
 يآتش رويش به شكنهاي مو

 روي بگردان كه نيابيش روي
  

  
  

  رباعيات



۳۶۶ 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تر كيش بتاعشقست مرا بهينه
 باشم ز عشق تو ريش بتا من مي

 نوشست مرا ز عشق تو نيش بتا 
 نه پاي تو گيرم نه سر خويش بتا



۳۶۷ 

  

  
  ٭٭٭

 در دست منت هميشه دامن بادا
 برگم نبود كه كس ترا دارد دوست

  

 كه ترا پاي سر من باداوآنجا  
 اي دوست همه جهانت دشمن بادا

  

  
  ٭٭٭

 عشقا تو در آتشي نهادي ما را
 صربا به تو در گريختم تا چكني

  

 درهاي بال همه گشادي ما را 
 تو نيز به دست هجر دادي ما را

  

  
  ٭٭٭

 آني كه قرار با تو باشد ما را
 هرچند بسي به گرد سر برگردم

  

 اشد ما رامجلس چو بهار با تو ب 
 آخر سر و كار با تو باشد ما را

  

  
  ٭٭٭

 اي كبك شكار نيست جز باز ترا
 نتوان شناخنت راز ترا زان مي

  

 بر اوج فلك باشد پرواز ترا 
 آواز ترا در پرده كسي نيست هم

  

  
  ٭٭٭

 هرچند بسوختي به هر باب مرا
 زين بيش مكن به خيره در تاب مرا

  

 د آب تو پاياب مرانده چون مي 
 ريافت مرا غم تو، درياب مراد

  

  
  ٭٭٭

 چون دوست نمود راه طامات مرا
 چون سجده همي نمايد آفات مرا

  

 از ره نربد رنگ عبادات مرا 
 محراب ترا باد و خرابات مرا

  

  
  ٭٭٭

 اي نيست مرادر منزل وصل توشه
 گر بگريزم ز صحبت نااهالن

  

 اي نيست مرا وز خرمن عشق خوشه 
 ي نيست مراا كمرت باشد كه گوشه

  

  
  ٭٭٭

 در دل ز طرب شكفته باغيست مرا
 خايل ز خيالها دماغيست مرا

  

 بر جان ز عدم نهاده داغيست مرا 
 از هستي و نيستي فراغيست مرا

  

  



۳۶۸ 

  ٭٭٭
 اندوه تو دلشاد كند مرجان را
 دل راحت وصل تو مبيناد دمي

  

 كفر تو دهد بار كمي ايمان را 
 با درد تو گر طلب كند درمان را

  

  
  ٭٭٭

 كي باشد كه ز طلعت دون شما
 ما نيز بگرديم و نبايد گشنت

  

 ما رسته و رسته ريش ملعون شما 
 چون... خري گرد   در  ....  شما

  

  
  ٭٭٭

 نربد ز بوسه از افسر ماگردي 
 تازان خودي مگر گرد در ما

  

 نام خود زني بر سر ما گر بوسه به 
 ش باش يا چاكر مایيا چاكر خو

  

  
  ٭٭٭

 ردي قصد بدانديشي مادر دل ك
 اي جسته به اختيار خود خويشي ما

  

 ظاهر كردي عيب كما بيشي ما 
 بگرفت ماللتت ز درويشي ما

  

  
  ٭٭٭

 زان سوزد چشم تو زان ريزد آب
 ابروي تو محراب و بسوزد به عذاب

  

 كاندر ابروت خفته بدمست و خراب 
 هر مست كه او بخسبد اندر محراب

  

  
  ٭٭٭

 بودي در تابتا در چشمم نشسته
 واكنون كه برون شدي برستم ز عذاب

  

 پيوسته همي بريختي دُر خوشاب 
 چون ديده ز خس برست كم ريزد آب

  

  
  ٭٭٭

 اي، داد جواببا دل گفتم: چگونه
 ناخورده ز وصل دوست يك جام شراب

  

 من بر سر آتش و تو سر بر سر آب 
 افتاده چنني كه بينيم مست و خراب

  

  
  ٭٭٭

 بينم اي دُر خوشابگفتي كه كيت 
 كايام چنان بود كه شبها گذرد

  

 درياب مرا و خويشنت را درياب 
 كز دور خيال هم نبينيم به خواب

  

  
  ٭٭٭



۳۶۹ 

 آنكس كه ز عابدي در ايام شراب
 از عشق چنان بماند در دام شراب

  

 نشنيد كس از زبان او نام شراب 
 كز محربه فرمود كنون جام شراب

  

  
  ٭٭٭

 ني ماند عجبروز از دورخت بروش
 گويي كه به ما همي نمايي  ز طرب

  

 آن مقنعۀ چو شب نگويي چه سبب 
 كاينك سر روز ما همي گردد شب

  

  
  ٭٭٭

 اي مجلس تو چو بخت نيك اصل طرب
 خورشيد سما را چو ز چرخست نسب

  

 وين در سخنهات چو روز اندر شب 
 خورشيد زميني و چو چرخي چه عجب

  

  
  ٭٭٭

 اصل طربست و مي بود لبهات مي
 تو از نمك آنچنان ترش داري لب

  

 چندان ترشي درو نگويي چه سبب 
 گر مي ز نمك ترش شود نيست عجب

  

  
  ٭٭٭

 هيچ سببنيلوفر و الله هر دو بي
 پوشم اي نوشني لب شويم و مي مي

  

 اين پوشد نيل و آن به خون شويد لب 
 در هجر تو رخ به خون و از نيل سلب

  

  
  ٭٭٭

 از آتش تبتا بشنيدم كه گرمي
 مرگست نديمم از فراقت همه شب

  

 گرمي سوي دل بردم و سردي سوي لب 
 تب با تو و مرگ با من اين هست عجب

  

  
  ٭٭٭

 از روي تو و زلف تو روز آمد و شب
 تا عشق مرا روز و شبت هست سبب

  

 اي روز و شب تو روز و شب كرده عجب 
 كنم شب و روز طلب تچون روز و شب

  

  
  ٭٭٭

 آن سيب خوش دوست فريب ام تا ديده
 انديشۀ آن خود از دلم برد شكيب

  

 زد آسيب كو بر لب نوشني تو مي 
 تااز چه گرفت جاي شفتالو سيب

  

  
  ٭٭٭

 جر بيداري ز روي انصاف خطاست  خوابي شب جان مرا گرچه بكاستبي



۳۷۰ 

 باشد كه خيال او شبي رنجه شود
  

 عذر قدمش به سالها نتوان خواست
  

  
  ٭٭٭

 تن ببايد پرداختاي جان عزيز
 اندر دل كن ز عشق خواري و نواخت

  

 گر با غم عشق و عاشقي خواهي ساخت 
 با روي نكو چو عاشقي خواهي باخت

  

  
  ٭٭٭

 انگيختآن موي كه سوز عاشقان مي
 آخر اثر زمانه رنگي آميخت

  

 كز يك شكنش هزار دلداده گريخت 
 تا در كفش از موي سيه پاك بريخت

  

  
  ٭٭٭

 صنم چو دادم دادت در دوستي اي
 دشمن خواني مرا و خوانم بادت

  

 بر من ز چه روي دشمني افتادت 
 اي دوست چو من هزار دشمن بادت

  

  
  ٭٭٭

 اي مانده زمان بنده اندر يادت
 تو عيد مني به عيد بينم شادت

  

 دادست ملك ز آفرينش دادت 
 اي عيد رهي عيد مبارك بادت

  

  
  ٭٭٭

 اي كرده فلك به خون من نامزدت
 زاقبال قبول تو و ز ادبار ردت

  

 ديدار نكو داده و برده خردت 
 من خود رستم واي تو و خوي بدت

  

  
  ٭٭٭

 صد بار به بوسه آزمودم پارت
 گفتم كه كنون كشيد خواهم بارت

  

 بس بوسه دريغ يافتم هر بارت 
 با اين همه هم به كار نايد كارت

  

  
  ٭٭٭

 اي خواجه محمد اي محامد سيرت
 ا دو تن سه اصل فطرتپيدا به شم

  

 اي در خور تاج هر دو هم نام و سرت 
 زآن روي سخا از تو و علم از پدرت

  

  
  ٭٭٭

 زين پس هر چون كه داردم دوست رواست
 آزادي و عشق چون همي بايد راست

  

 گفتار بيفتاد و خصومت برخاست 
 بنده شدم و نهادم از يك سو خواست

  



۳۷۱ 

  
  ٭٭٭

 خورشيد به زير دام معشوقۀ ماست
 امروز جهان به كام معشوقۀ ماست

  

 مه با همه حسن نام معشوقۀ ماست 
 عالم همه بانگ و نام معشوقۀ ماست

  

  
  ٭٭٭

 بيرون جهان همه درون دل ماست
 زحمت همه در نهاد آب و گل ماست

  

 اين هر دو سرا، يگان يگان منزل ماست 
 پيش از دل و گل چه بود آن منزل ماست

  

  
  ٭٭٭

 بيكاري ماستروز از طلبت پردۀ
 هجران تو پيرايۀ غمخواري ماست

  

 شبها ز غمت حجرۀ بيداري ماست 
 سوداي تو سرمايۀ هشياري ماست

  

  
  ٭٭٭

 هر باطل را كه رهگذر بر گل ماست
 آنجا كه نهاد قبلۀ مقبل ماست

  

 تو پنداري كه منزلش در دل ماست 
 درد ازل و عشق ابد حاصل ماست

  

  
  ٭٭٭

 يوستهجرت به دلم چو آتشي در پ
 چون خواستم از ياد غمت گشنت مست

  

 آب چشمم قوت او را بشكست 
 بگرفت مرا خاك سر كوي تو دست

  

  
  ٭٭٭

 دستي كه حمايل تو بودي پيوست
 زان دست بجز بند ندارم بر پاي

  

 پايي كه مرا نزد تو آوردي مست 
 زان پاي بجز باد ندارم در دست

  

  
  ٭٭٭

 تا زلف بتم به بند زنجير منست
 گرم زلف ترا هر چون هستگويم ب

  

 سرگشته همي روم نه هشيار و نه مست 
 نه طاقت دل يابم و نه قوت دست

  

  
  ٭٭٭

 خواهم كه به انديشه و ياراي درست
 كز مذهب اين قوم ماللم بگرفت

  

 خود را به در اندازم ازين واقعه چست 
 هريك زده دست عجز در شاخي سست

  

  



۳۷۲ 

  ٭٭٭
 گفتم پس از آنهمه طلبهاي درست
 برگشت به خنده گفت اي عاشق سست

  

 ستبه وصل آمد چپاداش همان يكش 
 زان يكشبه را هنوز باقي بر تست

  

  
  ٭٭٭

 مستست بتا چشم تو و تير به دست
 گر پوشد عارضت زره عذرش هست

  

 بس كس كه به تير چشم مست تو بخست 
 از تير برتسد همه كس خاصه ز مست

  

  
  ٭٭٭

 ستاي مه تويي از چهار گوهر شده ه
 در چشم آبي و آتشي اندر دل

  

 زينست كه در چهار جايي پيوست 
 بر سر خاكي و بادي اندر كف دست

  

  
  ٭٭٭

 چون من به خودي نيامدم روز نخست
 هرچند رهي اسير در قبضۀ توست

  

 ستگر غم خورم از بهر شدن نايد چ 
 زين آمد و شد رضاي تو بايد جست

  

  
  ٭٭٭

 ه دستاي چون گل و مل در به در و دست ب
 آنرا كه شبي با تو بود خاست و نشست

  

 هرجا ز تو خرمي و هركس ز تو مست 
 جز خار و خمار از تو چه برداند بست

  

  
  ٭٭٭

 اي نيست شده ذات تو در پردۀ هست
 مردانه كنون چو عاشقان مي در دست

  

 اي صومعه ويران كن و زنارپرست 
 گرد دَرِ كفر گرد و گِردِ سَر مست

  

  
  ٭٭٭

 شق عارض خرم تستلشكرگه ع
 آسايش صدهزار جان يك دم تست

  

 زنجير بال زلف خم اندر خم تست 
 اي شادي آن دل كه در آن دل غم تست

  

  
  ٭٭٭

 گيرم كه چو گل همه نكويي با تست
 جويي با تست خوي عيب چون آينه

  

 چون بلبل راه خوبگويي با تست 
 چه سود كه شيمت دورويي با تست

  

  
  ٭٭٭



۳۷۳ 

 رخسارۀ تستمحراب جهان جمال
 شور و شر و شرك و زهد و توحيد و يقني

  

 سلطان فلك اسير و بيچارۀ تست 
 در گوشۀ چشمهاي خونخوارۀ تست

  

  
  ٭٭٭

 امروز برب زانچه ترا پيوندست
 سودي طلب از عمر كه سرمايۀ عمر

  

 كانها همه بر جان تو فردا بندست 
 روزي چندست و كس نداند چندست

  

  
  ٭٭٭

 فا گسرتدستبر من فلك ار دست ج
 امروز به محنتم از آن از سر و دست

  

 شايد كه بسي وفا و خوبي كردست 
 تا دُرد همان خورد كه صايف خوردست

  

  
  ٭٭٭

 تا جان مرا بادۀ مهرت سودست
 به گوهر اصل شادي بودست گر باده

  

 جان و دلم از رنج غمت ناسودست 
 پس چونكه ز بادۀ تو رنج افزودست

  

  
  ٭٭٭

 س كه گرفتارترستدر دام تو هر ك
 وان دل كه ترا به جان خريدارترست

  

 در چشم تو اي جان جهان خوارترست 
 اي دوست به اتفاق غمخوارترست

  

  
  ٭٭٭

 مژگان و لبش عذر و عذابي دگرست
 شك داند آنكه خردمند بود بي

  

 وز كرب و ز لطف آتش و آبي دگرست 
 كان آفت آب آفتاب دگرست

  

  
  ٭٭٭

 دگرستهر خوش پسري را حركات
 گويند مزاج مرگ دارد هجران

  

 واندر لب هر يكي حيات دگرست 
 هجر پسران خوش ممات دگرست

  

  
  ٭٭٭

 هر روز مرا با تو نيازي دگرست
 هر روز ترا طريق و سازي دگرست

  

 با دو لب نوشني تو رازي دگرست 
 جنگي دگر و عتاب و نازي دگرست

  

  
  ٭٭٭

 دانم كه ز درد پاي تو رنجورست  در شهر هر آنكسي كه او مشهورست



۳۷۴ 

 معاني تو جهاني ديگر هستي به
  

 پايي كه جهاني نكشد معذورست
  

  
  ٭٭٭

 غم خوردن اين جهان فاني هوسست
 رسست نيكويي كن اگر ترا دست

  

 از هستي ما به نيستي يك نفسست 
 كني عالم يادگار بسيار كسست

  

  
  ٭٭٭

 در ديدۀ كرب كربياي تو بسست
 ره عشقكوران هزار ساله را در 

  

 در كيسۀ فقر كيمياي تو بسست 
 يك ذره ز گرد توتياي تو بسست

  

  
  ٭٭٭

 گر گويم جان فدا كنم جان نفسست
 گر ملك فدا كنم همان ملك خسست

  

 گر گويم دل فدا كنم دل هوسست 
 كي برتر ازين سه بنده را دست رسست

  

  
  ٭٭٭

 ستتا اين دل من هميشه عشق انديش
 ست عيبم مكنيد اگر دل من ريش

  

 ست هر روز مرا تازه باليي پيش 
 ست كز عشق مراد خانه ويران بيش

  

  
  ٭٭٭

 ستزين روي كه راه عشق راهي تنگ
 ست بايد مي چه جاي نام و ننگ مي

  

 نه بر خودمان صلح و نه بر كس جنگست 
 كاندر ره عشق كفر و دين همرنگست

  

  
  ٭٭٭

 ار نيست دهان فزونت ار هست كمست
 ست م شفا و المدرد است و دواست ه

  

 ست گويي به مثل وجودش اندر عدم 
 ست الموت و مسيحا بهم گويي ملك

  

  
  ٭٭٭

 تنگي دهن يار ز انديشه كمست
 گر هست به نيستي چرا متهمست

  

 ست انديشۀ ما برون هستي ستم 
 ار نيست فزونشدست ور هست كمست

  

  
  ٭٭٭

 هر روز مرا ز عشق جان انجامت
 انعامتيك جان دو شود چو يابم از 

  

 جانيست وظيفه از دو تا بادامت 
 از دو لب تو چهار حرف از نامت

  



۳۷۵ 

  
  ٭٭٭

 ستآنجا كه سر تيغ ترا يافنت
 ست زان تيغ اگرچه روي برتافنت

  

 ست جان را سوي او به عشق بشتافنت 
 ست يك جان دادن هزار جان يافنت

  

  
  ٭٭٭

 آنم كه مرا نه دل نه جان و نه تنست
 ن ز منستتا ظن نربي كه هستي م

  

 بر من ز من از صفات هستي بدنست 
 آن سايه ز من نيست كه از پيرهنست

  

  
  ٭٭٭

 برهان محبت نفس سرد منست
 ميدان وفا دل جوانمرد منست

  

 عنوان نياز چهرۀ زرد منست 
 درمان دل سوختگان درد منست

  

  
  ٭٭٭

 شبها ز فراق تو دلم پر خونست
 چون روز آيد زبان حالم گويد

  

 بي دو ديده بر گردونستخوا وز بي 
 كاي بر در بامداد حالست چونست

  

  
  ٭٭٭

 كه بيش با من او را كينست آن روز
 گويم به زبان نخواهمش گر دينست

  

 بيشش بر من كرامت تمكينست 
 كنم چه جاي اينست شوخيست كه مي

  

  
  ٭٭٭

 ستدر مرگ حيات اهل داد و دين
 نز مرگ دل سنايي اندهگينست

  

 ست را تمكني وز مرگ روان پاك 
 ست مرگ همي ميرد و مرگش زين بي

  

  
  ٭٭٭

 آنكس كه سرت بريد غمخوار تو اوست
 آنكس كه ترا بار دهد بار تو اوست

  

 وان كت كلهي نهاد طرّار تو اوست 
 وآنكس كه ترا بي تو كند يار تو اوست

  

  
  ٭٭٭

 آنكس كه به ياد او مرا كار نكوست
 گر دشمن بنده را همي دارد دوست

  

 همي زيد در يك پوستمن دشمن با 
 ست نه بد عهدي اوست بدبختي بنده

  

  



۳۷۶ 

  ٭٭٭
 ستايام درشت رام بهرام شه
 ست آرام جهان قوام بهرامشه

  

 ست جام ابدي به نام بهرامشه 
 ست اجرام فلك غالم بهرامشه

  

  
  ٭٭٭

 ستهرچند بالي عشق دشمن كامي
 منديش به عالم و به كام خود زي

  

 ست رسيدن خامياز عشق به هر بال  
 ست معشوقه و عشق را هرن بدنامي

  

  
  ٭٭٭

 در دام تو هركس كه گرفتارترست
 آن دل كه ترا به جان خريدارترست

  

 در چشم تو اي جهان جان خوارترست 
 اي دوست به اتفاق غمخوارترست

  

  
  ٭٭٭

 چندان چشمم كه در غم هجر گريست
 دانم گفت من خود ز ستم هيچ نمي

  

 نت از پي چيستهرگز گفتي گريست 
 كو با تو و خوي تو چو من خواهد زيست

  

  
  ٭٭٭

 گويند كه راستي چو زر كانيست
 گر راست به هرچه راستست ارزانيست

  

 دولت و آسانيستو سرمايۀ عز 
 من راستم آخر اين چه سرگردانيست

  

  
  ٭٭٭

 كمرت ز من اي جان به جهان خاكي نيست
 مني از منت همي آيد باك تو بي

  

 تو مهرتي و چاالكي نيستبهرت ز  
 مني باكي نيست من با توام ار تو بي

  

  
  ٭٭٭

 اندر عقب دكان قصاب گويست
 انديشد از خون شدن دل كه مي

  

 وآنجاز سر غرقه به خونش گرويست 
 آنجا كه هزار خون ناحق به جويست

  

  
  ٭٭٭

 زلفني تو تا بوي گل نوروزيست
 همرنگ شبست و اصل فرخ روزيست

  

 ه مشك و عنرب سوزيستكارش همه سال 
 ما را همه زو غم و جدايي روزيست

  

  
  ٭٭٭



۳۷۷ 

 عقلي كه ز لطف ديدۀ جان پنداشت
 جاني كه همي با تو توان عمر گذاشت

  

 بر دل صفت ترا به خوبي بنگاشت 
 عمري كه دل از مهر تو برنتوان داشت

  

  
  ٭٭٭

 روزي كه رطب داد همي از پيشت
 اكنون كه دميد ريش چون حشيشت

  

 ز به جان خريدمي تشويشتآن رو 
 تيزم بر ريش اگر ريم بر ريشت

  

  
  ٭٭٭

 نوري كه همي جمع نيايي در مشت
 دهري كه شوي بر من بيچاره درشت

  

 ناري كه به تو در نتوان زد انگشت 
 بختي كه چو بينمت بگرداني پشت

  

  
  ٭٭٭

 بس عابد را كه سرو باالي تو كشت
 تو دير زي اي بت ستمگر كه مرا

  

 را كه قدر واالي تو كشت بس زاهد 
 دست ستم زمانه در پاي تو كشت

  

  
  ٭٭٭

 صد بار رهي بيش به كوي تو شتافت
 دل نيست كز آتش فراق تو نتافت

  

 بويي ز گلستان وصال تو نيافت 
 ترست برنتوان تافت دست تو قوي

  

  
  ٭٭٭

 بويي كه مرا ز وصل يار آمد رفت
 گيرم كه ازين پس بودم عمر دراز

  

 واني كه به بار آمد رفتوآن شاخ ج 
 چه سود ازو كانچه به كار آمد رفت

  

  
  ٭٭٭

 اي عالم علم پيشگاه تو برفت
 اي چرخ فرو گسل كه ماه تو برفت

  

 اي دين محمدي پناه تو برفت 
 رو اي سخن كه شاه تو برفت در حجله

  

  
  ٭٭٭

 رازي كه سر زلف تو با باد بگفت
 يك ره كه سر زلف ترا باد بسفت

  

 كجا تواند آن راز نهفتخود باد  
 بايد رفت بس گل كه ز دست باد مي

  

  
  ٭٭٭

 آن ديدۀ نيمخوابش از شرم بخفت  چون ديد مرا رخانش چون گل بشكفت



۳۷۸ 

 گفتا كه مخور غم كه شوي با ما جفت
  

 قربان چنان لب كه چنان داند گفت
  

  
  ٭٭٭

 افالك به تير عشق بتوانم سفت
 در عشق چنان شدم كه بتوانم گفت

  

 فاق به باد هجر بتوانم رفتو آ 
 كاندر يك چشم پشه بتوانم خفت

  

  
  ٭٭٭

 تا كي باشم با غم هجران تو جفت
 چون از تو نخواهدم گل و مل بشكفت

  

 زرقيست حديثان تو پيدا و نهفت 
 دست از تو بشستم و به ترك تو گفت

  

  
  ٭٭٭

 چو خور يافتمتبجستمت در خاك
  يافتمتجايي اگر امروز خرب

  

 زيزتر ز زر يافتمتبسيار ع 
 گر يافتمت جان تو كه نيك عشوه

  

  
  ٭٭٭

 اي ديدۀ روشن سنايي ز غمت
 با اين همه يك ساعت و يك لحظه مباد

  

 تاريك شد اين دو روشنايي ز غمت 
 اين جان و دل مرا جدايي ز غمت

  

  
  ٭٭٭

 از ظلمت چون گرفته ما هم ز غمت
 از بس كه شب و روز بكاهم ز غمت

  

 شد اشك و آهم ز غمت چون آتش و خون 
 از زردي رخ چو برگ كاهم ز غمت

  

  
  ٭٭٭

 دل خسته و زار و ناتوانم ز غمت
 هرچند به لب رسيده جانم ز غمت

  

 برانم ز غمت خونابه ز ديده مي 
 غمگني مانم چو باز مانم ز غمت

  

  
  ٭٭٭

 هرچند دلم بيش كشد بار غمت
 گفتي كم من گير نگيرد هرگز

  

 بر ستمت تر گويي كه بود شيفته 
 آن دل كه كم خويش گرفتست كمت

  

  
  ٭٭٭

 سرو چمني ياد نيايد ز منت
 خورشيد همه ز كوه آيد بر اوج

  

 شد پست چو من سرو بسي در چمنت 
 وان من مسكني ز ره پيرهنت

  



۳۷۹ 

  
  ٭٭٭

 زين رفنت جان رباي درد افزايت
 برخيزم و در وداع هجر آرايت

  

 چون سازم و چون كنم پشيمان رايت 
 زم ز دست خود بر پايتبندي سا

  

  
  ٭٭٭

 آتش درزن ز كربيا در كويت
 آن روي نكو ز ما بپوش از مويت

  

 تا ره نربد هيچ فضويل سويت 
 زيرا كه به ما دريغ باشد رويت

  

  
  ٭٭٭

 هستي تو سزاي اين و صد چندين رنج
 از جسنت و خواسنت برآساي و مباش

  

 تا با تو كه گفت كني همه بر خود سنج 
 اي بر سر گنج كه خفتهآرام گزين 

  

  
  ٭٭٭

 اندر همه عمر من بسي وقت صبوح
 پرسيد ز من كه چون شدي تو مجروح

  

 آمد بر من خيال آن راحت روح 
 گفتم ز وصال تو همني بود فتوح

  

  
  ٭٭٭

 هر جاه ترا بلندي جوزا باد
 راي تو ز روشني فلك سيما باد

  

 درگاه ترا سياست دريا باد 
  بادخورشيد سعادت تو بر باال

  

  
  ٭٭٭

 اي شاخ تو اقبال و خرد بارت باد
 نام پدرت عاقبت كارت باد

  

 در عالم عقل و روح بازارت باد 
 كارت چو رخ و سرت چو دستارت باد

  

  
  ٭٭٭

 وش بادگوشت سوي عاقالن غافل
 ها آتش باد روي تو آب ديده بي

  

 كش باد چشمت سوي صوفيان دردي 
 وصل تو روز نيك را شب خوش باد بي

  

  
  ٭٭٭

 زلفينانت هميشه خم در خم باد
 شادان به غم مني غمم بر غم باد

  

 واندوهانت هميشه دم در دم باد 
 كه به صد بال كم آيد كم باد عشقي

  

  



۳۸۰ 

  ٭٭٭
 نور بصرم خاك قدمهاي تو باد
 در عشق داد من ستمهاي تو باد

  

 آرام دلم زلف به خمهاي تو باد 
 جاني دارم فداي غمهاي تو باد

  

  
  ٭٭٭

 اصل همه شادي از دل شاد تو باد
 بيداد همي كني و دادم ندهي

  

 تابنده بود هميشه بر ياد تو باد 
 داد همه كس فداي بيداد تو باد

  

  
  ٭٭٭

 از كرب چو من طبع تو بگريخته باد
 دشمنت چو من به گردن آويخته باد

  

 با خلق چو تو خلق من آميخته باد 
 يا همچو من آب روي او ريخته باد

  

  
  ٭٭٭

 گردي كه ز ديوار تو بربايد باد
 اي در غم تو طبع خردمندان شاد

  

 جز در چشمم از آن نشان نتوان داد 
 هر كو به تو شاد نيست شاديش مباد

  

  
  ٭٭٭

 كاري كه نه كار تست ناساخته باد
 گر چهرۀ من جز از غم تست چو زر

  

 در كوي تو مال و ملك درباخته باد 
 ددر بوتۀ فرقت تو بگداخته با

  

  
  ٭٭٭

 چشمم ز فراق تو جهانسوز مباد
 روزي اگر از تو باز خواهم ماندن

  

 بر من سپه هجر تو پيروز مباد 
 شب باد همه عمر من آن روز مباد

  

  
  ٭٭٭

 آن را شايي كه باشم از عشق تو شاد
 با اين همه چشم زخم اي حورنژاد

  

 و آن را شايم كه از منت نايد ياد 
 خود باد بيدر راه تو بنده با خود و 

  

  
  ٭٭٭

 آن به كه كنم ياد تو اي حور نژاد
 گرچه به خيال تست بيهوده و باد

  

 ادو آن به كه نيارم از جفاهاي تو ی 
 بيهوده ترا به باد نتوانم داد

  

  
  ٭٭٭



۳۸۱ 

 افروز مبادما را بجز از تو عالم
 اندر دل ما ز هجر تو سوز مباد

  

 بر ما سپه هجر تو پيروز مباد 
 تو مرا روز مباد بي چون با تو شدم

  

  
  ٭٭٭

 در ديدۀ خصم نيك روي تو مباد
 چون قامت من دل دو توي تو مباد

  

 بر عاشق سفله نيك خوي تو مباد 
 جز من پس ازين عاشق روي تو مباد

  

  
  ٭٭٭

 آب از اثر عارض تو مَي گردد
 گر عاشق تو چو خاك الشي گردد

  

 آتش زد و رخسار تو پر خوي گردد 
 زلف تو كي گرددچون باد به گرد 

  

  
  ٭٭٭

 تن در غم تو در آب منزل دارد
 جان در طلب تو باد حاصل دارد

  

 دل آتش سوداي تو در دل دارد 
 پس كيست كه او نيل ترا گل دارد

  

  
  ٭٭٭

 هجر تو خوشست اگرچه زارم دارد
 هجر تو عزيز و وصل خوارم دارد

  

 قرارم دارد وصل تو برت كه بي 
 داين نيز مزاج روزگارم دار

  

  
  ٭٭٭

 ها جمايل دارداز روي تو ديده
 در هر دل و جان غمت نهايل دارد

  

 وز خوي تو عقلها كمايل دارد 
 خال تو بر آن روي تو حايل دارد

  

  
  ٭٭٭

 داردبا هجر تو بنده دل غمني مي
 گويند مرا كه روي بر خاك منه

  

 دارد شبهاست كه روي بر زمني مي 
 دارد روي توام روي چنني مي بي

  

  
  ٭٭٭

 اي صورت تو سكون دلها چو خرد
 دارم ز پي عشق تو يك انده صد

  

 وي سيرت تو منزه از خصلت بد 
 يارم زد از بيم تو هيچ دم نمي

  

  
  ٭٭٭

 گه اهل فساد و با بدان داد و ستد  گه جفت صالح باشم و يار خرد



۳۸۲ 

 بايد بُد و نيك نيك ورنه بَد بَد
  

 زين بيش دف و داريه نتوانم زد
  

  
  ٭٭٭

 من چون تو نيابم تو چو من يابي صد
 كودك نيم اين مايه شناسم بخرد

  

 پس چون كنمت بگفت هر ناكس زد 
 پاي از سر و آب از آتش و نيك از بد

  

  
  ٭٭٭

 روزي كه بود دلت ز جانان پر درد
 اندر سر كوي عاشقي اي سره مرد

  

 شكرانه هزار جان فدا بايد كرد 
 شكر قفاي نيكوان نتوان خورد بي

  

  
  ٭٭٭

 گر خاك شوم چو باد بر من گذرد
 جانش خواهم به چشم من درنگرد

  

 ور باد شوم چو آب بر من سرپد 
 از دست چنني جان جهان جان كه برد

  

  
  ٭٭٭

 بر رهگذر دوست كمني خواهم كرد
 گر بسرپدش صدآفرين خواهم گفت

  

 زير قدمش ديده زمني خواهم كرد 
 نه عاشق زارم ار جز اين خواهم كرد

  

  
  ٭٭٭

 از دور مرا بديد لب خندان كرد
 آن جان جهان كرشمۀ خوبان كرد

  

 و آن روي چو مه به ياسمني پنهان كرد 
 ورنه به قصب ماه نهان نتوان كرد

  

  
  ٭٭٭

 سامان كردسر و بي سوداي توام بي
 لطف و كرمت جسم مرا چون جان كرد

  

 عشق تو مرا زندۀ جاويدان كرد 
 رددر خاك عمل بهرت ازين نتوان ك

  

  
  ٭٭٭

 روزي كه سر از پرده برون خواهي كرد
 گر حسن و جمال ازين فزون خواهي كرد

  

 آنروز زمانه را زبون خواهي كرد 
 يارب چه جگرهاست كه خون خواهي كرد

  

  
  ٭٭٭

 چون چهرۀ تو ز گريه باشد پر درد
 اندر ره عاشقي چنان بايد مرد

  

 زنهار به هيچ آبي آلوده مگرد 
 ز دوزخ سردكز دريا خشك آيد ا

  



۳۸۳ 

  
  ٭٭٭

 گفتا كه به گرد كوي ما خيره مگرد
 گفتم كه نبايدت غم جانم خورد

  

 تا خصم من از جان تو برنارد گرد 
 در كوي تو كشته به كه از روي تو فرد

  

  
  ٭٭٭

 منگر تو بدانكه ذوفنون آيد مرد
 از عهدۀ عهد اگر برون آيد مرد

  

 در عهد وفا نگر كه چون آيد مرد 
 بري فزون آيد مرد از هرچه گمان

  

  
  ٭٭٭

 رو گرد سراپردۀ اسرار مگرد
 مردي بايد زهر دو عالم شده فرد

  

 شوخي چكني كه نيستي مرد نربد 
 كو درد به جاي آب و نان داند خورد

  

  
  ٭٭٭

 آن بت كه دل مرا فرا چنگ آورد
 گفتم: مستي، مرو، سر جنگ آورد

  

 شد مست و سوي رفنت آهنگ آورد 
 و رنگ آورد چون گل بدريد جامه

  

  
  ٭٭٭

 بس دل كه غم سود و زيان تو خورد
 نان تو خورد سگي كه روبه گيرست

  

 بس شاه كه ياد پاسبان تو خورد 
 اي من سگ آن سگي كه نان تو خورد

  

  
  ٭٭٭

 هر كو به جهان راه قلندر گيرد
 در راه قلندري مهيا بايد

  

 بايد كه دل از كون و مكان برگيرد 
 گيرد آلودگي جهان نه در بر

  

  
  ٭٭٭

 چون پوست كشد كارد به دندان گيرد
 او كارد به دست خويش ميزان گيرد

  

 آهن ز لبش قيمت مرجان گيرد 
 تا جان گيرد هرآنچه با جان گيرد

  

  
  ٭٭٭

 اين اسب قلندري نه هركس تازد
 مردي بايد كه جان برون اندازد

  

 وين مهرۀ نيستي نه هركس بازد 
 زدچون جان بشود عشق ترا جان سا

  

  



۳۸۴ 

  ٭٭٭
 گربي كه گرسنه شد به ناني ارزد
 اظهار نهاني به جهاني ارزد

  

 سگ زان تو شد به استخواني ارزد 
 آسايش زندگي به جاني ارزد

  

  
  ٭٭٭

 بادي كه ز كوي آن نگارين خيزد
 آبي كه ز چشم من فراقش ريزد

  

 از خاك جفا صورت مهر انگيزد 
 هر ساعتم آتشي به سر بربيزد

  

  
  ٭٭٭

 برت مردم بد، دد باشد اي آنكه
 داني تو و آنكه چون تو بخرد باشد

  

 وز نيكي تو يك هرنت صد باشد 
 گر مردم نيك بد كند بد باشد

  

  
  ٭٭٭

 دشنام كه از لب تو مهوش باشد
 نشگفت كه دشنام تو دلكش باشد

  

 دري شمرم كش اصل از آتش باشد 
 كان باد كه بر گل گذرد خوش باشد

  

  
  ٭٭٭

 تو دل باشدتو شيرديل شكار
 وصل تو به حيله كي به حاصل باشد

  

 جان دادنم از پي تو مشكل باشد 
 مدبر چه سزاي عشق مقبل باشد

  

  
  ٭٭٭

 اين ضامن صرب من خجل خواهد شد
 بر خشك دو پاي من به گل خواهد شد

  

 اين شيفتگي يكي چهل خواهد شد 
 گويا كه سر اندر سر دل خواهد شد

  

  
  ٭٭٭

 ود تو شددر راه قلندري زيان س
 دشنام سرود و رود مقصود تو شد

  

 زهد و ورع و سجاده مردود تو شد 
 برپست پياله را كه معبود تو شد

  

  
  ٭٭٭

 باالي بتان چاكر باالي تو شد
 بند زيباي تو شد دلها همه نقش

  

 سرهاي سران در سر سوداي تو شد 
 جهانها همه دفرت سخنهاي تو شد

  

  
  ٭٭٭



۳۸۵ 

 آمداز فقر نشان نگر كه در عود
 بگداختنش نگر چه مقصود آمد

  

 بر تن هرنش سياهي دود آمد 
 بودش همه از براي نابود آمد

  

  
  ٭٭٭

 در هجر توام قوت يك آه نماند
 زين خيره سري كه عشق مه رويانست

  

 قوت دل من جز غمت اي ماه نماند 
 اندر ره عاشقي دو همراه نماند

  

  
  ٭٭٭

 نارفته به كوي صدق در گامي چند
 همه نام نكو نامي چند بد كرده

  

 ننشسته به پيش خاصي و عامي چند 
 بر كرده ز طامات الفـ المي چند

  

  
  ٭٭٭

 نقاش كه بر نقش تو پرگار افگند
 چون نقش تمام گشت اي سرو بلند

  

 چند فرمود كه تا سجده برندت يك 
 سوخت سپند و مي» وان يكاد«خواند  مي

  

  
  ٭٭٭

 نهايت كردندمرغان كه خروش بي
 كار فراقشان روايت كردند چون

  

 از فرقت گل همي شكايت كردند 
 هاي خود حكايت كردند با گل گله

  

  
  ٭٭٭

 اي گل نه به سيم اگر به جانت بخرند
 گه نيز عزيز و گاه خوارت شمرند

  

 چون بر تو شبي گذشت نامت نربند 
 بر سر ريزند و زير پايت سرپند

  

  
  ٭٭٭

 ريشان كه سغبۀ سيم و زرند اين بي
 ر بايد زر كه تا غم از دل بربندز

  

 در سبلت تو به شاعري كي نگرند 
 ترّانۀ خشك خوبرويان نخرند

  

  
  ٭٭٭

 تو نام تو برنداي كه بي سيمرغ نه
 بلبل نه كه از نواي تو جامه درند

  

 اي كه با تو در تو نگرند طاووس نه 
 آخر تو چه مرغي و ترا با چه خرند

  

  
  ٭٭٭

 كز سايۀ حشمت تو مهرت دورند  جورندسادات به يك بار همه مه



۳۸۶ 

 از غايت مهر تو به دل رنجورند
  

 گر شكر تو گويند به جان معذورند
  

  
  ٭٭٭

 با ياد تو جام زهر چون نوش كشند
 بنماي به زاهدان جمال رخ خويش

  

 از كوي تو عاشقان بيهوش كشند 
 تا غاشيۀ مهر تو بر دوش كشند

  

  
  ٭٭٭

 تا عشق قد تو همچو چنرب نكند
 ين عشق درست از آن كس آيد به جهانا

  

 در راه قلندري ترا سر نكند 
 كورا همه آب بحرها تر نكند

  

  
  ٭٭٭

 عشق تو كراي شادي و غم نكند
 زخم تو كراي آه و مرهم نكند

  

 عمر تو كراي سور و ماتم نكند 
 چه جاي كراييم كراهم نكند

  

  
  ٭٭٭

 بسيار مگو دال كه سودي نكند
 رهم نهد اوچون جان تو صدهزار ب

  

 ور صرب كني به تو نمودي نكند 
 و آتش زند اندرو و دودي نكند

  

  
  ٭٭٭

 يك دم سر زلف خويش پر خم نكند
 خارم نهد و عشق مرا كم نكند

  

 تا كار مرا چو زلف درهم نكند 
 خاري كه چنو گل سرپ غم نكند

  

  
  ٭٭٭

 عشاق اگر دو كون پيش تو نهند
 من عاشق دلسوخته جاني دارم

  

 مانند و از خجالت نرهند مفلس 
 پيداست درين جهان به جاني چه دهند

  

  
  ٭٭٭

 دادانندعشق و غم تو اگرچه بي
 نبود عجب ار ز يكديگر شادانند

  

 جان و دل من  زهر دو آبادانند 
 چون جان من و عشق تو همزادانند

  

  
  ٭٭٭

 آنها كه اسير عشق دلدارانند
 هرگز نشود بخت بد از عشق جدا

  

 ك هميشه خونباراننداز دست فل 
 بدبختي و عاشقي مگر يارانند

  



۳۸۷ 

  
  ٭٭٭

 اندآنها كه درين حديث آويخته
 اند بس فتنه كه هر شبي برانگيخته

  

 اند بسيار ز ديده خون دل ريخته 
 اند آنگاه به حيلت از تو بگريخته

  

  
  ٭٭٭

 بيندديده ز فراق تو زيان مي
 با اين همه من ز ديده ناخشنودم

  

 بيند ون دل نشان ميبر چهره ز خ 
 بيند رخ تو چرا جهان مي تا بي

  

  
  ٭٭٭

 اندآن روز كه مهر كار گردون زده
 اند واقف نشوي به عقل تا چون زده

  

 اند مهر زر عاشقي دگرگون زده 
 اند كاين زر ز سراي عقل بيرون زده

  

  
  ٭٭٭

 تا در طلب مات همي كام بود
 آن دل كه در او عشق دالرام بود

  

 بروي ما زني دام بودهر دم كه  
 گر زندگي از جان طلبد خام بود

  

  
  ٭٭٭

 آن ذات كه پروردۀ اسرار بود
 تيمار همي خوري كه در خاك شوم

  

 از مرگ نينديشد و هشيار بود 
 در خاك يكي شود كه در نار بود

  

  
  ٭٭٭

 هر بوده كه او ز اصل نابود بود
 نفسش پسند مقصود بود گر يك

  

 ود بودنابوده و بود او همه س 
 نابود شود هر آينه بود بود

  

  
  ٭٭٭

 دل بندۀ عاشقي تن آزاد چسود
 اي فرياد همي خواهم و تو تن زده

  

 جان گشته خراب و عالم آباد چسود 
 فرياد رسي چو نيست فرياد چسود

  

  
  ٭٭٭

 زن، زن ز وفا شود ز زيور نشود
 گوهر گوهري ز گوهر نشود بي

  

 سر، سر ز وفا شود ز افسر نشود 
 را سگي از قالده كمرت نشودسگ 

  

  



۳۸۸ 

  ٭٭٭
 ترسم كه دل از وصل تو خرم نشود
 با من به وفا عهد تو محكم نشود

  

 تا كار تو چون زلف تو درهم نشود 
 تا باد نكويي ز سرت كم نشود

  

  
  ٭٭٭

 يك روز دلت به مهر ما نگرايد
 تا الجرم اكنون كه چنينت بايد

  

 ديوت همه جز راه بال ننمايد 
 همي نگويم شايد گويد من مي

  

  
  ٭٭٭

 بايدآني كه فداي تو روان مي
 من هيچ ندانم كه كرا ماني تو

  

 بايد پيش رخ تو نثار جان مي 
 بايد اي دوست چناني كه چنان مي

  

  
  ٭٭٭

 گاهي فلكم گريسنت فرمايد
 گاهيم به درد خنده لب بگشايد

  

 ناخفته دو چشم را عنا فرمايد 
 گويد ز بدي خنده نيايد آيد

  

  
  ٭٭٭

 روزي كه بتم ز فوطه رخ بنمايد
 در فوطه بتا خمش ازين به بايد

  

 با فوطه هزار جان ز تن بربايد 
 عاشق كش فوطه پوش نيكو نايد

  

  
  ٭٭٭

 مردي كه به راه عشق جان فرسايد
 بايد عاشق به ره عشق چنان مي

  

 بايد كه بدون يار خود نگرايد 
 كز دوزخ و از بهشت يادش نايد

  

  
  ٭٭٭

 د آن كه مرد عاشق آيدآن باي
 شاهنشه عشق روي اگر بنمايد

  

 تا عشق هرنهاي خودش بنمايد 
 با او همه غوغاي جهان برنايد

  

  
  ٭٭٭

 تاب در هم نگريد آن عنرب نيم
 روز من مستمند پر غم نگريد

  

 آن نرگس پر خمار خرم نگريد 
 تا نرسد چشم بدي كم نگريد هان

  

  



۳۸۹ 

  ٭٭٭
 ديددي بنده چو آن اللۀ خندان تو

 ني سيب در آن حقۀ مرجان تو ديد
  

 وان سيب در آن رهگذر جان تو ديد 
 كاندر دل تنگ خود زنخدان تو ديد

  

  
  ٭٭٭

 اكنون كه سياهي اي دل چون خورشيد
 كاندر چشمي تو از عزيزي جاويد

  

 بيشت بايد ز عشق من داد نويد 
 اي سيه به كه سفيد چون ديدۀ ديده

  

  
  ٭٭٭

 جاويداي ديدن تو راحت جانم
 روزي كه نباشدم به ديدارت اميد

  

 شب ماه مني و روز روشن خورشيد 
 آن روز سياه باد و آن ديده سپيد

  

  
  ٭٭٭

 اي خورشيدي كه نورت از روي اميد
 ناگه به چه از باد اجل سرد شدي

  

 گفتم كه به صدر ما نماند جاويد 
 گر سرد نگردد اين نگارين خورشيد

  

  
  ٭٭٭

 بوزيديك ذره نسيم خاك پايت
 هركس كه از آن حسن يكي ذره بديد

  

 زو گشت درين جهان همه حسن پديد 
 بفروخت دل و ديده و مهر تو خريد

  

  
  ٭٭٭

 گويي كه من از بلعجبي دارم عار
 اين بلعجبي نباشد اي زيبا يار

  

 سيب از چه نهي ميان يكدانۀ نار 
 كاندر دهن مور نهي مهرۀ مار

  

  
  ٭٭٭

 ح آثارچون از اجل تو ديد بر لو
 وار از زاري تو به خون دل جيحون

  

 الموت فرو ماند از كار دست ملك 
 گريد زارفرو مرگ تو همي بر تو 

  

  
  ٭٭٭

 نازان و گرازان به وثاق آمد يار
 جوشان و خروشانش گرفتم به كنار

  

 نازان چو گل و مل و گرازان چو بهار 
 جوشان ز تف خمر و خروشان ز خمار

  

  
  ٭٭٭



۳۹۰ 

 في ما در هر كارتكل از غايت بي
 گفتيم تو خوش باش كه ما اي دلدار

  

 ديوانه و مستمان همي خواند يار 
 ديوانۀ عاقليم و مست هشيار

  

  
  ٭٭٭

 بارنه چرخ به كام ما بگردد يك
 نه نيز دلم را بر من هست قرار

  

 نه دارد يار كار ما را تيمار 
 احسنت اي دل، زه اي فلك، نيك اي يار

  

  
  ٭٭٭

 ز من برآورد دماربخت و دل من
 تر چه ماند در عالم كار زين نادره

  

 چون يار چنان ديد ز من شد بيزار 
 زانسان بختي، چنني ديل، چونان يار

  

  
  ٭٭٭

 اي گشته چو ماه و همچو خورشيد سمر
 چون ماه به روزن كسان در منگر

  

 خوي مه و خورشيد مدار اندر سر 
 ناخوانده چو خورشيد ميا اي دلرب

  

  
  ٭٭٭

 تر از قبلۀ گربروي تو رخشندهاي
 من دست ز آستني برون كرده ز عشق

  

 وي چشم من از فراق گرينده چو ابر 
 تو پاي به دامن اندر آورده به صرب

  

  
  ٭٭٭

 كس كه چو او نبود در دهر دگرآن
 واكنون كه همي ز خاك برنارد سر

  

 در خاك شد از تير اجل زير و زبر 
 تر شايد كه به خون دل كنم مژگان

  

  
  ٭٭٭

 بازي بنگر عشق چه كردست آغاز
 بر درگه اين و آن چه گردي به مجاز

  

 ناز ازين حديث و خود را بنوازمي 
 ساز ره عشق كن برو با او ساز

  

  
  ٭٭٭

 هرگز دل من به آشكارا و به راز
 انداز من يار عيار خواهم و خاك

  

 خرد نباشد دمساز با مردم بي 
 زكورا نشود ز عالمي ديده فرا

  

  
  ٭٭٭

 ساز اندر خور خويش كار ما را مي  اول تو حديث عشق كردي آغاز



۳۹۱ 

 ما كي گنجيم در سراپردۀ راز
  

 الفيست به دست ما و منشور نياز
  

  
  ٭٭٭

 از عشق تو اي صنم به شبهاي دراز
 تا برندمد صبح به شبهاي دراز

  

 چون شمع به پاي باشم و تن به گداز 
 جان در بر آتشست و دل در دم گاز

  

  
  ٭٭٭

 ناديده ترا چو راه را كردم باز
 دل نزد تو بگذاشتم اي شمع طراز

  

 پيوسته شدم با غم و بگسسته ز ناز 
 تا خسته دل از تو عذر من خواهد باز

  

  
  ٭٭٭

 سازخوشخو شده بود آن صنم قاعده
 چون گوز درآگند دگر باز از ناز

  

 باز از شوخي بلعجبي كرد آغاز 
 يد بازاز ماست همي بوي پنير آ

  

  
  ٭٭٭

 خواهي كه ترا روي دهد صرف نياز
 مستي كن و بر نهاد هر مست بناز

  

 دستار نماز در خرابات بباز 
 ست و نماز مر مستان را چه جاي روزه

  

  
  ٭٭٭

 عقلي كه هميشه با رواني دمساز
 بختي كه نباشيم زماني هم باز

  

 دهري كه به يك ديد نهي كام فراز 
 ي بازجاني كه چو بگسلي نپيوند

  

  
  ٭٭٭

 شب گشت ز هجران دل فروزم روز
 شد روشني و تيرگي از روز و شبم

  

 شب تيز شد از آه جهانسوزم روز 
 اكنون نه شبم شبست و نه روزم روز

  

  
  ٭٭٭

 اي گلنب نابسوده او باش هنوز
 بوي تو نكردست صبا فاش هنوز

  

 وي رنگ تو ناميخته نقاش هنوز 
 تا بر تو وزد باد صبا باش هنوز

  

  
  ٭٭٭

 نواييم هنوزآسيمه سران بي
 زين هر دو پي هم بگراييم هنوز

  

 با شهوتها و با هواييم هنوز 
 از دوست بدين سبب جداييم هنوز

  



۳۹۲ 

  
  ٭٭٭

 بر چرخ نهاده پاي بستيم هنوز
 صويف شدۀ بادۀ صافيم هنوز

  

 قارون شدگان تنگدستيم هنوز 
 دوري در ده كه نيم مستيم هنوز

  

  
  ٭٭٭

 تو صبا عنرب بيزاي در سر زلف
 چكد ز خون دل من هر قطره كه مي

  

 وي نرگس شهالي تو بس شورانگيز 
 در جام وفاي تست كژدار و مريز

  

  
  ٭٭٭

 درد دلم از طبيب بيهوده مرپس
 نالودۀ پاك را از آلوده مرپس

  

 رنج تنم از حريف آسوده مرپس 
 در بوده همي نگر ز نابوده مرپس

  

  
  ٭٭٭

 برخيزد خساي ديده ز هر طرف كه
 هش دار كه تا با تو كم آميزد خس

  

 ست كه جز در تو نياويزم خسطرفه 
 ها ريزد خس زيرا همه آب ديده

  

  
  ٭٭٭

 خوانديم گرسنه ما ز دل يار هوس
 تو نعمت هر دو عالمي به نزد همه كس

  

 سير از چو تويي بگو كه يا رد شد پس 
 اي داند و بس قدر چو تويي گرسنه

  

  
  ٭٭٭

 تي برده دل من به هوساي چون هس
 گر چون هستي به دستت آرم زين پس

  

 چون نيستيم غم فراق تو نه بس 
 پنهان كنمت چو نيستي از همه كس

  

  
  ٭٭٭

 اي من به تو زنده همچو مردم به نفس
 گرمت بينم چو بنگرم با همه كس

  

 در كار تو كرده دين و دنيا به هوس 
 سردي همه از براي من داري و بس

  

  
  ٭٭٭

 در طلبت هزار دل كرد هوسان
 نگرم از همه كس ليكن چو همي مي

  

 با عشق تو صدهزار جان باخت نفس 
 با نام تو پيوست جمال همه كس

  

  



۳۹۳ 

  ٭٭٭
 شمعي كه چو پروانه بود نزد تو كس
 با مشعلۀ عشق تو با دست عسس

  

 نتوان چو چراغ پيش تو داد نفس 
 قنديل شب وصال تو زلف تو بس

  

  
  ٭٭٭

 وري به ما جان چو نفسبادي كه بيا
 آبي كه به تو زنده توان بودن و بس

  

 ناري كه دلم همي بسوزي به هوس 
 خاكي كه به تست بازگشت همه كس

  

  
  ٭٭٭

 اي تن وطن بالي آن دلكش باش
 اي ديده به زير پاي او مفرش باش

  

 اي جان ز غمش هميشه در آتش باش 
 اي دل نه همه وصال باشد خوش باش

  

  
  ٭٭٭

 دل و جان من از عشق تو الش اي گشته
 يك شهر خرب كه زاهدي شد قالش

  

 افگنده مرا به گفتگوي اوباش 
 چون پرده دريده شد كنون باداباش

  

  
  ٭٭٭

 اي مشبك دلكشبا من ز دريچه
 تافت چنان جمال آن حوراوش مي

  

 از لطف سخن گفت به هر معني خوش 
 كز پنجرۀ تنور نور آتش

  

  
  ٭٭٭

 پاش تو خوشپوش سمن اي عارض گل
 فروش فراش تو خوش اي زلف سيه

  

 اي چشم پر از خمار جمّاش تو خوش 
 بر عاشق پر خروش پرخاش تو خوش

  

  
  ٭٭٭

 بر طرف قمر نهاده مشك و شكرش
 در كعبۀ حسن گشت و در پيش درش

  

 چكند كه فقاع خوش نبندد به درش 
 زنان بر حجرش عشاق همه بوسه

  

  
  ٭٭٭

  كشچون نزد رهي درآيي اي دلرب
 زيرا كه چو گيرمت به شادي دركش

  

 پيراهن چرب را تو از تن دركش 
 در پيرهن چرب تو افتد آتش

  

  
  ٭٭٭



۳۹۴ 

 ني آب دو چشم داري اي حورافش
 باد تكرب تو اي دلرب كش بي

  

 زان روي درين دلست چندين آتش 
 با خاك سر كوي تو دل دارم خوش

  

  
  ٭٭٭

 با سينۀ اين و آن چه گويي غم خويش
 تو عالمي ز بيش و كم خويش بر ساز

  

 از ديدۀ اين و آن چه جويي نم خويش 
 آنگاه بزي به ناز در عالم خويش

  

  
  ٭٭٭

 گير و هر دو عالم بفروش مي بر كف
 گر هر دو جهان نباشدت در فرمان

  

 بيهوده مدار هر دو عالم به خروش 
 در دوزخ مست به كه در خلد به هوش

  

  
  ٭٭٭

 درويشاي برده دل من چو هزاران
 تا كي گويي ترا نيازارم بيش

  

 رحميت آيني شد و بد عهدي كيشبي 
 من طبع تو نيك دانم و طالع خويش

  

  
  ٭٭٭

 گه در پي دين رويم و گه در پي كيش
 در جمله ز ما مرگ خرد دارد بيش

  

 هر روز به نوبتي نهيم اندر پيش 
 هستيم همه عاشق بدبختي خويش

  

  
  ٭٭٭

 يشهرچند بود مردم دانا درو
 اين را بشود جاه چو شد مال از پيش

  

 صد ره بود از توانگر نادان بيش 
 وآن شاد بود مدام از دانش خويش

  

  
  ٭٭٭

 دي آمدني به حيرت از منزل خويش
 فردا شدني به چيزي از حاصل خويش

  

 امروز قراري نه به كار دل خويش 
 پس من چه دهم نشان ز آب و گل خويش

  

  
  ٭٭٭

 روازۀ خويشآراست بهار كوي و د
 بنماي بهار را رخ تازۀ خويش

  

 افگند به باغ و راغ آوازۀ خويش 
 تا بشناسد بهار اندازۀ خويش

  

  
  ٭٭٭

 شد سوخته و كشته جهاني درويش  از عشق تو اي سنگدل كافر كيش



۳۹۵ 

 در شهر چنني خو كه تو آوردي پيش
  

 گور شهدا هزار خواهد شد بيش
  

  
  ٭٭٭

 معمعشوقه دلم به آتش انباشت چو ش
 تا روز به يك سوختنم داشت چو شمع

  

 بر رويم زرد گل بسي كاشت چو شمع 
 پس خيره مرا ز دور بگذاشت چو شمع

  

  
  ٭٭٭

 از يار وفا مجوي كاندر هر باغ
 تا با خودي از عشق منه بر دل داغ

  

 بازد زاغ هيچ نصيبه عشق ميبي 
 پروانه شو آنگاه تو داني و چراغ

  

  
  ٭٭٭

 اندر باغنيكوتري از آب روان
 ليكن چه كنم كه عشقت اي شمع و چراغ

  

 زيباتري از جواني و مال و فراغ 
 جويان بودست درد ما را از داغ

  

  
  ٭٭٭

 ناديده من از عشق تو يك روز فراغ
 كردي تن من ز تاب هجران چو كناغ

  

 بهره نربد مرا ز وصلت جز داغ 
 تا خو داري تو دوست كشنت چو چراغ

  

  
  ٭٭٭

 ترا كرده كناغاي بيماري سرو
 خورشيد و چراغ من بدي و پس از اين

  

 پس دست اجل نهاده بر جان تو داغ 
 ناييم بهم پيش چو خورشيد و چراغ

  

  
  ٭٭٭

 در راه تو ار سود و زيانم فارغ
 غم ام از آنم بي خود را به تو داده

  

 ور شوق تو از هر دو جهانم فارغ 
 خورم از آنم فارغ غمهاي تو مي

  

  
  ٭٭٭

 د هوات در دلم غايت عشقتا دي
 گر وحي ز آسمان گسسته نشدي

  

 در پيش دلم كشيد خوش رايت عشق 
 در شأن دل من آمدي رايت عشق

  

  
  ٭٭٭

 بر سني سرير سر سپاه آمد عشق
 بر كاف كمال كل، كاله آمد عشق

  

 بر ميم ملوك پادشاه آمد عشق 
 با اينهمه يك قدم ز راه آمد عشق

  



۳۹۶ 

  
  ٭٭٭

 كس در خور عشقجز من به جهان نبود
 بار به طبع خوش شدم چاكر عشق يك

  

 زان بر سر من نهاد چرخ افسر عشق 
 دارم سر آنكه سر كنم در سر عشق

  

  
  ٭٭٭

 تحويل كنم نام خود از دفرت عشق
 نه بنگرم و نه بگذرم بر در عشق

  

 تا باز رهم من از بال و سر عشق 
 عشق آفت دينست كه دارد سر عشق

  

  
  ٭٭٭

 بود در تركش عشقجز تير بال ن
 كش عشق جز دست قضا نيست جنيبت

  

 جز مسند عشق نيست در مفرش عشق 
 جان بايد جان سپند بر آتش عشق

  

  
  ٭٭٭

 اي دلت بردۀ عشق گويند كه كرده
 گر بردارم ز پيش دل پردۀ عشق

  

 وين رنج تو هست از دل آوردۀ عشق 
 بينند ديل به نازپروردۀ عشق

  

  
  ٭٭٭

 پردۀ عشقكي بسته كند عقل سرا
 بسيار ز زنده به بود مردۀ عشق

  

 كي بازآرد خرد ز ره بردۀ عشق 
 اي خواجه چه واقفي تو از خردۀ عشق

  

  
  ٭٭٭

 چشمي دارم ز اشك پيمانۀ عشق
 امروز منم قديم در خانۀ عشق

  

 جاني دارم ز سوز پروانۀ عشق 
 هشيار همه جهان و ديوانۀ عشق

  

  
  ٭٭٭

 خورشيد سما بسوزد از سايۀ عشق
 ز آتش عشق نيست پيرايۀ عشقج

  

 اي دال تو همسايۀ عشق پس چون شده 
 اينست بتا مايه و سرمايۀ عشق

  

  
  ٭٭٭

 آن روز كه شير خوردم از دايۀ عشق
 دولت كه فگند بر سرم سايۀ عشق

  

 از صرب غني شدم به سرمايۀ عشق 
 بر من به غلط ببست پيرايۀ عشق

  

  



۳۹۷ 

  ٭٭٭
 كردي تو پرير آب وصل از رخ پاك

 باك وز شدي ز باد سردم بيامر
  

 تا دي شدم از آتش هجر تو هالك 
 فردا كنم از دست تو بر تارك خاك

  

  
  ٭٭٭

 اي آصف اين زمانه از خاطر پاك
 اي همچو فرشته اندرين عالم خاك

  

 همچون ز سليمان ز تو شد ديو هالك 
 آثار تو و شخص تو دور از ادراك

  

  
  ٭٭٭

 ناكزين پيش به شبهاي سياه شبه
 روز به عارضت همي گويد خاكام

  

 خورشيد همي نمودي از عارض پاك 
 »ه مساكاللّٰ انعم«اي روز زمانه 

  

  
  ٭٭٭

 نايد به كف آن زلف سمن مال به مال
 اي چون گل نو كه بينمت سال به سال

  

 ني رقص كند بر آن رخان خال به خال 
 گردنده چو روزگاري از حال به حال

  

  
  ٭٭٭

 وار و خجلهرچند شدم ز عشق تو خ
 از تو نكنم شكايت اي شمع چگل

  

 در عشق بجز درد ندارم حاصل 
 كني رنج مرا هم از دل آمد بر دل

  

  
  ٭٭٭

 اي عهد تو عهد دوستان سر پل
 پر مشغله و ميان تهي همچو دهل

  

 از وصل تو هجر خيزد از عز تو دل 
 اي يك شبه همچو شمع و يك روزه چو گل

  

  
  ٭٭٭

 هر عاقلز گفتۀ بد گوي تو چونا
  نكنم تا ننهندم در گلخايل

  

 حاصل در كوشش خصم تو چو هر بي 
 سوداي تو از دماغ و مهر تو ز دل

  

  
  ٭٭٭

 با چهرۀ آن نگار خندان اي گل
 بيهوده تن خويش مرنجان اي گل

  

 بيرون نربي زيره به كرمان اي گل 
 هان چاك مزن بر به گريبان اي گل

  

  
  ٭٭٭



۳۹۸ 

 جهلاي عمر عزيز داده بر باد ز
 اسباب دوصد ساله سگالنده ز پيش

  

 خربي كار اجل داشته سهل وز بي 
 نايافته از زمانه يك ساعت مهل

  

  
  ٭٭٭

 در عشق تو خفته همچو ابروي توأم
 در خشم شدي كه گفتمت ترك مني؟

  

 زخمم چه زني نه مرد بازوي توأم 
 بگذاشتم اين حديث، هندوي توأم

  

  
  ٭٭٭

 ماز روي عتاب اگرچه گويي سرد
 روزي اگر از وفاي تو برگردم

  

 در صف بال گرچه دهي ناوردم 
 در مذهب و راه عاشقي نامردم

  

  
  ٭٭٭

 بسيار ز عاشقيت غمها خوردم
 رنج دل و خون ديده حاصل كردم

  

 در هجر بسي شب كه به روز آوردم 
 گر جان برم از دست تو مرد مردم

  

  
  ٭٭٭

 بر دل ز غم فراق داغي دارم
 س دماغي دارمبا اين همه پر نف

  

 در يافنت كام فراغي دارم 
 بر رهگذر باد چراغي دارم

  

  
  ٭٭٭

 هر بار ز ديده از تو در تيمارم
 اي يار چو ماه اگر دهي ديدارم

  

 تا بهره ز ديدار تو چون بردارم 
 چون چرخ هزار ديده در وي دارم

  

  
  ٭٭٭

 هر روز به درد از تو نويدي دارم
 نوميد مكن مرا و رخ برمفروز

  

 بر تهمت عود خشك بيدي دارم 
 كاخر به تو جز درد اميدي دارم

  

  
  ٭٭٭

 نامت پس ازين يارا به اسم دارم
 چون مار سرم بكوب ارت دم دارم

  

 نوشت پس ازين چو نيش كژدم دارم 
 از سگ برتم اگر به مردم دارم

  

  
  ٭٭٭

 رت به روز ز آتش خيزمچون خاكس  در خوابگه از دل شب آتش بيزم



۳۹۹ 

 هر گه كه كند عشق تو آتش تيزم
  

 چون شمع ز درد بر سر آتش ريزم
  

  
  ٭٭٭

 چون در غم آن نگار سركش باشم
 چون من به مراد آن پريوش باشم

  

 آب انگارم گرچه در آتش باشم 
 گر قصد به كشتنم كند خوش باشم

  

  
  ٭٭٭

 گفتم خود را ز خس نگهدار اي چشم
 واكنون كه به ديده در زدي خار اي چشم

  

 مرا به درد مسپار اي چشم خود را و 
 بار اي چشم تا جانت برآيد اشك مي

  

  
  ٭٭٭

 افسرده شد از دم دهانم دم چشم
 چشمم ز پي ديدن روي تو بود

  

 بر ناخن من گيا دميد از نم چشم 
 بي روي تو گر چشم نباشد كم چشم

  

  
  ٭٭٭

 گر با فلكم كني برابر بيشم
 هرگز نمرم ز مرگ از آن ننديشم

  

 ذره نيرزد پيشم عالم همه يك 
 كز گوهر خود ماليكت را خويشم

  

  
  ٭٭٭

 روز آمد و بركشيد خورشيد علم
 گويي ز ميان آن دو زلفني به خم

  

 شب كرد ازو هزيمت و برد حشم 
 پيدا كردند روي آن شهره صنم

  

  
  ٭٭٭

 تيغ از كف و بازوي تو اي فخر امم
 از تيغ علي بگوي تيغ تو چه كم

  

 پشت حشمهم روي مصاف آمد و هم  
 كان دين عرب فزود و اين ملك عجم

  

  
  ٭٭٭

 چون گل صنما جامه به صد جا چاكم
 ناكم چون شاخ بنفشه كوژ و انده

  

 چون الله به روز باد سر بر خاكم 
 در غم خوردن چو ياسمني چاالكم

  

  
  ٭٭٭

 با دولت حسن دوست اندر جنگم
 چون برد ز رخ دولت جنگي رنگم

  

 چنگمزيرا كه همي نيايد اندر  
 گردنده چو دولت و دو تا چون چنگم

  



۴۰۰ 

  
  ٭٭٭

 اي بسته به تو مهر و وفا يك عالم
 وي دشمن و دوست مر ترا يك عالم

  

 مانده ز تو در خوف و رجا يك عالم 
 خاري و گلي با من و با يك عالم

  

  
  ٭٭٭

 افزاي دلماي گشته فراق تو غم
گاه نه  اي بتا كه بندي محكم آ

  

 دلماميد وصال تو تماشاي  
 دست ستمت نهاده بر پاي دلم

  

  
  ٭٭٭

 پر شد ز شراب عشق جانا جامم
 از عشق تو اين نه بس مراد و كامم

  

 چون زلف تو درهم زده شد ايامم 
 كز جملۀ بندگان نويسي نامم

  

  
  ٭٭٭

 يك بوسه بر آن لبان خندان نزنم
 گر جان خواهي ز بهر يك بوسه ز من

  

 تا بر پايت هزار چندان نزنم 
 ق لب تو هيچ دندان نزنماز عش

  

  
  ٭٭٭

 وصل تو زندگاني اي مه چكنمبي
 گفتي كه به وصل هم دلت شاد كنم

  

 ديدارت عيش مرفه چكنمبي 
 ه چكنمگر اين نكني نعوذباللّٰ 

  

  
  ٭٭٭

 گيرم ز غمت جان و خرد پير كنم
 بر هر دو جهان چهار تكبير كنم

  

 خود را ز هوس ناوك تقدير كنم 
 تدبير كنم شايستۀ تو نيم، چه

  

  
  ٭٭٭

 دارد پشتم ز وعدۀ خام تو خم
 تا كرد قضا حديثم از كام تو كم

  

 بارد چشمم ز بردن نام تو نم 
 هرگز نروم به گام در دام تو دم

  

  
  ٭٭٭

 اي چون شكن زلف تو پشتم خم خم
 در مهر و وفايت آزمودم دم دم

  

 وي چون اثر خلق تو صربم كم كم 
 همبا اين همه تو بهي و آخر هم 

  

  



۴۰۱ 

  ٭٭٭
 رنج بدنماز آمدنم فزود

 وز بيم شدن با غم و درد حزنم
  

 از بودن خود هميشه اندر محنم 
 نه آمدن و نه بدن و نه شدنم

  

  
  ٭٭٭

 با ابر هميشه در عتابش بينم
 گر مردمك ديدۀ من نيست چرا

  

 جويندۀ نور آفتابش بينم 
 چون چشم گشايم اندر آبش بينم

  

  
  ٭٭٭

 نصور شومفتحي كه به آمدنت م
 ماهي كه ز ديدن تو پر نور شوم

  

 عمري كه ز رفنت تو رنجور شوم 
 جاني كه نخواهم كه ز تو دور شوم

  

  
  ٭٭٭

 در وصل شب و روز شمرديم بهم
 تقدير به يكساعت برداد به باد

  

 در هجر بسي راه سرپديم بهم 
 رنجي كه به روزگار برديم بهم

  

  
  ٭٭٭

 مجرم رخ تو كه ما بدو آساييم
 جرم ترا چو روي تو آراييمما 

  

 ما با رخ و با خرام تو برناييم 
 اي كه مجرم ماييم خود جرم تو كرده

  

  
  ٭٭٭

 چوبي بودم بود به گل در پايم
 در خدمت او چنان قوي شد رايم

  

 در خدمت مختار فلك شد جايم 
 كامروز ستون آسمان را شايم

  

  
  ٭٭٭

 ايمگفتم كه مگر دل ز تو برداشته
 ايم روي تو بگذاشته يامروز كه ب

  

 ايم معلوم شد اي صنم كه پنداشته 
 ايم ها فرو داشته دل را به بهانه

  

  
  ٭٭٭

 داني همه ز خاك و آبيم چون مي
 در تو نرسيم اگر بسي بشتابيم

  

 امروز همه اسير خورد و خوابيم 
 سرمايه تويي سود ز خود كي يابيم

  

  
  ٭٭٭



۴۰۲ 

 ايميك چند در اسالم فرس تاخته
 ايم دۀ عشق تو بشناختهچون قاع

  

 ايم يك چند به كفر و كافري ساخته 
 ايم رپداختهاز كفر به اسالم ن

  

  
  ٭٭٭

 ايمراحت همه از غمي برانداخته
 ايم كاري نو چو كار عاقالن ساخته

  

 ايم در بوتۀ روزگار بگداخته 
 ايم نقدي به اميد نسيه درباخته

  

  
  ٭٭٭

 از ديده درم خريد روي تو شديم
 تو بر مثال روي تو شديمروي  بي

  

 وز گوش غالم هاي و هوي تو شديم 
 بازيچۀ كودكان كوي تو شديم

  

  
  ٭٭٭

 ما شربت هجر تو چشيديم و شديم
 در جسنت وصل تو ز نايافتنت

  

 هجران تو بر وصل گزيديم و شديم 
 دل رفت و طمع ز جان بريديم و شديم

  

  
  ٭٭٭

 زان يك نظر نهان كه ما دزديديم
 ردۀ خود بدريديماندر هوست پ

  

 دور از تو هزار درد و محنت ديديم 
 تو عشوه فروختي و ما بخريديم

  

  
  ٭٭٭

 نظام انگاريمكاري كه نه با تو بي
 ناديدن تو هواي كام انگاريم

  

 صبحي كه نه با تو، وقت شام انگاريم 
 تو همه خرمي حرام انگاريم بي

  

  
  ٭٭٭

 تريمتا ظن نربي كه از تو آگاه
 تريم ار خويش روباههرچند به ك

  

 تريم ما از تو به صد دقيقه گمراه 
 تريم از دامن دوست دست كوتاه

  

  
  ٭٭٭

 پا و سريممانندۀ باد اگرچه بي
 زان پيش كه رخت ما سوي خاك كشند

  

 پيوسته چو آتش ره باال سرپيم 
 ما خاك فروشيم و بدان آب خوريم

  

  
  ٭٭٭

 باري به غمت به گرد عالم فاشيم  با خوي بد تو گرچه در پرخاشيم



۴۰۳ 

 ما ز جملۀ اوباشيمچون نزد تو 
  

 باشيم پزيم و خوش مي سوداي تو مي
  

  
  ٭٭٭

 تر از كف كليماي روي تو پاكيزه
 تا آن رخ يوسفي به ما بنمودي

  

 آنرا ماني كه كرد احمد به دو نيم 
 ما بر سر آتشيم چون ابراهيم

  

  
  ٭٭٭

 قائم به خودي از آن شب و روز مقيم
 ه ز آب و آتشت باشد بيمبا ما ن

  

 بيمت ز سمومست و اميدت به نسيم 
 چون سايه شدي ترا چه جيحون چه جحيم

  

  
  ٭٭٭

 قالشانيم و الابايل حاليم
 جان داده فداي رطل ماالماليم

  

 شدگان چشم و زلف و خاليمفتنه 
 روشن بخوريم و تيره بر سر ماليم

  

  
  ٭٭٭

 هستيم ز بندگيت ما شاد اي جان
 ي ز ما ترا نا شاديگر به شود

  

 زيرا كه شديم از همه آزاد اي جان 
 خون دل من مباركت باد اي جان

  

  
  ٭٭٭

 اكنون كه ز دوني اي جهان گذران
 خربان از ننگ تو اي مزين بي

  

 استام ز زر همي زني بهر خران 
 منصور سعيد رست واي دگران

  

  
  ٭٭٭

 عقلي كه خالف تو گزيدن نتوان
 دن نتوانوهمي كه به ذات تو رسي

  

 ديني كه ز شرط تو بريدن نتوان 
 ي كه ز دام تو رهيدن نتواندهر

  

  
  ٭٭٭

 يك شب غم هجران تو اي جان جهان
 موسوم همه جهان شد آن راز جهان

  

 با هشت زبان بگفتم اي كاهش جان 
 با هشت زبان راز نماند پنهان

  

  
  ٭٭٭

 گه سوي من آيي از لطيفي پويان
 گه برگردي ستيزۀ بدگويان

  

 جويان گه عهدشكن شوي چو رشوت 
 اي درنخورد ز فعل نيكورويان

  



۴۰۴ 

  
  ٭٭٭

 آزار ترا گرچه نهادم گردن
 از محتشمي نيست مرا آزردن

  

 غم خورد مرا غمم نخواهي خوردن 
 تو محتشمي مرا چه بايد كردن

  

  
  ٭٭٭

 اندر دريا نهنگ بايد بودن
 مردانه و مرد رنگ بايد بودن

  

 دنواندر صحرا پلنگ بايد بو 
 ورنه به هزار ننگ بايد بودن

  

  
  ٭٭٭

 كش بودندر بند بالي آن بت
 كش بودن ست بال اكنون كه فريضه

  

 صدبار برت زانكه در آتش بودن 
 خوش بايد بود وقت ناخوش بودن

  

  
  ٭٭٭

 تا چند ز سوداي جهان پيمودن
 چون زرق نخواهدت ز رنج افزودن

  

 واندر بد و نيك جان و تن فرسودن 
 هان نشسنت و آسودنبگزين ز ج

  

  
  ٭٭٭

 اي ديده ز هر طرف كه برخيزد خس
 هشدار كه تا با تو كم آميزد خس

  

 ست كه جز با تو نياميزد خسطرفه 
 ها ريزد خس زيرا همه آب ديده

  

  
  ٭٭٭

 گر شاد نخواهي اين دلم شاد مكن
 ليكن به وفا بر تو كه اين خسته دلم

  

 ور ياد نيايدت ز من ياد مكن 
 عشق خود آزاد مكناز بند غم 

  

  
  ٭٭٭

 انگيز مكنفرمان حسود فتنه
 چون عذر گذشته را نخواهي باري

  

 چشم از پي كشنت رهي تيز مكن 
 انگيز مكن با من سخنان وحشت

  

  
  ٭٭٭

 تا با خودي ارچه همنشيني با من
 در من نرسي تا نشوي يكتا من

  

 اي بس دوري كه از تو باشد تا من 
 ا مناندر ره عشق يا تو گنجي ي

  

  



۴۰۵ 

  ٭٭٭
 گه بردوزي به دامنم بر دامن
 گه دوست همي شماريم گه دشمن

  

 گه نگذاري كه گردمت پيراهن 
 تا من كيم از تو اي دريغا تو به من

  

  
  ٭٭٭

 اكنون كه ستد هواي تو داد از من
 مسكني من مستمند كاندر غم تو

  

 گر جان بدهم نيايدت ياد از من 
 سوزم و تو فارغ و آزاد از من مي

  

  
  ٭٭٭

 گر منگه يار شوي تو با مالمت
 بگذار مرا چو نيستي درخور من

  

 گه بگريزي ز بيم خصم از بر من 
 تو مصلح و من رند نداري سر من

  

  
  ٭٭٭

 با من شب و روز گرم بودي به سخن
 برگشتي از دوست تو همچون دشمن

  

 تن تا چون زر شد كار تو اي سيمني 
 بدعهد نكوروي نديدم چو تو من

  

  
  ٭٭٭

 اي چون گل نوشكفته بر طرف چمن
 گر گل بر خار باشد اي سيمني تن

  

 گلبوي شود ز نام تو كام و دهن 
 چون گل بر تست خار بر ديدۀ من

  

  
  ٭٭٭

 پندي دهمت اگر پذيري اي تن
 عضوي ز تو گر صلح كند با دشمن

  

 تا سور ترا به دل نگردد شيون 
 دشمن دو شمر تيغ دو كش زخم دو زن

  

  
  ٭٭٭

 يار قلندر خراباتي من اي
 من نيز قلندرانه در دادم تن

  

 با من تو به بند دامن اندر دامن 
 هر دو به خرابات گرفتيم وطن

  

  
  ٭٭٭

 گر كرده بدي تو آزمون دل من
 گر آگاهي از اندرون دل من

  

 دل بسته نداري تو بدون دل من 
 زينگونه نكوشي تو به خون دل من

  

  
  ٭٭٭



۴۰۶ 

 تنسيمنيبد كمرت ازين كن اي بت
 يكباره مكن همه بديها با من

  

 كايزد به بدت بازدهد پاداشن 
 لختي بنه اي دوست براي دشمن

  

  
  ٭٭٭

 اي شاه چون الله دارد از تو دشمن
 چون چرخ چراست خصمت اي گردافگن

  

 دل تيره و چاك دامن و خاك وطن 
 نالنده و گردان و رسن در گردن

  

  
  ٭٭٭

 تير غمت پشت كمان دارم منبي
 پيش تو اگرچه بر زمني دارم پاي

  

 دادم به تو دل ترا چو جان دارم من 
 دستي ز غمت بر آسمان دارم من

  

  
  ٭٭٭

 غمهاي تو در ميان جان دارم من
 از غايت غيرتت چنان دارم من

  

 شادي ز غم تو يك جهان دارم من 
 كز خويشتنت نيز نهان دارم من

  

  
  ٭٭٭

 بختي نه كه با دوست درآميزم من
 ي نه كه با قضا درآويزم مندست

  

 عقلي نه كه از عشق برپهيزم من 
 پايي نه كه از ميانه بگريزم من

  

  
  ٭٭٭

 سببي هميشه آزردۀ من اي بي
 بر چرخ زند بخت سراپردۀ من

  

 و آزردن تو ز طبع تو پردۀ من 
 گر عفو كني گناه ناكردۀ من

  

  
  ٭٭٭

 چون آمد شد بريدم از كوي تو من
 نم سوي تو منبر خيره چرا نگه ك

  

 دانم نرهم ز گفت بدگوي تو من 
 بر عشق تو عاشقم نه بر روي تو من

  

  
  ٭٭٭

 از عشوۀ چرخ در امانم ز تو من
 درانم ز تو من هرچند ز غم جامه

  

 وآزاد ز بند اين و آنم ز تو من 
 ه كه نمانم ار بمانم ز تو منواللّٰ

  

  
  ٭٭٭

 پرده و چون تا چيست حقيقت از پس  دلها همه آب گشت و جانها همه خون



۴۰۷ 

 خرد رد و گردون دون اي بر علمت
  

 از تو دو جهان پر و تو از هر دو برون
  

  
  ٭٭٭

 در جنب گراني تو اي نوشتكني
 تر كه در چشم يقني وين از همه طرفه

  

 حقا كه كم از نيست بود وزن زمني 
 تو هيچ نه و از تو گراني چندين

  

  
  ٭٭٭

 بهرام دواند هر دو جويندۀ كني
 هر روز كند اسب سعادت را زين

  

 آن قوت ملك آمد و اين قوت دين 
 بهرام فلك ز بهر بهرام زمني

  

  
  ٭٭٭

 كرد چو كفرم تمكني پار ارچه نمي
 در پرورش عاشقي اي قبلۀ چني

  

 امسال عزيز كرد ما را چون دين 
 هم قهر چنان بايد و هم لطف چنني

  

  
  ٭٭٭

 رود به جويم با تو آب ارچه نمي
 ام نگويي با من ه چه كردهگويي ك

  

 جز در ره مردمي نپويم با تو 
 اي چگويم با تو آن چيست نكرده

  

  
  ٭٭٭

 اي طالع سعد روح فرخنده به تو
 اي آب حيات شرع پاينده به تو

  

 وي صورت بخت عقل نازنده به تو 
 ما زنده به دين و دين ما زنده به تو

  

  
  ٭٭٭

 اي قامت سرو گشته كوتاه به تو
 رسد مباد ناگاه به توگر رنج 

  

 در شب مرو اي شده خجل ماه به تو 
 آن رنج رسد به من پس آنگاه به تو

  

  
  ٭٭٭

 آني كه عدو چو برگ بيدست از تو
 مه را به ضيا هنوز اميدست از تو

  

 در حسن زمانه را نويدست از تو 
 گري سپيدست از تو اين رسم سيه

  

  
  ٭٭٭

 آنكه به كس رسيد پيوند از توبي
 ر دل تو نيست خداوند از توكس ب

  

 آوازه به شهر درپراكند از تو 
 اي فتنۀ روزگار تا چند از تو

  



۴۰۸ 

  
  ٭٭٭

 جز گرد دلم گشت نداند غم تو
 هرچند بر آتشم نشاند غم تو

  

 در بلعجبي هم به تو ماند غم تو 
 غمناك شوم گرم نماند غم تو

  

  
  ٭٭٭

 اي مفلس ما ز مجلس خرّم تو
 ر غم توشد بر دو كمان سنايي پ

  

 دل مرد رهي را كه برآمد دم تو 
 يا ماتم دل دارد يا ماتم تو

  

  
  ٭٭٭

 تو دليل اشهب و ادهم تو اي بي
 ديوانه شدست عقل در ماتم تو

  

 اقبال فروشد كه برآمد دم تو 
 جان چيست كه خون نگريد اندر غم تو

  

  
  ٭٭٭

 چون موي شدم ز رشك پيراهن تو
 كاين بوسه همي دهد قدمهاي ترا

  

 وز رشك گريبان تو و دامن تو 
 وآنرا شب و روز دست در گردن تو

  

  
  ٭٭٭

 دل سوخته شد در تف انديشۀ تو
 دل خود چه كه سنگ خاره و آهن سرد

  

 بفكند سرپ در صف انديشۀ تو 
 چون موم شود در كف انديشۀ تو

  

  
  ٭٭٭

 اي زلف و رخ تو مايۀ پيشۀ تو
 وي كشته هزار شير در بيشۀ تو

  

 كنارۀ ريشۀ تو وي مطلع مه 
 خرب و جهان در انديشۀ تو تو بي

  

  
  ٭٭٭

 اي همت صدهزار كس در پي تو
 اي تعبيه جان عاشقان در پي تو

  

 وي رنگ گل و بوي گالب از خوي تو 
 ام در پي تو اي من سر خويش كشته

  

  
  ٭٭٭

 تودل كيست كه گوهري فشاند بي
 تو حقا كه خرد راه نداند بي

  

 تو راند بييا تن كه بود كه ملك  
 تو جان زهره ندارد كه بماند بي

  

  



۴۰۹ 

  ٭٭٭
 توقرارم بيچون آتش تيز بي

 تو بر آب همي قدم گذارم بي
  

 تو چون خاك ز خود خرب ندارم بي 
 تو از باد برپس تا چه دارم بي

  

  
  ٭٭٭

 اي عقل اگر چند شريفي دون شو
 در پردۀ آن نگار ديگرگون شو

  

 شو زدگي به گرد و خون در خون وي دل 
 زبان بيرون شو با ديده درآي و بي

  

  
  ٭٭٭

 اندر ره عشق دلربان صادق كو
 يك شهر همه طبيب شد حاذق كو

  

 ها وامق كو است همه زاويهعذر 
 گيتي همه نطقست يكي ناطق كو

  

  
  ٭٭٭

 باز آن پسر چه زنخ خوش زن كو
 گيرم دل مرده ديگم او برد و برفت

  

 آن كودك زن فريب مردافكن كو 
 كه بازماند آن از من كو آن صرب

  

  
  ٭٭٭

 اي معتربان شهر واليتان كو
 وي قوم جمال صدر عاليتان كو

  

 تابنده خداي در حواليتان كو 
 زيباي زمانه بلمعاليتان كو

  

  
  ٭٭٭

 اي ز من با كه و مه گفتي گله كرده
 هاز تو به كسي گله نكردم باللّٰ

  

 بهتان چنني بر من بيچاره منه 
 رم داري بهگفتم كه اگر نكوت

  

  
  ٭٭٭

 ما ذات نهاده بر صفاتيم همه
 تا در صفتيم در مماتيم همه

  

 موصوف صفت سخرۀ ذاتيم همه 
 چون رفت صفت عني حياتيم همه

  

  
  ٭٭٭

 گر بدگويي ترا بدي گفت اي ماه
 از گفتۀ بدگوي ز ما عذر مخواه

  

 هرگز نشود بر تو دل بنده تباه 
 كايينه سيه نگردد از روي سياه

  

  
  ٭٭٭



۴۱۰ 

 از بهر يكي بوس به دو ماه اي ماه
 اي شش جهت و هفت فلك را به تو راه

  

 داري سه چهار پنج ماهم گمراه 
 اي در نه ماه از هشت بهشت آمده

  

  
  ٭٭٭

 اي مشبك دلخواهبا من ز دريچه
 گفتي كه ز نور روي آن بت ناگاه

  

 از لطف سخن گفت و من استاده به راه 
 صد كوكب سياره بزاد از يك ماه

  

  
  ٭٭٭

 وفا برپدازي به زين عالم بي
 عالم چو به دست ابلهان دادستند

  

 ي بهخود را ز براي حرص نگداز 
 با روي زمانه همچنان سازي به

  

  
  ٭٭٭

 گر تو به صالح خويش كم نازي به
 در صومعه سر ز زهد نفرازي به

  

 با حالت نقد وقت در سازي به 
 بتخانه اگر ز بت برپدازي به

  

  
  ٭٭٭

 د تو دل بهر چه بستم توبهجز يا
 در حضرت تو توبه شكستم صدبار

  

 ذكر تو هر جاي نشستم توبهبي 
 زين توبه كه صد بار شكستم توبه

  

  
  ٭٭٭

 ايبا من دو هزار عشوه بفروخته
 اي تو جامۀ دلربي كنون دوخته

  

 اي تا اين دل من بدين صفت سوخته 
 اي اين چندين عشوه از كه آموخته

  

  
  ٭٭٭

 ايو فوطه سخت خرم شده در جامه
 در خواب ندانم كه چه ديدستي دوش

  

 اي كاشوب جهان و شور عالم شده 
 اي كامروز چو نقش فوطه درهم شده

  

  
  ٭٭٭

 اياي آنكه تو رحمت خدايي شده
 اي از رندي سوي پارسايي شده

  

 اي در چشم بجاي روشنايي شده 
 اي اندر خور صحبت سنايي شده

  

  
  ٭٭٭

 اي عشق همه نيكوان تو شهرخ زده  ايك بر رخ زدهتا نقطۀ خال مش



۴۱۱ 

 ستطغراي شهنشاه جهان منسوخ
  

 اي تا خط نكو بر رخ فرخ زده
  

  
  ٭٭٭

 ايهرچند به دلربي كنون آمده
 اي آلوده همه جامه به خون آمده

  

 اي در بردن دل تو ذوفنون آمده 
 اي گويي كه ز چشم من برون آمده

  

  
  ٭٭٭

 ايمدهدر حسن چو عشق نادرست آ
 اي در دلربي ار چند نخست آمده

  

 اي در وعده چو عهد خويش سست آمده 
 اي رو هيچ مگو كه سخت چست آمده

  

  
  ٭٭٭

 خشنودي تو بجويم اي مواليي
 چون شمع اگر سرم ز تن بربايي

  

 ناپروايي چون باد بزان شوم ز 
 همچون قلم آن كنم كه تو فرمايي

  

  
  ٭٭٭

 چون نار اگرم فروخنت فرمايي
 ير قدم خود ار چو خاكم ساييز

  

 چون باد بزان شوم ز ناپروايي 
 چون آب روانه گردم از مواليي

  

  
  ٭٭٭

 گفتم كه بربم از تو اي بينايي
 گفتار ترا به آزمايش كردم

  

 گفتي كه بمير تا دلت بربايي 
 بشكيبم كنون چه ميفرمايي می

  

  
  ٭٭٭

 اي سوسن آزاد ز بس رعنايي
 يناييپشتم چو بنفشه گشت اي ب

  

 ناسايي چون الله ز خنده هيچ مي 
 زيرا كه چو گل زود روي، دير آيي

  

  
  ٭٭٭

 جوييتا تو ز درون وفاي او مي
 زان كي برهي كه نيك و بد با اويي

  

 جويي وانگه ز برون جفاي او مي 
 از پنبه همي كشنت آتش جويي

  

  
  ٭٭٭

 غم كي خورد آنكه شادمانيش تويي
 دلدر نسيۀ آن جهان كجا بندد 

  

 يا كي مِرَد آنكه زندگانيش تويي 
 آنرا كه به نقد اين جهانيش تويي

  



۴۱۲ 

  
  ٭٭٭

 بيزار شو از خود كه زيان تو تويي
 پيدا دگران راست نهان تو تويي

  

 كم شو ز ستاره كاسمان تو تويي 
 خوش باش كه در جمله جهان تو تويي

  

  
  ٭٭٭

 مردي كه براي دين سوارست تويي
 ت توييچرخي كه به ذات كامگارس

  

 شخصي كه جمال روزگارست تويي 
 شمسي كه ز نجم يادگارست تويي

  

  
  ٭٭٭

 چون حمله دهي نيك سوارا كه تويي
 در صلح شكر بوسه شكارا كه تويي

  

 چون بوسه دهي ظريف يارا كه تويي 
 در جنگ قوي ستيزه گارا كه تويي

  

  
  ٭٭٭

 خود ماه بود چنني منور كه تويي
 ز منگفتي كه برو نكوتري گير ا

  

 يا مهر بود چنني سمنرب كه تويي 
 ه ازين نكوتر كه توييه اللّٰ اللّٰ

  

  
  ٭٭٭

 تر از آفتاب و ماهي گوييروشن
 آراسته از لطف االهي گويي

  

 تر از مسند و گاهي گوييپدرام 
 تا خود به كجا رسيد خواهي گويي

  

  
  ٭٭٭

 افزايجايي كه نمودي آن رخ روح
 ايعلت و د زآنروز بينديش كه بي

  

 بنماي ديل را كه نربدي از جاي 
 بر تو خداي کند خصمي دل بندگان

  

  
  ٭٭٭

 با خصم تو از پي تو اي دهرآراي
 ور تيغ دورويه كرد از سر تا پاي

  

 افزاي مهرافزايم گرچه بود كني 
 خود را چو كمر در دل او سازم جاي

  

  
  ٭٭٭

 افزايدر عشق تو اي شكر لب روح
 جاي تا چون بربط بسازيم بر بر

  

 ام خروشان چون ناي ناالن چو كمانچه 
 ام به خدمت بر پاي چون چنگ ستاده

  

  



۴۱۳ 

  ٭٭٭
 خود را چو عطا دهي فراوان مستاي
 در منع و عطا ترا نه دستست و نه پاي

  

 وز منع كسي نيز مرو نيك از جاي 
 بندنده خدايست و گشاينده خداي

  

  
  ٭٭٭

 يدر پيش خودم همي كني آنجاب
 و مهتابي جاويد شبي بيايد

  

 پس در عقبم همي زني پرتابي 
 تا با تو غم تو گويم از هر بابي

  

  
  ٭٭٭

 شب را سلب روز فروزان كردي
 چون قصد به خون صد مسلمان كردي

  

 تا حسن بر اهل عشق تاوان كردي 
 دست و دل و زلف هر سه يكسان كردي

  

  
  ٭٭٭

 صد چشمه ز چشم من براندي و شدي
 رمچون باد جهنده آمدي تنگ ب

  

 بر آتش فرقتم نشاندي و شدي 
 خاكم به دو ديده برفشاندي و شدي

  

  
  ٭٭٭

 اي رفته و دل برده چنني نپسندي
 نشگفت كه بربيدي و دل بركندي

  

 خندي گريم ز درد و تو مي من مي 
 تو هندويي و برنده باشد هندي

  

  
  ٭٭٭

 اي دل منيوش از آن صنم دلداري
 كان ماه ستمگاره ز درد و غم تو

  

 يهوده مفرساي تن اندر خواريب 
 پنداري تر از آنست كه مي فارغ

  

  
  ٭٭٭

 در هر خم زلف مشكبيزي داري
 رو گرچه ز عاشقان گريزي داري

  

 غمزه رستخيزي داري در هر سر 
 روزي داري از آنكه ريزي داري

  

  
  ٭٭٭

 زان چشم چو نرگس كه به من در نگري
 نرگس چشمي چو نرگس اي رشك پري

  

 ر ماه خوابم بربيچون نرگس تي 
 تري تر شوي شوخ هر چند شكفته

  

  
  ٭٭٭



۴۱۴ 

 گيرم كه غم هجر وصالم نخوري
 اي مايه تواني كه بر دشمن و دوست

  

 نه نيز به چشم رحم در من نگري 
 آبم نربي و پوستينم ندري

  

  
  ٭٭٭

 ترياز نكتۀ فاضالن به اندام
 تري از رود و سرود و مي غم انجام

  

 تري وز سيرت زاهدان نكونام 
 تري من سوختم و تو هر زمان خام

  

  
  ٭٭٭

 گفتي كه چو راه آشنايي گيري
 وفايي گيري كي دانستم كه بي

  

 اندر دل و جان من روايي گيري 
 در خشم شوي كم سنايي گيري

  

  
  ٭٭٭

 باشد همه را چو بر ستارۀ سحري
 زيرا كه چو صبح صادق اي رشك پري

  

 خربي دل بر تو نهادن اي بت از بي 
 اي و هم پرده دري رده دريدههم پ

  

  
  ٭٭٭

 سرپيراهي كه به انديشۀ دل مي
 در سرت هميشه سيرت گردون دار

  

 خواهي كه به هر دو عالم اندر نگري 
 گذري كانجا كه همي ترسي ازو مي

  

  
  ٭٭٭

 هست از دم من هميشه چرخ اندر دي
 هر روز چو مه به منزيل داري پي

  

 وز شرم جمالت آفتاب اندر خوي 
 ر چو ستاره شوخ چشمي تا كيآخ

  

  
  ٭٭٭

 چون بلبل داريم براي بازي
 شمعم كه چو برفروزيم بگدازي

  

 م برون اندازيیچون گل كه ببوي 
 سازي چنگم كه ز بهر زدنم مي

  

  
  ٭٭٭

 فراق ديبا دوزيغم گشتم ز
 باشد كه مرا به قول نيك آموزي

  

 چون سوزن و در سينۀ سوزن سوزي 
 يرد روزيچون سوزن خود به دست گ

  

  
  ٭٭٭

 در بر نگذارمش كه سازم هوسي  در هجر تو گر دلم گرايد به خسي



۴۱۵ 

 ور ديده نگه كند به ديدار كسي
  

 در سر نگذارمش كه ماند نفسي
  

  
  ٭٭٭

 تا هشياري به طعم مستي نرسي
 تا در ره عشق دوست چون آتش و آب

  

 پرستي نرسي تا تن ندهي به جان 
 از خود نشوي نيست به هستي نرسي

  

  
  ٭٭٭

 در خدمت ما اگر زماني باشي
 ور پاك و عزيز همچو جاني باشي

  

 در دولت صاحب قراني باشي 
 جان و رواني باشي ما تو چو بي بي

  

  
  ٭٭٭

 تا چند ز جان مستمند انديشي
 آنچ از تو توان شدن همني كالبدست

  

 تا كي ز جهان پر گزند انديشي 
 گو مباش چند انديشي يك مزبله

  

  
  ٭٭٭

 ود بهشت فعل بيدي تا كياي ع
 كردي بر من كبود رخ زرد آخر

  

 بر اميد نااميدي تا كياوي  
 اي سرخ سياه گر سپيدي تا كي

  

  
  ٭٭٭

 بيداد تو بر جان سنايي تا كي
 از هرچه مرا بود بربدي همه پاك

  

 وين باخنت عشق ريايي تا كي 
 آخر بنگويي اين دغايي تا كي

  

  
  ٭٭٭

 شتمياي داگر دنيا را به خاشه
 لويل گويي مرا وگر لوليمي

  

 اي داشتمي همچون دگران قماشه 
 اي داشتمي كبكي و سگي و الشه

  

  
  ٭٭٭

 ديمي خور كه ظريفان جهان را در
 تا كي گويي توبه شكستم هي هي

  

 برگرد بناگوش ز مي بيني خوي 
 صد توبه شكسته به كه يك كوزۀ مي

  

  
  ٭٭٭

 گر آمدنم ز من بدي نامدمي
 ي كه اندرين دهر خراببه زان نبد

  

 ور نيز شدن ز من بدي كي شدمي 
 نه آمدمي نه شدمي نه بدمي

  



۴۱۶ 

  
  ٭٭٭

 گر من سر ناز هر خسي داشتمي
 رسي داشتمي ور بر دل خود دست

  

 معشوقه درين شهر بسي داشتمي 
 در هر نفسي همنفسي داشتمي

  

  
  ٭٭٭

 گر من چو تو سنگني دل و ناخوش خومي
 و منمياين دل كه مراست كاشكي ت

  

 كي بستۀ آن زلف و رخ نيكومي 
 وآن خو كه تراست كاشكي من تومي

  

  
  ٭٭٭

 اي شمع ترا نگفتم از ناداني
 فرماني تا الجرم اكنون تو و بي

  

 از شهر جدا مشو كه اندر ماني 
 گرياني و سر بريده و سوزاني

  

  
  ٭٭٭

 اي آنكه مرا به جاي عقل و جاني
 از دوستي تو زنده گردد داني

  

 لذت علم و قوت ايمانيبا 
 گر نام تو بر خاك سنايي خواني

  

  
  ٭٭٭

 پرسي كه ز بهر مجلس افروختني
 خرب از سوخته و سوختني اي بي

  

 در عشق چه لفظهاست بردوختني 
 عشق آمدني بود نه اندوختني

  

  
  ٭٭٭

 يك روز نباشد كه تو با كرب و مني
 آن روز كه كم باشد آن ممتحني

  

 كني نزنيصد تيغ جفا بر من مس 
 از كوه پلنگ آري و در من فگني

  

  
  ٭٭٭

 معنياي بيگفتم چو لبي بوسه ده
 معني اي بي گفتي ز كه يابيم به

  

 معني اي بي خود چون زلفي پر گره 
 معني اي بي با ما تو برين ديل زده

  

  
  ٭٭٭

 تا مخرقه و راندۀ هر در نشوي
 حقا كه بدين حديث همسر نشوي

  

 كافر نشوينزد همه كس چو كفر و  
 تا هرچه كمست ازو تو كمرت نشوي

  

  



۴۱۷ 

  ٭٭٭
 جز راه قلندر و خرابات مپوي
 پر كن قدح شراب و در پيش سبوي

  

 ماع و جز يار مجويجز باده و جز س 
 نگار و بيهوده مگويمي نوش كن اي 

  

  
  ٭٭٭

 گيرم كه مقدم مقاالت شوي
 جز جمع مباش تا مگر ذات شوي

  

 پيش شمن صفات خود الت شوي 
 نگه كه پراكنده شوي مات شويكا

  

  
  ٭٭٭

 با هر تاري سوخته چون پود شوي
 در ديدۀ عهد دوستان دود شوي

  

 سود شوي يا جمله همه زيان بي 
 زينگونه به كام دشمنان زود شوي

  

  
  ٭٭٭

 بر خاك نهم پيش تو سر گر خواهي
 اي جان چو به ياد تو مرا كار نكوست

  

 تر گر خواهي  وان خاك كنم ز ديده 
 ان نيز دل انگار و برب گر خواهيج

  

  
  ٭٭٭

 تا كي ز غم جهان اماني خواهي
 چون درخور خويشنت تمنا نكني

  

 تا كي به مراد خود جهاني خواهي 
 زين مسجد و زان ميكده ناني خواهي

  

  
  ٭٭٭

 از خلق ز راه تيز گوشي نرهي
 زين هر دو بدين دو گر بكوشي نرهي

  

 فروشي نرهي وز خود ز سر سخن 
 لق و ز خود جز به خموشي نرهياز خ

  

  
  ٭٭٭

 تا شد صنما عشق تو همراه رهي
 چونان شد اگر ازين دل آهي نزنم

  

 درهم زده شد عشق و تمناه رهي 
 جز جان نبود تعبيه در آه رهي

  

  
  ٭٭٭

 اي شور چو آب كامه و تلخ چو مي
 چربش همچون جگر و سخت چو پي بي

  

 چون ناي ميان تهي و پر بند چو ني 
 د چو روزگار و مكروه چو قيبدعه

  

  
  



۴۱۸ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بند تركيب

  ترجيع بند
  مسمط



۴۱۹ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  محمد تركيب بند موشح در مدح خواجه امام محمدبن
  بند نام و لقب و همچنني نام پدر و در اين تركيب                   

  جد ممدوح در آخر مصراعهاي اول و اول
  آيد دست مي هاي دوم بهمصراع 

  



۴۲۰ 

 آتش عشق بتي برد آبروي دين ما
 د از نار بر اطراف رويتراني نقش كر لن

 شربت عشقش هني كردست بر ما عيش تلخ
 يك جهان شيرين شدند از عشق او فرهاد او
 خط شربنگش معطر كرد مغز عقل را
 آن گهرهائي كه بر وي بست مشاطۀ مزاج

 اه دينالبد اين زيبد نثار فرق ما كز ر
 مي در افكند از طريق عاشقي در رطل و جام

 زهد و صالحآتش مي درزد اندر عالم 
 س به پيش ننگ و ناممجلسي برخاست زينسان پ

 عشق خوبان اين چنني باشد نه مه داند نه سال
  

 سجدۀ سوداييان برداشت از آيني ما 
  بر تمكني ماالابايل داغ كرد از كرب
 كني مات ما را مايۀ مهرش عطا دادس

 او ز ناگه شد ز بخت نيك ما شيرين ما
 لعل خوش رنگش چو گوهر كرد حجلۀ دين ما

 بني ما لؤلؤ الالست قسم چشم عالم
 هم به ساعت كرد كفر عاشقان تلقني ما
 كرد گرد پاي مستان جهان بالني ما
 لشكرش را غارتي برساخت زاسب و زين ما
 ضرب كرد آخر شعار جنبش و تسكني ما

 آمد آنجا نه خرد ماند نه مال هركجا عشق
  

  
  ٭٭٭

 آبروي ما فراق ماهرويي باد كرد
 لعل رخسار از براي آن شدم كز بهر ما
 راي هجران از پي آن كرد تا از گفتگوي
 يار كرد از ناز عني عشق را با غني غم
 سنگ بر قنديل ما زد تا به هنگام صالح
 نعمتي بود آنكه ما را دوست نا گه زين بال

 دكامگي زينگونه از ما يافت كامجوهر خو
 مهرش اندر شهر ما را پاكبازي چست كرد

 ما را ز عشقش كز پي يك حقشناساين نه بس 
 بر ما خلعتي بخشيد بهر چاكري لفظ

 آفتاب شرق و غرب آن سرور نيكو نهاد
  

 حسن او ما را ز بند عشق خويش آزاد كرد 
 ياد او بر مسند اقبال ما را ياد كرد

 ون نهاد حسن خويش آباد كردوقت ما را چ
 تا بدين يك مصلحت كو ديد ما را شاد كرد
 جان ما را از خرد عريان مادر زاد كرد

 اي بنياد كرد در جهان روز كوري حجره
 دولت بيدولتي زينگونه با ما داد كرد
 عشقش اندر دهر ما را جانفروشي راد كرد
 لحن او در بلخ ما را شاعري استاد كرد

 اجه بصره و بغداد كرديادگار عمر خو
 كز جمال روي خوب او بود مه را جمال

  

  
  ٭٭٭

 شمسۀ دنيا و شمس دين ز تأثيرش منير
 روي او دل را چنان چون پير را در دست قوت
 عز او خواهد ز ايزد مرغ از آن سازد نوا
 عون او عيش پدر را چون روان دارد هني
 دتيغ و خشمش چون به زخم آيد جهان گردد جدي

 اندر بحار شت از مهر او زان بيني آبشاد گ
 راي را در وقت كوشش چشم بخشد شاخ شاخ
 فاضالن را از عطا عمر كهنشان كرد نو

 عالم نظيرآنكه چون شمسش نيابي در همه  
 لفظ او جان را چنان چون طفل را در كام شير
 مدح او راند به كاغذ كلك از آن دارد صرير
 وعظ او جان جهان را چون خرد دارد خطير
 لطف و حلمش چون به كار آيد حجر گردد حرير
 يار شد با كني او زان يابي آتش در اثير
 مال را در وقت بخشش دل چشاند خير خير

 نا عمر جوانشان كرد پيرحاسدان را از ع



۴۲۱ 

 فلا دارد جان برو زان ذات جان دارد قرار
 الف ما از چاكريش اين بس كه اندر هيچ وقت
 نيك وقت از نام او شد صبح و شام و روز و شب

  

 مهر دارد دل برو زان چشم دل باشد قرير
 صفير دشمنش را كس علي هرگز نخواند بي

 بخت از عمر او شد حني و وقت و ماه و سال نيك
  

  
  ٭٭٭

 تر كند ايام راياد او از عمر شيرين
 مهرت راه شريعت اوست كاكنون چون سراج
 تيغ خشمش تا به خون لعل دشمن يافت راه

 ط كرد احكام  دين چندان كه زو تا روز حشرضب
 يك خصال از وي به غزنني عقل بر من كرد ياد
 آمدم زآن بيش ديدم خلق و رفق و حلم او
 الله ياقوتني برآرد فر او بر طرف كُه
 سايۀ او روز كوشش خاره گرداند چو موم
 الف عز و چاكري او ميزند هر جا جهان
 امايۀ فضلش به دست آورد تير چرخ ر
 زآنكه بر چرخ چهارم بهر خدمت آفتاب

  

 بخت او ز آغاز او خايل كند فرجام را 
 نور او روشن همي دارد ره همنام را
 مايۀ خوني نماند اندر جگر ضرغام را
 حاصل آمد با بقاي او بقا احكام را
 من چنان گشتم كه در من ره نماند آرام را
 دولتي مردم اگر يابم ز جودش كام را

 ه را نمايد لعل گوهرفام راتا كه او كُ 
 همت او روز بخشش صبح بخشد شام را
 اينت اقبال تمام از چاكريش ايام را
 رايت رأيش شكست آرد كمان سام را
 پيش روي همچو بدرش پشت خم آمد هالل

  

  
  ٭٭٭

 فر او گاه وزيدن گر به سنگ آرد نسيم
 خيز ازو زينت همي سازد چو اجسام از لباس

 همچون به دور اندر صدورروي او در چشم ما 
 آب حلمش در گران رفنت بگريد بر فرات

 ست گوش بدسگالش را نصيب لعنت دين
 گفتگوي سيم بخشد شاعران را همتش بي

 نور داد از جود او تا عكس بر گيتي فكند
 تافته هرگز نبيني ميم و را و دال را
 شايد ار بر جان او لرزان شود هر شيخ و شاب

 ت دين ز دلها يافت پيشچون دلش را در سالم
 آنچنان دل دارد اندر بر كه نبود هرگزش

  

 يك سخندان را ز يك معطي نه زر بايد نه سيم 
 فضل از او قوت همي گيرد چو ارواح از نسيم
 ياد او در شعر ما همچون كليم اندر گليم
 آتش خشمش ز كم سوزي بخندد بر جحيم

 ت چشم نيكخواهش را نديمس لعبت چني
 ترس و بيم زايران را سيرتش بيدوست دارد 

 جور چون دين شد غريب و بخل چون دُّر شد يتيم
 يك زمان در چاكريش از بهر دال و را و ميم
 كاسمان هرگز نيارد بر زمني چون او كريم
 نيز يك دل را نخواهد جز دل ما را سليم
 نه به كسب مال ميل و نه ز كار دين مالل

  

  
  ٭٭٭

 مد را قواماي هميشه بوده راه دين اح
 عفو تو خط دركشد هرجا كه بيند يك خطا
 آسياي فتنه فرق دشمنت را كرد آس

 همچنان چون پيش ازين ملك ملكشه را نظام 
 اسم تو گردن نهد آنجا كه بيند يك تمام
 روزگار پخته كار حاسدت را كرد خام



۴۲۲ 

 لوح قسمت را ز نقش سيرتت بفزود جاه
 دوستان خاص ما را از تو هست اسباب قوت

 گويان را ز راه لطف بدهي آب و نان يافه
 جود چون دست تو بيند پوشد از حيرت لباس
 هنكتۀ يك دانشت را مشرتي سازد كال
 وقت بار اصفيا رضوان كه پيش آيد ترا
 رو كه چرخ پير نيز از بهر نفع عام و خاص
 در دها و در سخا و در حيا و در وفا

  

 ابر طوفان را ز بذل وافرت كم گشت نام
 عاميان شهر ما را از تو هست انعام عام
 مهرجويان را ز روي جود سازي كار و كام
 يمن چون پاي تو گيرد يابد از دولت مقام
 وعدۀ يك بخششت را آسمان باشد غالم

اي امام  بن امام لفظش اين باشد كه: پيش آ 
 سالميك جوان هرگز چو تو بيرون نيارد وال

 خصال و در در جمال و در كمال و در مقال
  

  
  ٭٭٭

 اي چو گل در باغ دين خشبوي و نوراني جمال
 لشكر خلق تو تا آورد سوي خلق رخ
 همتت را در نيابد گر فلك گردد بساط
 دير پايد ز ايران را با نوالت كار و بار
 تا ذكاء سيرتت فارغ شد از محو صفات
 از جمال نام تو نشگفت اگر از مهر باز

 بر گدالعنتت بر دشمنان چون وام باشد 
 كران يافتي علمي چو نفس ذات كلي بي

 از تو بگريزد خطا چونان كه درويش از نياز
 لعل رخسار از پي آني كه آب روي تو
 الجرم هرجا كه دست زرفشانت روي داد

  

 لفظ تو چون حاسدت بشنيد شد چون الله الل 
 يمن در اسم صبا شد يسر در نام شمال
 لفكرتت را برنتابد گر جهان گيرد سؤا

 قبولت قيل و قال يافه باشد شاعران را بي
 آفتاب دولتت بيرون شد از خط زوال
 سيم بد زرّين شود از ميم و حاء و ميم و دال
 همتت بر حاسدان چون سنگ باشد بر سفال

 نهايت وينت فضلي با كمال اينت علمي بي
 در تو آويزد عطا چونان كه عاشق در وصال

 مال گوهرت را از سواد سود شست و ميل
 بخل بربندد نقاب و حرص بگشايد جمال

  

  
  ٭٭٭

 دل نگيرد بوي ايمان تا نباشد آن تو
 وقتها آنروز خوش گردد كه بخرامي به درس
 لون دشمن همچو زر گردد به غزنني چون به بلخ
 تيرگي هرگز نبيند جانش از گرد فنا
 يافه از كني تو ماند جرم چرخ و جسم ماه

 ر چارم سپهرنجم ديني ليكن از مهر تو ب
 تا قيامت ماند باقي زانكه اندر مدحتت
 اي محمد خلق يوسف خلقت اندر صدر تو
 جام احسان تو تا گردان شد اندر وقت تو
 اين شرفمان در دو گيتي بس كه ناگاهان طمع
 هم كنون بيني كه آوازه درافتد در جهان

  

 لب نيايد بوي جنت تا نيابد خوان تو 
 در باران تو يك جهان درگيرد از يك لفظ

 لؤلؤ شكر نثار جان كند مرجان تو
 آنكه روشن ديده گشت از گرد شادروان تو
 روشن از مهر تو باشد جسم ما چون جان تو
 مهر چون ماه نوست از غيرت دربان تو
 دفرت از جان ساختست امروز مدحت خوان تو
 حسن خلقت كرد چون ما چرخ را زاحسان تو

 وان تومست احسان تو و خوان تواند اخ
 يافت ما را در غريبي يك زمان مهمان تو

 ن شد پر و بالهمان گشكان فالن را از در ب
  



۴۲۳ 

  
  ٭٭٭

 لوح انعام تو خواند هرچه در عالم نبيل
 فهمهاي زيركان كندست با تو گاه علم
 رخ كه گرد سم اسبت يافت گردد مقتدا
 يافت عز دين كسي كز خاك پايت شد عزيز

 خلق خوبقاعدۀ كارت محمدوار باشد 
 يك جمال از جودت و صد فرق خاكي بر مراد
 نعمت دنيا نباشد چون تو بخشي مستعار
 آفت دوران ز سعي دولتت يابد رفات
 بد سگالت را ز تأثير قضا از درد زخم

 طمعي قرين وقتهاي روشنت را هست بي
 اينهمه حشمت ز يك تأثير صبح بخت تست

  

 داغ احسان تو دارد هر كه در گيتي اصيل 
 تو گاه قيل فتهاي قايالن سستست بيگ

 لب كه بوي مدح خلقت يافت گردد سلسبيل
 يافت ذل تن كسي كز رشك دستت شد ذليل

 ي بر سدره خواند جربييلمآيت مدحت ه
 يك شراب از لطفت و صد ربع مسكون پر غليل
 راحت كلي نباشد گر تو گويي مستحيل
 عرصۀ گردون به چشم همتت باشد قليل

 نيل و گشت جسمش كان نيل يافت چشمش رود
 صربي دليل هاي صادقت را هست بي وعده

 باش تا خورشيد جاهت را فزون گردد جالل
  

  
  ٭٭٭

 اي كه تا طبع سنايي نامۀ مدحت بخواند
 لب نهال قوت جانداشت گويي آن زمان
 مادحان را بس تو نيكو دار كز بهر كرم
 فتح باب جودت اندر خشكسال آز و طمع

 ني نامي سنايي را ز شهراينك از بهر چن
 خواند اينك الجرم شعري كه از روي شگفت
 رحمتي كن تا نگويد دشمني كاندر دلش
 محنت و راحت همي در حضرتت بازند نرد
 حرص آن معني كه تا در حضرت غزنني و بلخ
 اين چنني شعري ترا كاول ز روي فال گفت

  

 لؤلؤ مدح ترا بر ساحت گردون نشاند 
 مي بگرفت بر جانها فشاندكانچه گوش از لب ه

 نيز در عالم فلك را چون تو فرزندي نماند
 موج احسان ترا بر مركز كيوان رساند
 روز نيك و طبع خوب و بخت خوش سوي تو راند
 آسماند اندر شمار ساحران نامش براند

 حكمت نشاند عقل را بر تارك انديشه بي
 من چنان دانم كه محنت چون همه مردان نماند

 امۀ تو پوشد كابتدا مدح تو خواندابتدا ج
 فالش از خلعت نكو گردان كه نيكت باد فال

  

  
  ٭٭٭

 ضيا از نور ديدار تو بادديده را دايم 
 بوي عنرب همتك اخالق خوشبوي تو شد
 نعمت گيتي بهر وقتي چو نيكودار تست
 مشرتي را سعد كلي از نثار نظم تست
 حفظ ايزد سال و مه بر ساقۀ كام تو باد

 اقبال دنياي برون از ملك دين مسند
 در غريبي از براي پادشاهي نام و ننگ

 سته از عكس رخسار تو بادلعل را پيو 
 بار شكر همره الفاظ در بار تو باد
 رحمت ايزد بهر حايل نگهدار تو باد
 آسمان را قدر كلي هم ز گفتار تو باد
 عون گردون روز و شب در كوكبۀ كار تو باد
 هرچه افسردار دارد زير افسار تو باد
 بر سر و فرق سنايي تاج و دستار تو باد



۴۲۴ 

 جان او از اين قبل پيوسته اندر روز و شب
 عقل او زان پس براي شكر چندين موهبت
 لعبت چني را حيات از لطف گفتار تو باد
 يار دنيا نيستي پس بهر دين در آخرت
 دولت و اقبال دنيايي و ديني را مدام

  

 دار تو بادآروزي حضرت عايل و دي
 بند نام نيك و خلق و كردار تو باد نقش

 هيئت دين را بقا از خير بسيار تو باد
 احمد مرسل شفيع و فضل حق يار تو باد
 تا قيامت با تو بادا اتفاق و اتصال

  

  
  مسمط

 بر و بيجاده لباي كودك زيبا سلب سيمني
 و رخت چون روز و شب زان زلفكان بلعجب زلف

 رخ چون گل و بر ياسمنيزيبا نگار نازنني 
 آفرين كايد چو تو زان حور عني بادا بر امالق

 بري عيار يار دلربي با غمزه و جان دل
 بري در سحر همچون ساحري سنگني دل و سيمني

 داري تو اي سرو روان بر الله و بر ارغوان
 گشتم قضيب خيزران سَرندرِ جان و جهان

 خور و خواب مرابي وخوركردي ماه چون اي ازهجرت
 عهدي كه كردي اي پسر با من تو اي جان پدر

  

 سرمايۀ ناز و طرب حوران ز رشكت در تعب 
 افگنده در شور و شغب جان و دل عشاق را
 پاكيزه چون حور معني پيرايۀ خلد برين
 فخرست بر ما چني و چني از بهر تو امالق را

 بري زان چشمكان عبهري كردي ز جانم دل
 دل دوصد مرزاق رادارم فزون اي سعرتي در 

 از مشك و عنرب صولجان از عشقت اي حور جنان
 چندين چه داري در غمان مر عاشق مشتاق را
 تر  بسته دل و خسته جگر لب خشك دارم ديده

 زنهار بر جانم مخور مشكن تو آن ميثاق را
  

  
  الدين ابوبكربن محمد در مدح تاج  ترجيع

 اي پيشرو هرچه نكوييست جمالت
 دۀ ما بندۀ چشمتاي مردمك دي

 غم خوردنم امروز حرامست چو باده
 اي بلبل گوينده و اي كبك خرامان
 زهره به نشاط آيد چون يافت سماعت
 شكر چدن آيد خرد و جان ز ره گوش
 دل زان تو شد چست به بر زانكه درين دل
 هر روز دگرگونه زند شاخ درين دل
 جان نيز به شكرانه به نزد تو فرستم

 ا ز كف فقر نجاتستپيوند تو ما ر
 اي يوسف مصري كه شد از يوسف غزنني
 آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

  

 وي دور شده آفت نقصان ز كمالت 
 وي خاك پسنديدۀ ما چاكر خالت
 كز بخت به من داد زمانه به حاللت
 مي خور كه ز مي باد هميشه پر و بالت
 خورشيد به رشك آيد چون ديد جمالت

 لب چون پسته مقالت چون در سخن آيد
 يا زحمت ما گنجد يا نقش خيالت
 اين بلعجبي بني كه برآورده نهالت
 خود كار دو صد جان بكند بوي وصالت
 گويي كه مزاج گهرست آب خيالت
 چون صورت پاكيزۀ تو صورت حالت
 ايزد نگهش دارد از هر بد و هرمكر

  

  
  ٭٭٭

 كاسباب خرد را به مي از پيش برانيم  در ده مي اسوده كه امروز برآنيم



۴۲۵ 

 ه چون يك دو سه خورديمزانگونه مي صرف ك
 با كام خرد كام نگنجد به ميانه
 آنجا برسانيم خرد را كه از آنجا
 از پند تو اي خواجه چه سودست چو ما را
 تا آن خورد اندوه كه از دوست بماندست
 گر ميل كند جنس سوي جنس به گوهر
 در علم جان آب عنب دان غذي ما

 ست جهان از پي تقدير هميشه مست
 ع و مي آسوده نه اكنوناز بهر سما

 ني ني كه شدستيم ز بس جود و لطافت
 آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

  

 خربي هيچ نمانيم در چشم خود از بي
 بي كام خرد كام خود امروز برانيم
 گر سوي خود آييم به خود راه ندانيم
 هر نقش كه نقاش ازل كرد همانيم

 در بر معشوق به اندوه چه مانيمما 
 پس باده جوان آر كه ما نيز جوانيم
 ني ما چو تو در هر دو جهان در غم نانيم
 ما مست عصيريم كه فرزند جهانيم
 ديريست كه موالي مغني و مغانيم
 موالي تو اي خواجه كه احرار جهانيم
 ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر

  

  
  ٭٭٭

 همچو نگارندتركان پريوش به دو رخ
 سرمايۀ عيشند چو بر جام برآيند
 تركان سپاهي و فروزنده سپاهند
 از چشمۀ پيكان به كمان آب برانند
 زنگار ز مس بگذرد و زنگ ز آهن
 از چني و ختا و خنت و كاشغر آيند

 ه تعايل كه ازيشاناللّٰ المنة
 بهرامشه مسعود آن شاه كه او را
 آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

  

 وز ناز به باده چو گل و سرو ببارند 
 پيرايۀ نازند چو در خدمت يارند
 حوران حصاري و گشاينده حصارند
 ددر آتش شمشير به صف دود برارن
 ندزآن تير و سنان از مس و آهن بگذار

 از تبت و يغما و زخر خيز و تتارند
 در لشكر سلطان عجم بيست هزارند
 شاهان جهان باج ده و ساو گذارند

 زد نگهش دارد از هر بد و هر مكراي
  

  
  ٭٭٭

 كوشش اجرام هرن كرد منيرشبي
 گر ملك خرد ملك امير تن او شد
 بر چرخ عجب نيست گر از روي تفاخر
 آن كز اثر كينۀ او با دم سردست
 آنكو به بقاي تن او شاد نباشد
 بخشد غرض خلق بدانگونه كه گويي
 در قلزم اگر بنگرد از ديدۀ همت

 خوي شدم آن روز چو دريا از شرم همه
 خردي بني كه خرد كرد وليكن اين بي

 اكنون سوي عذر آمد و اسالم پذيرفت

 گردش ايام خرد كرد خطيرشبي 
 نشگفت كه تاييد االهيست وزيرش
 ناهيد مغني شود و تير دبيرش
 هرگز نكند زآتش خود گرم اثيرش

 كرد زحيرش ادبار فنا هم به بقا
 صاحب خرب آز و نيازست ضميرش
 از روي بزرگي نشمارد به غديرش
 كامد خرد و گفت كه درياست نظيرش
 دانم كه هوا كرد به ناگاه اسيرش
 يارب به دروغي كه خرد گفت مگيرش



۴۲۶ 

 آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر
  

 ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر
  

  
  ٭٭٭

 آن خواجه كه در قالب اقبال روان اوست
 ن از كرم خويشپيداست به رادي و نها

 در محفل پيران و جوانان به لطافت
 وقت نظر و عقل به تعليم مهان را
 آن مرد كه باشد گه بخشايش و بخشش
 آن كس كه نداند كه جهان بر چه نمودست
 از گوهر او نور همي گيرد خورشيد
 يك روز گرانجان و سبكسار نبودست
 در مجلس عشرت ز لطيفي و ظريفي

 هيچ خرد رااز لطف چنانست كه گر 
 آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

  

 نزد عقال تحفۀ اسرار نهان اوست 
 در عالم پيدايي پيدا و نهان اوست
 با تجربت پير و به اقبال جوان اوست
 چون نرگس و سوسن همه تن چشم و زبان اوست
 سوي همگان سود و سوي خويش زيان اوست
 در عاجل امروز نمودار جنان اوست

 ري پس مدد مايۀ كان اوستچون به نگ
 آنكس كه مر او را سبك انگاشت گران اوست

 فشان اوست خورشيد شكرپاش و مه مشك
 پرسند كه جان كيست خرد گويد جان اوست
 ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر

  

  
  ٭٭٭

 اي باز پسني زادۀ مصنوع نخستني
 محروم چنانست حسودت كه گه خشم

 صبا هيچگر طمع كند بوي خوش از باد 
 سود عجب نيست كه با جان چون دست تو مي

 تر از نعش آن قوم كه بودند پراكنده
 گونه كه هرگز ست سخاي تو برِ آن اصلي

 در چشمِ سر و ديدۀ سر مر همگان را
 هرگز تو برابر نبوي ظاهر و باطن
 پيدا و نهانش چو نگارد به حقيقت
 در عقد محاسب چو ببيني دل و كونش

 درت اي حيدر ثاني ست علوم از چست
 آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

  

 در بخشش و بخشايش و در دانش و در دين 
 بر وي نكند هيچ كسي جود به نفرين
 هم باد صبا پرده شود پيش رياحني
 شاهي شود از فر تو زين جاه تو فرزين

 و پروينگشتند فراهم ز سخاي تو چ
 يش ز تحسنينه كم شود از سايل و نه ب

 نت به گل ماند و ظاهرت به نسرينباط
 با آنكه همي نقش نگارد صنم چني
 پيداش چو گل باشد و پنهانش چو سرگني
 دل عقد نود باشد و كون عقد ثالثني

 بر كفت اي حاتم غزنني است سخ ختم
 ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر

  

  
  ٭٭٭

 اي دولت كلي ز مكان تو ممكن
 نه خورشيدبا روي تو تابنده نه ماهست و 

 از دست قضا گردن او شد چو گريبان
 ست بر سيم وزر از دست و دلت داغ و كتابه

 وي حكمت جز وي ز بيان تو مبني 
 با خوي تو آزاد نه سروست و نه سوسن
 كو پاي تو بگرفت گه آز چو دامن

 »لن«كازاد بماني به گه مكرمت از 



۴۲۷ 

 از همت عاليت سزد در همه وقتي
 بدگوي تو گر زانكه بدت خواند خدايش

 داغ تو و طوق تو بدگوي ترا هست بي
 شد خاطر تو پاسخ منصوبۀ شطرنج
 اي جان به فدايت كه بربدي تو ز ما جان

 م بجز از خاك در تستگر باد و بروت
 آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

  

 پاي تو سر اوج زحل را شده گرزن
 داغيش نهد ز آتش و طوقيش به گردن

 زم و سرش ز گردنجانش ز تنش منه
 شد فكرت تو حاصل آرايش معدن
 اي تن به فدايت كه برآيي ز در تن
 چون شانه تو خود سبلت و ريشم همه بر كن
 ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر

  

  
  ٭٭٭

 اي مدحت تو نامۀ ايمان عطايي
 بوم از بر بام تو نرپد كه نه با خود
 گفتمت يكي شعر دو هفته به سه ماهه

 ع از جود تو هرچند نيرزددارم طم
 نطق از تو لطف خواهد و نامي ز تو نعمت
 از صدر تو بايد كه من آراسته زايم
 تو داده شعاري به من و يافته شعري
 داني كه امير سخنم خاصه به مدحت
 من لفج پر از باد ازين كوي بدان كوي
 آوازه درافتاد به هرجا كه به يك شعر

 بزرگيتاو يافته از دولت و از عون و 
 آن نيست مگر خواجۀ ما تاجي ابوبكر

  

 وي طالع تو قبلۀ احسان خدايي 
 از لطف تو همراه كند فر همايي
 از تقويت حسي و نطقي و نمايي
 پيراهن و دستار و زبرپوش و دوتايي
 حس از تو بها خواهد و ما از تو بهايي
 نشگفت ز خورشيد و مه آراسته زايي

 ناييآن يافته جاويدي و اين داده ف
 ميري چكند پيش تو با دلق گدايي
 وز خلعت تو نزد همه شكر سرايي
 امروز چنني داد فالني به سنايي
 از رنج و غم و محنت و ادبار رهايي
 ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر

  

  
  ٭٭٭

 چشم تو ز بس حور چو بتخانۀ چني باد
 چونان كه تو در دايرۀ چرخ نگيني

 رد باددر عشق فنا واعظ عقل تو خ
 در مجلس دين گوش دلت پند شنو باد
 آن دل كه به اقبال تو چون جان نبود شاد
 روي تو گه راي سوي گوهر نارست
 خلق تو به نور كرم و لطف و تواضع
 هر زاده كه دم جز به رضاي تو برآورد
 در عالم جان و خرد آثار بزرگي
 اين شعر كه در مدح تو امروز بخواندم

 ا تاجي ابوبكرآن نيست مگر خواجۀ م
  

 وز خشم تو در ابروي بدخواه تو چني باد 
 بر چشمۀ خور نام تو چون نقش نگني باد
 در راه بقا قبلۀ جان تو يقني باد

 بني باد در عالم جان چشم دلت نادره
 اندر رحم قالب ادبار جنني باد
 چشم تو گه چشم سوي مركز طني باد
 چون آتش و چون باد و چو آب و چو زمني باد

 ن دم كه نخستني بودش بازپسني بادآ
 چون گوهر خورشيد جهانتاب مبني باد
 حقا كه چنني بود و چنانست و چنني باد
 ايزد نگهش دارد از هر بد و هر مكر

  



۴۲۸ 

  
  ٭٭٭

 اي كوكب عايل درج، وصلت حرامست و حرج
 تا كي بود رازم نهفت، غم، خانۀ صربم برفت
 تا كي كشم بيداد من، تا كي كنم فرياد من
 ايوب با چندين بال، كاندر بال شد مبتال
 يعقوب كز هجر پسر چندين بالش آمد بسر
 يوسف كه اندر چاه شد كام دل بدخواه شد
 وامق به عذرا چون رسيد عروه به عفرا چون رسيد
 تا جانم از تو خسته شد تا دل به مهرت بسته شد

 ام ام چون تن كناغي كرده از تو به دل آزرده
 جهان با غم نماند جاودان دردم كه باشد در

 پند سنايي گوش كن غم چون رسد رو نوش كن
  

 الفرج اي ركن طاعت همچو حج، الصرب مفتاح 
 الفرج لقمان چنني در صرب گفت، الصرب مفتاح
 الفرج روزي بيابم داد من، الصرب مفتاح
 الفرج پيوسته اين بودش دعا، الصرب مفتاح
 فرجال قولش همي بد سر به سر الصرب مفتاح
 الفرج از چاه سوي جاه شد الصرب مفتاح
 الفرج اسعد به اسما چون رسيد الصرب مفتاح
 الفرج گفتار من پيوسته شد الصرب مفتاح

 الفرج ام الصرب مفتاح از پيش دل آورده
 الفرج روزي سرآيد اندهان الصرب مفتاح
 الفرج چون شادي آيد هوش كن الصرب مفتاح

  

  
  المناظرين محمد مشهور به سيف الدين ترجيع در مصيبت ضياء

 اي قوم ازين سراي حوادث گذر كنيد
 يك سر برپ همت ازين دامگاه ديو

 روي تا كي ز بهر تربيت جسم تيره
 جاني كمال يافته در پردۀ شما
 عيسا نشسته پيش شما و آنگه از هوس
 تا كي مشام و كام و لب و چشم و گوش را
 بر بام هفتمني فلك برشويد اگر

 پايمال عزيزان حضرتست مايل كه
 خواهيد تا شويد پذيراي در لطف

 هاي خاك اين روحهاي پاك درين توده
 از حال آن سراي جالل از زبان حال
 وار ورنه ز آسمان خرد آفتاب

 ديريست تا سپيدۀ محشر همي دمد
 ايد در خاك لعل زر شده هرگز نديده

 خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين
  

 لم علوي سفر كنيدخيزيد و سوي عا 
 چون مرغ بر پريدۀ مقر بر قمر كنيد
 جان را هبا كنيد و خرد را هدر كنيد
 وانگه شما حديث تن مختصر كنيد
 دلتان دهد كه بندگي سم خر كنيد
 هر روز شاهراه دگر شور و شر كنيد
 يك لحظه قصد بسنت اين پنج در كنيد
 آن را همي ز حرص چرا تاج سر كنيد

 ع و صدف كور و كر كنيدخود را به سان جز
 تا كي چنني چو اهل سقر مستقر كنيد
 واماندگان حرص و حسد را خرب كنيد
 اين خاك را به مرتبه ياقوت و زر كنيد

 زادگان سر ازين خاك بركنيد اي زنده
 در گور اين جوان گرامي نظر كنيد
 مير و امام امت سيف المناظرين

  

  
  ٭٭٭

 ميري كه تا بر اهل معاني امير بود
 رايش نه راي بود كه صدر سپهر بود

 زايمانش تاج بود وز عقلش سرير بود 
 بود كه بدر منير بود رويش نه روي



۴۲۹ 

 با خصم اعتقاد زبانش چو تيغ بود
 نماي بود نفسش چو فعل عقل معاني

 در قبض و بسط لطف سياست به راه دين
 رو در شرع چون بنفشه دو تا بود و راست

 بازوي خصم پيش زبان چو خنجرش
 در حل و عقد نكته در حد شرع و شعر

 بود يك چند اگر ز جور زمني در گزند
 جا غريب رفت گر آنجا قريب بود زين

 اندر طويل احمقئي بود از آن سبب
 برشد بر آن شجر كه به بستان غيب بود

 كام او زمانه و با كام او زمني بي
 را به مكر و فن واز دست خود زمانه مر ا

 خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين
  

 در راه اجتهاد گمانش چو تير بود
 پذير بود طبعش چو ذات نفس معاني

 چون مركز محيط و هواي اثير بود
 در عقل چون شكوفه جوان بود و پير بود

 زور چون به برج كمان جرم تير بود بي
 آنجاي اوقليدس و اينجا جرير بود
 يك روز اگر ز دور زمان در زحير بود

 اسير رفت گر آنجا امير بودجا  زين
 امل او قصير بود نعمرش چو دست و چو

 شد سوي آن ثمر كه به جوي ضمير بود
 بستان سير بود نه پستان شير بود
 لوزينه داد ليك درون سوش سير بود
 مير و امام امت سيف المناظرين

  

  
  ٭٭٭

 از نكبت زمانه و حال و محال او
 خود در كمال چرخ نه بس آب و روشنيست
 خون فنا بريخته كو ريخت خون او

 برگ ماند دين چو فرو ريخت شاخ او بي
 خوبا كمال او و شريفا كالم او
 غبنا و اندها ز وثاق و وثيق او
 تا زنده بود قابل دين بود شخص او
 بنوشت بر صحيفۀ روز از سواد شب
 چون ديد كني سراي نيرزد به نيم جو

 دار شد به اصلـ عني محمديش الف
 م نجات خراميد و بازرستدر عال

 آزاد گشته روح لطيفش چو عاشقان
 ها چه غم چو هست تنها شدن ازين هم تن

 چرخ ار فروشكست صدف را فروشكست
 خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين

  

 تا چند گويم اي مه دي ماه و حال او 
 اي خاك تيره بر سر چرخ و كمال او
 دست عدم شكسته كه او كند بال او

 نهان شد جمال او ميوه گشت جان چو بي
 سختا فراق او و عزيزا وصال او
 دردا و حسرتا ز فراق جمال او
 چون رفت گشت قابل ايمان خيال او

 ترين دبير فلك يك مجال او مسرع
 زان چون خران عصر نشد در جوال او

 جا بماند ميم و حِ و ميم و دال او اين
 از ننگ نفس ناطقه و قيل و قال او

 ل و قال او وز افالك و حال اواز عق
 با روح او چو حور نشسته خصال او
 او را چه دست بر گهر اليزال او
 مير و امام امت سيف المناظرين

  

  
  ٭٭٭

 اي بنيت تو طعمۀ صرف زمان شده
 اي در سراي كسب خراميده مردوار

 وي تربت تو سرمۀ چشم روان شده 
 خوان شده خوان گذشته و در هشت از هفت



۴۳۰ 

 عمل شدهامل شدنت هرن بي از بي
 از جور خيل آتش و آب و هوا و خاك

 ورد بود كنون نسرتن شدهمويت چو م
 در پيش فر سايۀ حكم آمده به عشق
 اي پار اثير بوده و امسال اثر شده

 خوش ز روي لطف پذير تو خوش اي جسم جان
 وآنگه ز بالكانۀ روحانيان چو دل
 اي بوده حبس در قفس طبع وز خرد
 جان را چو شمع افسر سركرده و چو شمع

 منت سؤال گمانت يقني شده بي
 جاللت و از مجد و از سنا از رتبت و

 هر مشكلي كه بوده ترا در سراي عشق
 خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين

  

 زبان شده روان شدنت روان بي وز بي
 تيغت نيام گشته و تيرت كمان شده
 رويت چو الله بود كنون زعفران شده
 او را هماي خوانده و خود استخوان شده
 وي دي بهار بوده و اكنون خزان شده
 هنجار جان گرفته و چون جان نهان شده
 جاي روان بديده و با دل روان شده
 ناگه قفس شكسته و زي آشيان شده
 تن را بخورده جانت و بر آسمان شده

 زحمت خيال جنانت جنان شده بي
 دهروحت چنانكه عقل نداند چنان ش

 طمطراق عقل فضويل عيان شده بي
 مير و امام امت سيف المناظرين

  

  
  ٭٭٭

 اي برنخورده بخت تو از روزگار خويش
 اي كبك خوش خرام به بستان شرع و دين
 در شاهراه حكم االهي به دست عجز
 اي شاخ نوشكفته كه از بيم چشم بد
 اي گلنب روان پدر ناگه از برم

 شده زان ديدۀ چو نرگس از خون گلي
 تا در ميان ماتم خود بيني آن رخش
 تا بر كنار گور خودش بيني از جزع
 كي نان و آب خودش خورد آن مادري كه او
 ديريست تا ز سوگ تو اندر سوم فلك
 ديريست تا ز مرگ تو در عالم قضا
 چرخ از ميان خاك چو بيند جمال تو
 اي باد كرده عمر خود از دست چشم بد

 و پس به ماكرده سفر بجاي مقيمان 
 آزاد باش تا ز همه رنج خوش بوي
 خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين

  

 برده به زير خاك رخ چون نگار خويش 
 باز قضات كرده بناگه شكار خويش
 بربيده پاي و كنده سر اختيار خويش
 ناگه نهاده در شكم خاك بار خويش
 گل برده و بمانده درين ديده خار خويش

 در سوگوار خويشبنگر يكي برين پ
 پر خاك و خون شده چو لب آبدار خويش
 از خاك گور فرق سرش چون عذار خويش
 در خاك ره نهد چو تو سرو از كنار خويش
 بنهاد زهره بربط و چنگ از جوار خويش
 گشت زمانه گشت پشيمان ز كار خويش
 شرم آيدش ز گردش زنهارخوار خويش
 و آتش زده ز مرگ خود اندر تبار خويش

 فراق و حسرت و غم يادگار خويش داده
 اي به سوي كردگار خويش كازاد رفته

 مير و امام امت، سيف المناظرين
  

  
  ٭٭٭

 اي وي زهرۀ زمني ز طرب چون رميده  اياي تير آسمان ز كمان چون خميده



۴۳۱ 

 مانا كه گوهري ز كف تو نهان شدست
 از ظلمت آنكه چشم تو ديد اي ضياء دين
 يارب كه تا چه ديد دلت آن زمان كه تو

 و جهانت نيست رخ پسر سر جان گر بي
 گر دلت خون شود چه شود كان بزرگ را

 تر و تازه از خداي بر مرگ آن جوان
 اي داني كه تا چه شاخ بر آتش نهاده
 اي داني كه در كفن چه عزيزي نهفته

 صربت دهاد ايزد و خود صابري از آنك
 زين درد غافلند همه كس چو مار، گر
 ور گه گهي ز دست درافتي شگفت نيست

 ر گزيده رضاي ملك پسراي بر پس
 وار زين پس بكن حديث پسر چون خليل

 خورشيد شرع و چشم و چراغ و ضياء دين
  

 اي پشت از براي جسنت آن را خميده
 اي دانم كه مثل آن ز كسي كم شنيده
 اي جان داده آن ظريف جهان را بديده
 يا نشگفت از آنكه تو پسر از سر بريده
 اي در خردگي به خون جگر پروريده
 اي فضلي بزرگ دان كه چنني آرميده
 اي داني كه تا چه روي به خاك آوريده
 اي داني كه در لحد چه شهي خوابنيده
 اي ز ايزد بالي جان به دو عالم خريده
 اي تو زار نال زانكه تو كژدم گزيده

 اي اي آفريده زين كافريدگار نه
 اي كو گزيدهاحسنت و شاد باش، كه ني

 اي او را به پيش حضرت جلّت كشيده
 مير و امام امت، سيف المناظرين

  

  
  ٭

  بند در مدح ايرانشاه تركيب
 گرچه شاخ بدسگال آرايش بستان شود
 از كمال هيچ چيزي نيست شادي عقل را

 زه كمان ها گر گشت چون بي شاخها از ميوه
 چون چنان شد بر فلك خورشيد كز نيروي فعل

 ر و نار او آن وقت مگسل بهر آنكدل ز نو
 دشتها عريان همي گردند ز اسباب بهشت

 وار خورشيد آمدست گر به سوي خوشه آدم
 تا به سامان بود بستان شاخ در وي ننگريست

 ش ندرد باد مهر از براي آنكه تا پرده
 طمع زر شاخ پنداري بدان ريزد همي بي

 تا در ايران خواجه بايد خواجه ايران شاه باد
  

 هم وي اصل چشم زخم ملك تابستان شود 
 زانكه كامل بهر آن شد چيز تا نقصان شود

 پيكان شود غم مخور ماهي دگر چون تير بي
 بيم آن باشد كه شير بيشه زو بريان شود
 سخته بخشد نار و نور آنگه كه در ميزان شود
 تا همي شمع روان زي خوشۀ گردان شود

 شود از چه معني شاخ چون آدم همي عريان
 سامان شود چون همي هنگام آن آمد كه بي

 هر زمان بر صحن او از شاخ زر باران شود
 تا چو ايرانشه مگر آرايش بستان شود
 حكم او چون آسمان بر اهل ايران شاه باد

  

  
  ٭٭٭

 گاه آن آمد كه باد مهرگان لشكر كشد
 باغها را داغهاي عربيان بر بر زند

 شوخ چشمزانكه سيسنرب چو نمامست و نرگس 
 افسر زرّين همي بر تارك نرگس نهد

 دست او پيراهن اشجار از سر بركشد 
 ر نسطوريان بر سر كشدشاخها را چاد

 را همي در زر و در زيور كشد هر دو بدخو
 گوشوار زمردين در گوش سيسنرب كشد



۴۳۲ 

 باز نيلوفر كه زاهد روي و صويف كسوتست
 از پي آن تا ببيند چهرۀ شاهد درو

 توزي باد مهر سخت ننگ آمد كه پيش از كينه
 سوي ميزان شد براي سخنت زر آفتاب
 با فراوان سيم و زر خورشيد هنگام سخا
 خواجه را بني كز كمال رادمردي زر و سيم

 ز براي بخشش آموزي چو اقبال و خردا
  

 چون دل او سوي شاه و شمع هفت اخرت كشد
 چادر سيمابگون در روي نيلوفر كشد

 بيم روي اندر كشد گل بسان خارپشت از
 زانكه روي باغ را گردون به ميزان دركشد
 يا به دلوي سيم بخشد يا به ميزان زر كشد
 نه بپيمايد به كيل و نز ترازو بركشد

 خود شاگرد اين درگاه باد جآفتاب از او
  

  
  ٭٭٭

 آنكه تا چون دست موسا طبع را پر نور كرد
 يك جهان ايدر بسان جذر كر بودند و كور

 ندر طبع چون خورشيد او مختار بودجود كا
 گرچه ناممكن بود ليكن به خاطر در حساب
 عني جوهر را نديد اندر جهان يك فلسفي
 در هواي ربع مسكون شيمت انصاف او
 همچو پردۀ عالم علوي برآسود از فساد
 دلربان را مهر او از دلستاني توبه داد
 هركه بر فرتاك امرش يك زمان خود را ببست

 نجور و مدحش دست و مالش گنج اوشاعران گ
 ست بهر نام نيكش خلق را پس چو چونني

  

 ملك ايران را چو هنگام تجلي طور كرد 
 چشمشان را خاطرش چون ذات جان پر نور كرد
 از دوام عادتش چون آسمان مجبور كرد
 نيمۀ پنجش صحيح بيست را مكسور كرد
 وهمش از روي گهر پردۀ عرض را دور كرد

 كوشش دايۀ عصفور كرد باز را هنگام
 عالمي كان را سخا و جود او معمور كرد
 جانربان را كني او از جان بري معذور كرد
 خويشنت را در دو گيتي چون خرد مشهور كرد
 گنج خود را پاي رنج دست هر گنجور كرد
 مدح او چون مدح روح و عقل در افواه باد

  

  
  ٭٭٭

 ميل را بر تخته چون گاه رقم گردان كند
 مجسم گر برتسد خصمش اندر ساعتياز 

 كس از بستگي جذر و كعبي را كه نگشاد ايچ
 گرچه دشوارست برهان كردن هيئت وليك
 مشكل صد كسر را در يك مجنس حل كند
 ليك با چندين كفايت هم در آخر عاجزست
 ويحك او را برعطاي خويش چندين عشق چيست
 غفلتي دارد به گاه لقمه دادن چون كرام

 قطۀ وهمي اگر صورت كندهمتش را ن
 عقل و جان گر روز و شب در تحت فرمان ويند
 اي هركه خاك درگهش را گاه سازد هفته

  

 تير گردون را به صنعت عاجز و حيران كند 
 اي برهان كند طول و عرض و سمت آن از نقطه

 حل كند در يك زمان گر طبع او جوالن كند
 هيئت چرخ ار مثلث افتدي آسان كند

 نظر يكسان كند در يك» طي واليع«مرتبه 
 در حساب آنگه روزي با كسي احسان كند
 كو بدين برهان چنويي را همي حيران كند
 گرچه طبعش گاه حكمت نسبت از لقمان كند
 قطري از گردون به زير ناخني پنهان كند
 پس عجب نبود كه چاكر خواجه را فرمان كند
 همچو كيوان آسمان هفتمينش گاه باد

  

  



۴۳۳ 

  ٭٭٭
 تانش در فناي دهر دورند از فنادوس

 گرچه اصل كيميا تركيب خاص آمد وليك
 هركجا تمكينش آمد، پشت بنمايد زوال
 علم و اشكال حساب اندر پناه حفظ او
 در حساب او آن تفحص كرد كز روي وقوف

 را همي» يعطي«و مهر » ال«از براي بغض 
 ست مادر ايام اگرچه از فنا آبسنت

 قفاي او نديد گاه مردي و سخا يك تن
 عاقل از غافل جدا كردن ندانست ايچ كس
 گر شمال خشم او بر دايرۀ گردون زند
 ور نسيم فعل او بر مركز خاكي وزد
 از بخار معده بر سر آب نارد چشم آنك

 باشد تن و جان را نظام چون ز كلك و تيغ مي
  

 دشمنانش در رجاي خوف پاكند از رجا 
 كيمياهركه او را بود مفرد يافت اصل 

 وان كجا تحسينش آمد، روي بنمايد بقا
 ايمن و روشن بماند از بند نسيان و خطا
 نيست نامعلوم رايش جمع و تفريق هبا

 »زال» «يعطي«جذر بستاند براي خانۀ 
 چرخ بهر عمر اوش افگانه كردست از فنا
 خود نديدست آفتاب آسمان را كس قفا
 تا نيامد در ميان كلكش چو خط استوا

 گردد سپهر آبگون چون بورياپر شكن 
 زير پاي خلق سرگردان شود چون آسيا

 سازد ز گرد خاكپايش توتيا ديده را
 زم و بزم ديوان با كفت همراه بادروز ر

  

  
  ٭٭٭

 اي كه از همت وراي چرخ اعظم گاه تست
 آفتاب اندر فلك شاگرد ذهن و راي تست
 مشرتي در طالعت با زهره دايم همربست

 مخلوق را در حق تو هيچ حقي نيست يك
 منت سعيي ندارد بر تو چرخ از بهر آنك
 جاه و مقدار تو در رتبت بدان موضع رسيد
 چون تو بر صحراي جان از علم لشگرگه زدي
 روي پاداشي نبيند هرگز از اعمال نيك
 وار گام در ميدان كام خويش زن مردانه

 هركسي بر حسب خودكامي براند اندر جهان
 تا در جهان گردد زمانهمچنني و بعدازين 

  

 كيمياي خواجگي در بندگي درگاه تست 
 مشرتي در حسرت رخسارۀ چون ماه تست
 زانكه او در حال سعد و خرمي همراه تست
 كانچه داري در دل و جان خلقت االّه تست
 خود قوام چرخ پير از دولت برناه تست
 كاسمان عقل و جان در تحت قدر و جاه تست

 لشگرگاه تستعقل كلي خاكروب گرد 
 هركه روزي يا شبي در بند باد افراه تست
 خوش خور و منديش چون اقبال نيكوخواه تست
 نوبت ايشان گذشت اكنون تو ران چون گاه تست
 دولتت را حكم باد و عشرتت را گاه باد

  

  
  ٭٭٭

 با نفاذ حكم خود چون نامه در عنرب زني
 در مه آذر ز آذر گل برآري ساعتي

 آبي با تو كاندر زيركياخرتان را نيست 
 چون نفاذ حكم ايزد روز كوشش مردوار

 سخن گردد زبانها در دهنها چون بروز بي

 گرد تقدير فنا صد سّد اسكندر زني 
 اي آب ار ز روي لطف بر آذر زني قطره

 گر بخواهي خاك در چشم هزار اخرت زني
 با طبايع پاي داري با كواكب سر زني
 آتش اندر گوهر تيغ زبان آور زني



۴۳۴ 

 تيرت از جرم ثريا رشتۀ گوهر شود
 بر دم ماهي بدوزي در زمان شاخ بره
 صورت اقبال را ماني كه از نيروي فعل
 باز در ايوان چو گيري كلك زرين در بنان

 چون نبيدليك روي عالم آنگه برفروزد 
 اندر آن فرخنده مجلس مطربت ناهيد چرخ

  

 بر دم گاو سپهر ار تير ناگه برزني
 روز كني بر چرخ پهناور زنيگر سناني 

 بر جهاني برزني گر در جهاني برزني
 نار و نور بيم و طمع اندر دل لشكر زني
 گر همه خود را به زردي چنگ در ساغر زني

 باده، جام باده، جرم ماه باد تآفتاب
  

  
  ٭٭٭

 چون به طبع پر دالن افزون بود بر صلح جنگ
 از قوي دستي اجل گردد امل را پاي سست

 ثريا پشت در پشت آورند از روي مهرچون 
 در دو صف آتش ز طبع و آبروي يكدگر
 گه بهر سر عقل را سايه كند تيغ يمان
 گه به تف تيغ پر دل سنگ گردد همچو موم

 مزاج گرمي و سردي شود چون باد و خاك بي
 گر كلنگ آنجا برپد گردد از سهم و نهيب
 ناگهان تنها برون تازي چو بر چرخ آفتاب

 انت گر در آن هيئت فلك بيند شودآن زم
 تا كهن گردد ز ماه نو بقاي آدمي

  

 چون به نزد بد دالن بهرت بود از نام ننگ 
 وز سبكباري قضا گردد قدر را تيز چنگ
 چون دو پيكر روي در روي آورند از بهر جنگ

 برند از خنجر آتش مزاج آب رنگ مي
 گه بهر دل در غم سفته كند تير خدنگ

 بد دل موم گردد همچو سنگگه ز آه سرد 
 جان از درنگ بي و شخص از شتاب شخص جان بي

 كلنگ گرد سم باد پايان بر هوا دام
 بر فراز كوه رنگي همچو اندر كوه رنگ
 نجم بر روي فلك چون نقطه بر پشت پلنگ
 عمر تو چون ماه نو بالنده و دلخواه باد

  

  
  ٭٭٭

 بگذر و بگذار گيتي را بدين سيرت مدام
 ي چرخ چون ناهيد بيند در طربتات گاه

 اي كز گرد نعل گه به ميدان زير رانت باره
 گه به ديوان همچو تير اندر بنانت كلك تيز
 آن ويل را گاه بخشش همچو دولت دستيار
 زرد گشت از قوت انديشه و نبود عجب
 شخص و فرقش دارد از صفرا و از سودا اثر
 او ميان بربسته و چون او به پيشت چرخ و دهر
 خاصه اين بنده كز آب نظم مدحت ناگهان
 كز سرشت مدحت از قوت نرويد زين سپس
 چون ترا ديدم نگردم گرد اين و آن از آنك

 تو در بخشش به هفت اقليم عالم در كجاست چون
 جاه و مقدار تو از زينت بدان موضع رسيد

  

 گاه در ميدان به تيغ و گاه در مجلس به جام 
 بيند با حسامتات گاهي دهر چون بهرام 

 وام روي خورشيد درخشان را كند بس تيره
 اي كو پخت كاري را كه ماند از بخت خام خامه

 وآن عدو را گاه كوشش همچو محنت پايدام
 گر كسي زانديشۀ بسيار گردد زردفام
 زان بود چون هر دو گوهر گاه تند و گاه رام
 او زبان بگشاده و چون او به مدحت خاص و عام

 محيط از در مدحت با نظام شد چو درياي
 جز حروف مدح تو برجاي هر موي از مسام
 چون به دست آيد معاني كس نگردد گرد نام
 چون تو ممدوحي سزاي معنوي شعرم كدام
 كاسمان عقل و جان در تحت چونني جاه باد

  



۴۳۵ 

  
  ٭٭٭

 هست كمرت عمر بدگوي تو از روي نهاد
 هركه از اطراف عالم بار كرد اميدوار

 مكرمت چون تو كجا باشد كريمدر زمان 
 هرچه در گيتي حكيمي بود يك يك سوي تو
 گر سوي صدرت چو ايشان آمدم نشگفت ازآنك

 را نگفت مدحتي گفتم ترا چونان كه كس، كس
 من ثناگوي توام زيرا نژادم نيست بد
 از سبك روحي كه هستي دانم انديشي به دل

 كز روي لطف ماين كريمي كي فرامش گردد
 ادب شاعران خر تميز بياز فعال 

 دولتي بود از تو كان آزاد و فارغ بوديم
 خويشنت را در تو مهرت چون بپيوستم ز بيم
 در زمان بادت به نيكو سيرتي عمر دراز

  

 حجاب اندر بيابان روز باد از چراغ بي 
 بار خويش اينجا گشاد بدين حضرت رسيد آن چون

 در جهان مردمي هرگز نباشد چون تو راد
 برخواند شعر و صلّه بستد رفت شاد آمد و

 هم نشيند گه گهي بر آشيانۀ باز خاد
 خلعتي ده مر مرا چونان كه كس، كس را نداد
 خود نكو گوي تو نبود هركه باشد بد نژاد
 كاين گران قواد ناگه سوي ما چون اوفتاد
 بارها ز آزادمردي كردي از من بنده ياد
 وز خصال خواجگان گاوريش بد نهاد

 االت فالن شاگرد و بهمان اوستاداز مح
 رحمتي كن بر چو من شاعر كه رحمت بر تو باد
 در ازاي عمر تو دست زمان كوتاه باد

  

  
  ٭٭٭

 زده همچون خدماز براي خدمتت را صف
 خاصه بهر خلعت ذات ترا بود آنكه زد
 از براي خدمتت بود آنكه آمد در وجود
 تختۀ خاكي بدين گيتي و گردون هندسي

 تي مانده بودم كني تبه كردن چراستدر شگف
 تاكنون معلوم من شد حكمت ايزد كه بود

 نامش نقص پاك کرد هركه ناقص بود البد
 آب را گرچه سوي باال برد ابر از نشيب
 تا زبانۀ صبح نارد چشمها را جز ضيا
 تا ز آب و باد و خاك و آتش از بهر صالح
 صبح احباب ترا هرگز مبادا شامگاه

 باد و دولتت پيوسته باد عز تو جاويد
  

 داران با وشاح و با كمر همچون قلمتيغ 
 علم تقدير ازل در عالم صورت علم
 از براي رتبتت بود آنكه رفت اندر عدم
 مردمان همچون رقمهاي كسور اندر قدم
 اين رقمهاي چنني شايسته را از باد دم
 از براي چون تو جمعي محو اين چندين رقم

 اندي تا قيامت الجرمچون تو جمعي زنده م
 هم سوي دريا گرايانست دايم آن ويم

 ها را جز ظلم تا دهانۀ شام نارد ديده
 گرمي و خشكي و سردي و تري باشد به هم
 شام اعداي ترا هرگز مبادا صبحدم
 بخت تو بر تخت عز و ناز شاهنشاه باد

  

  
  مسمط

  در مدح خواجه حكيم حسن اسعدغزنوي
 رحادثۀ چرخ بني فايدۀ روزگا
 نيز نباشد مدام هست چو بر ما گذار

 شناس حكم ز پروردگار سير ز انجم 
 حسرت امشب چو دوش محنت فردا چو دي



۴۳۶ 

 اسب قناعت بتاز پيش سپاه قدر
 يافه مگوي و مبني از فلك اين خير و شر
 حال فلك را مجوي سير ملك را مگوي
 نادره شعري بگوي حسن سعادت بجوي
 آنكه ز الماس عقل در معاني بسفت
 عقل چون آن حال ديد در سر با خود بگفت

 عجب حاجت عقل اندرو گشت روا اي
 كس سخنش گشت روا زين سبب نزد همه

 او سبب عزّ دهر يافته از بخت خويش
 عالم علوي كشد خاطر او رخت خويش
 خط سخنهاي خوب يافت ز گنج كالم
 نزدش بازآمد او كرد چو آنجا مقام
 آفت ادبار و نحس كرد ز پيشش رحيل
 عاجز او شد حسود دشمن او شد دليل
 تشحد و كمال دو چيز خاطر و آن هم

 نيست عجب كز فلك از قبل رفعتش
 اي شده اشكال شعر از دل و طبعت بيان
 عني سعادت چو گشت طبع ترا ترجمان
 حنجر ادبار را خنجر اقبال زن
 ناز هماالن مكش زانكه به هر انجمن
 آيت بختت نمود از عز برهان خويش
 عادت خوبت براند بر دل فرمان خويش
 حافظ چون خاطري صايف چون جوهري

 م چو آب روان زان به گه شاعرينر
 كرب حيا شد چو ديد آن دل و طبع و سخات
 عيش هني شد چو يافت سيرت و زيب و لقات
 حاسد تا در جهان نيست چو ناصح به دل
 نيست به چهره حبش بابت چني و چگل
 حربۀ اقبال گير ساز ز طبعش فسان
 نامۀ اقبال خوان زانكه تويي خوش زبان

 به رضايت مباد گردش گردون و دهر جز
 عون عنايت به تو جز ز خدايت مباد
 حسرت و رنج و بدي يار و صديقت مباد
 نيكي يار تو باد نحس رفيقت مباد

  

 عدل خداوند را ساز ز فضلش سرپ
 ست اين منتهي و مبتدي سايق علم

 ه معني بپويسلك جواهي مگير بر ر
 نزد ظريفي خرام چون حسن اسعدي
 سوسن اقبال و بخت در چمن او شكفت
 دير زياد آنكه شد در ره من مهتدي
 ساخت هم از بهر خويش از دل و طبعش سلب
 عقلش چون مقتداست طبع روا مقتدي
 ساخته بر اوج چرخ همت او تخت خويش
 ديده مجال سخن در وطن مفردي

 تمام بحر معاني گرفت همت طبعش
 گويي بر اوج ساخت جايگه عابدي
 سعد نجوم فلك جست مر او را دليل
 ديد چو در دولتش قاعدۀ سرمدي
 ساحت آن عرش گشت مسكني اين فكرتش
 نازد بر همتش حاسد آن حاسدي
 ساخته از عقل و فضل بر تن و جان قهرمان
 ديوانها ساز زود زآن همم فرقدي
 سلسلۀ جاه در كنگر سدره فگَن

 لم و فضل افضلي و اوحديدر عاز همه 
 سيرت زيبات يافت از خط سامان خويش
 ديدۀ اقبال را اكنون چون اثمدي
 ساكن چون كوه و كان روشن چون آذري
 ناب تو چون لؤلؤي صاف تو چون عسجدي
 سحر مبني چو يافت خاطر شعر و ثنات
 ديو زيان شد چو يافت در تو فر مرشدي

 ، گلساخته با نيك و بد راست چو با آب
 تا نبود نزد عقل راد بسان ردي
 شو ز نحوست بري كن به سعادت مكان
 كعبۀ زوار را تو حجراالسودي
 سير كواكب به سعد دور ز رايت مباد
 دين خداييت باد با روش احمدي
 سيرت و رسم بدان كار و طريقت مباد
 بخش تو نيكي و سعد سهم حسودت بدي

  

  



۴۳۷ 

  الدين بند در مدح مكني تركيب
 يي بگذر از جان در پناه تن مباشاي سنا

 همچو شانه بستۀ هر تارۀ مويي مشو
 هر زمان از قيل و قال هركسي از جا مشو
 همچو طوطي هر زماني صدرۀ ديبا مپوش
 گر سر نيكي نداري پايت از بدها بكش
 پيش دانگانه همه سر چشم چون سوزن مشو
 عاشق جاني به گرد حجرۀ جانان مگرد

 شو همچون حرير نرمصحبت آن سينه خواهي 
 الدين مدان مكمن قرآن به جز صدر مكني

 سيد آل نظيري آن امام راستني
  

 چون فرشته يار داري جفت اهريمن مباش 
 همچو آيينه درون تاري برون روشن مباش
 گر زمانه همچو سندان شد تو چون ارزن مباش
 پيش ناكس همچو قمري طوق در گردن مباش

 آهن مباش تاج را گر زر نباشي بند را
 بندۀ هر بنده نام آزاد چون سوسن مباش

 اي رو، طالب گلشن مباش كرده جعل خو با
 طاقت پيكان نداري سخت چون جوشن مباش
 تا همي ممكن شود جز در پي ممكن مباش
 پيشواي راستان صاحب كالم راستني

  

  
  ٭٭٭

 اي دل اندر راه عشق ار عاشقي هشيار باش
 رسم او چند گويي از قلندر وز طريق و

 يا بسان بلبل و قمري همه گفتار شو
 يا بيان كن دل ز خون چون نار و نفع خلق شو
 گرت خوي شير و زور پيل و سهم مار نيست

 خواهي كه دو عالم مسلم باشدت ور همي
 با صفاي دل چه انديشي ز حس و طبع و نفس
 سينۀ فرزانگان را كني چه گردي مهر گرد

 ستاي سنايي گرت قصد آسمان چارم
 ست اين قصيده اندرين دعوي مكن مدح خواجه

 آفتاب اهل فضل و آسمان شاعري
  

 عقل را يكسو نه و مر يار خود را يار باش 
 يا حديث او فرونه يا قلندروار باش
 يا چنان چون باز و شاهني سر به سر كردار باش

 نفع چون گلنار باش ورنه رخ را رنگ ده بي
 باش آزار همچو مور و پشه و روباه كم

 عار باش  عور و صاحب  زمان بر وفق صاحب  يك
 يار در غارست با تو غار گو پر مار باش
 ديدۀ ديوانگان را گل چه باشي، خار باش
 همچو عيسا پيش دشمن يك زمان بر دار باش
 خواجه اين معني نكو داند تو زيرك سار باش

 العني جهان صاحب قران شاعري قرة
  

  
  ٭٭٭

 حديث جان مكناي دل ار بند جاناني
 زلف او ديدي صفات ظلمت كفران مگوي
 كفر و ايمان هر دو از راهند جانان مقصدت
 چون عطارد گر نخواهي هر زماني احرتاق
 گر ز حيزي خيره گردي روي زي نادان ميار
 سرّ اين معني نداني گرد اين دعوي مگرد
 مل چو زان لب خواستي جز سينه مجلسگه مساز

 و دو ديو كافرندبر يمني و بر يسار ت

 صحبت رضوان گزيدي خدمت دربان مكن 
 روي او ديدي حديث لذت ايمان مكن
 بر در كعبه حديث عقبۀ شيطان مكن

 كنالنعش جز در گرد خود جوالن م چون بنات
 چون بضاعت زيره داري روي زي كرمان مكن
 راستي بوذر نداري دوستي سلمان مكن
 گل چو زان رخ يافتي جز ديده نرگسدان مكن
 چون فرشته خوشدي اين هر دو را فرمان مكن



۴۳۸ 

 اندرين ره با تو همراهست پيري راست گوي
 صحبت حور ارت بايد كينۀ رضوان مجوي
 تا چنو تاجي بود بر فرق اصفاهان مدام

  

 هرچه گويد آن مكن، زنهار زنهار آن مكن
 تخت ري خواهي خالف تاج اصفاهان مكن

 مقامچون خرد در سر، درو سازند پس شاهان 
  

  
  ٭٭٭

 آنكه مر صدر عرب را اوست اكنون كدخداي
 هست هم خلق كسي كز مهر او آمد به دست

 خلد و هفت كوكب شش جهات و پنج حس هشت
 كس معني گزين تر نبيند هيچ زو گزيده

 شعر او پرورده باشد همچو ابروي چگل
 مادح و ممدوح را چون او نديدم در جهان

 حشو و لحنگمان از خاطر او  نيست گردد بي
 شعر او بيني جهاني آيد اندر چشم تو
 معني و الفاظ او همچون كبابست و شراب
 خوش نباشد با تكلف شعر ناخوش چون دواج
 شعرهاي ما نه شعرست ار چنان كان شاعريست

  

 آنكه مر اهل عجم را اوست حايل رهنماي 
 هست هم نام كسي كز بهر او دارد به پاي

 دو عالم يك خدايچار طبع و هر سه نفس و هر 
 ستاي كس مردم تر نيابد هيچ زو ستوده

 فاي قافيتها دلرباي و تنگ همچون چشم
 فزاي در سخن معني طراز و در سخا معني

 آب گردد استخوان ناچار در حلق هماي
 همچنني بودست آن جامي كه بد گيتي نماي

 زداي فزاي و آن يكي انده اين يكي قوت
 چون قبايتكلف  شعر او بس چابكست و بي

 شاعري ديگر بود نزديك من آن ساحريست
  

  
  ٭٭٭

 دي در آن تصنيف خواجه ساعتي كردم نظر
 عالمي آمد به چشم من مزين وندر او
 در يكي رو رودكي و عنصري با طعن و ضرب
 اخطل و اعشي در آن جانب شده صاحب نفير
 از قفاي بحرتي از حله در تا قيروان

 منسرحمركبانش وافر و كامل، سريع و 
 معني اندر جوشن لفظ آمده پيش مصاف
 از نهيب شوكت ايشان ز چرخ آبگون
 هر زمان گفتي خرد زين دو سپاه بيكران
 مر خرد را خاطر من در زمان دادي جواب
 آنكه اندر هر دو صف دارد مجال سروري

  

 ها ديدم غرر لفظها ديدم فصيح و نكته 
 لشكر  تازي و دهقان در جدل با يكدگر

 سو بو تمام و بحرتي در كر و فروز دگر 
 شاكر و جالب ازين جانب شده صاحب نفر
 بر وفاي رودكي از دجله در تا كاشغر
 شاختهاشان وافر و سالم، صحيح و معترب
 خود بر سر همچون كيوان تيغ در كف همچو خور

 تر زهره و مريخ مانده كام خشك و ديده
 مر كرا باشد ظفر يا خود كه دارد زين خرب

 انم خواجه داند تا كرا باشد ظفرمن ند
 بيش ازين هرگز كرا باشد كمال سروري

  

  
  ٭٭٭

 شعر او همچون سالمت عالم آرايد همي
 نكته و معني كه از انشاء و طبع او رود
 مادر بد مهر گفتستند عالم را و من

 نكتۀ او چون سعادت شادي افزايد همي 
 گويي از فردوس اعال جربييل آيد همي

 كه چونني من خلف زايد همياين نگويم زآن



۴۳۹ 

 كس نديد اندر سخن شيرين سخنرت زو وليك
 هركه مدح او ببيند گرچه خصم او بود

 جماعت گرچه بدگوي منند سر فرازان
 آب روي و آتش طبع مرا زان چه زيان
 ام زين شگفتي من خود از انديشه حيران مانده

 گر مرا نادان بنستايد چه عيب آيد از آن
 در سعادت همچنني آسوده بادي سال و ماه

  

 هجو او چون زهر افعي زود بگزايد همي
 از ميان جان و دل گويد چنني بايد همي
 مر مرا باري بديشان دل ببخشايد همي
 گر به خيره بادپايي خاك پيمايد همي
 تا چرا معني بدينسان روي بنمايد همي
 چون به عالم هر كه دانايست بستايد همي

 ر ترا اقبال و جاهاز بزرگان وز بزرگي م
  

  
  ٭٭٭
  مسمط

 المستغات اي ساربان چون كار من آمد به جان
 نور دل و شمع بيان ماه كش و سرو روان

 و دين و شرم مهر و رحم كني بي فلك بامن به چون اي
 عالم به عيش اندر ببني تا مر ترا گردد يقني
 آرام جان من مرب عيشم مكن زير و زبر

 جهان بر من به سررحمن بكن زان پيشرت كايد 
 دايم ز حسن آن صنم چون چشم او بختم دژم
 اندوه بيش آرام كم پالوده صرب افزوده غم
 چون بست محمل بر هيون از شهر شد ناگه برون

 گون گفتم كه آن دلرب كنون كردم همه ره الله
 هر روز برخيزم همي در خلق بگريزم همي
 رنگي برآميزم همي مي در قدح ريزم همي

  

 كم كن يك زمان در رفنت آن دلستان تعجيل 
 شد چون قفس از من جدا شد ناگهان بر من جهان

 آزار من كمرت گزين آخر مكن با من چنني
 تر از من نيست كس كاندر همه روي زمني مسكني

 در زاري كارم نگر چون داري از حالم خرب
 بگذار تا در رهگذر با تو برآرم يك نفس

 ز تف رخ پر زنم چون زلف او پشتم به خم دل پر
 از دست اين چندين ستم يارب مرا فرياد رس
 من پيش او از حد برون خونابه راندم از جفون
 چون بسته بيند ره ز خون باشد كه گردد بازپس
 با هجر بستيزم همي شوري برانگيزم همي
 در باده آويزم همي كاندهگسارم باده بس

  

  
  بند تركيب

  منصور مفاخر محمدبنالحق ابوال در مدح عمادالدين سيف
 اي دل ار جانانت بايد منزل اندر جان مكن
 ور ز رعنايي هنوز از جاي رأيت آگهيست
 گرت بايد تا بماني در صفات خود ممان
 گوي شو يكبارگي اندر خم چوگان بمان
 از براي نام و بانگي چون لب خاموش او
 از جمال و روي جانان جز نگارستان مساز

 عشق او همراه تست گر جهان دريا شود چون
 با تو گر جانان حديث دل كند مردانه باش
 آتش او هر زمان جان دگر بخشد ترا

 ديده در گربي مدار و تكيه بر ايمان مكن 
 جاي اين مردان مگير و رأي اين ميدان مكن
 ور بخواهي تا نيفتي گرد خود جوالن مكن

 گوي و گه چوگان مكن خويش را چون زلف او گه
 نيست را پيدا ميار و هست را پنهان مكن
 وز خيال چشم او جز ديده نرگسدان مكن
 زحمت كشتي مخواه و ياد كشتيبان مكن
 جان به شكرانه بده بر خويشنت تاوان مكن
 با چنني آتش حديث چشمۀ حيوان مكن



۴۴۰ 

 چون شفاي دلربا از خستگي و درد تست
 در قبيلۀ عاشقي آيني و رسم قبله نيست
 نزد تو شاهست مهمان آمده از راه دور
 مطل دارالملك تن را گوهر افسر مساز

 مشودر مراعات بقا جز در خرد عاصي 
 آنچه او گويد بگو، ارچه دروغست آن بگوي
 علم عشق از صدر دين آموز زان پس همچنو
 زانكه عشق و عاشق و معشوق بيرون زين صفات

  

 خسته را مرهم مساز و درد را درمان مكن
 له آبادان مكنگر قبويل خواهي اينجا قب

 شاه را در كلبۀ ادبار در زندان مكن
 نقد دارالضرب دل را نقش شادروان مكن
 در خرابات فنا جز عشق را فرمان مكن
 وآنچه او گويد مكن، ارچه نمازست آن مكن
 تكيه بر دانا مدار و خطبه بر نادان مكن

 خرد نز روي نفس از روي ذات يك تنند اي بي
  

  
  ٭٭٭

 عالم قلندروار زناي سنايي دم درين
 تا كي از تردامنيها حلقه در مسجد زني
 حد مي خوردن به عمري تاكنون بر تن زدي
 از براي آبروي عاشقان بردار عشق

 عقل جهان در دست روحست آن جهان در دست اين
 هفت چرخ و چار طبع و پنج حس محرم نيند

 آگهي چشم و دهان در ميان عاشقان بي
 يشواي عاشقانگر همي خواهي كه گردي پ

 سنگ در قنديل طالب علم عالم جوي كوب
 گر ز چاه جاه خواهي تا برآيي مردوار
 تا تو بر پشت ستوري بار او بر جان تست
 از براي آنكه گل شاگرد رنگ روي اوست
 ور همي دندان ما را از لطف خواهي شكرين
 چهره چون دينار گردان در سراي ضرب دوست

 يافتي چون قبول مفخر دين بلمفاخر
 المشرقني االسالم و جمال دين و مفتي شيخ

  

 دار زن خاك در چشم هوسناكان دعوي 
 چندي در خمار زن خوي مردان گير و يك

 سار زن حد ناخوردن كنون بر جان زيرك
 عقل رعنا را برآر و آتش اندر دار زن
 پاي همت بر قفاي هر دو ده ساالر زن
 خيمۀ عشرت برون زين هفت و پنج و چار زن

 وار زن وار پاش و نعره عاشق اشك عاشق
 شو نواي بيخودي چون ساز موسيقار زن

 خوار زن چنگ در فرتاك صاحب درد دُردي
 چنگ در زنجير گوهردار عنرببار زن
 چون به ترك خر بگفتي آتش اندر بار زن
 گر هزارت بوسه باشد بر سر يك خار زن
 ياد آن لب گير و بوسي بر دهان مار زن

 مفخر دين مهر بر دينار زنپس به نام 
 آتش اندر الف دي و كفر و فخر و عار زن

 القضات سيف حق تاج خطيبان شمع شرع اقضي
  

  
  ٭٭٭

 آنكه از شمشير شرع اندر مصاف كفر و شر
 آنكه پيش رأي و لفظش گويي اندر كار دين
 آن نكو نامي كه بيرون برد چون همنام خويش
 آنكه بهر ارغواني رنگش از ايثار نور
 دار كاذبان را حلم او چون صبح كاذب پرده

 هست پيش مدّعي و مدعا از روي عدل

 رايت همنام خود را كرد همنام پدر 
 شكر روشني گوهر فرامش كرد و شيريني

 رخت عشق از هشت باغ و هفت بام و پنج در
 كرد خايل بر درخت ارغوان كيسۀ قمر
 در صادقان را علم او چون صبح صادق پرده

 فردار و سايۀ خورشيد آفتاب سايه



۴۴۱ 

 او را چه باكگر قضا درياي ژرف آمد از آن
 بدانديشان چو سيم شد ز نور راي او چشم

 هركه بر وي دو زباني كرد چون پرگار و كلك
 آن چو تيغ كند كرد اول دل اندر كار تن

 نزد عقله آمد اللّٰ رتبت ساميش چون بسم
 ه تو گويي دو درند از يك صدفاللّٰ او و بسم

 اين دو عالم علم دارد در نهاد منتخب
 كنيت و نام وي و نام پدرش اكنون ببني

 زده حرفست آننوزده حرفست اين و نو
 مزي كه گفتم گوش دارگر نداني اين چنني ر

  

 آفتاب و سايه را هرگز نكردست آب تر
 گشت از فضل علومش كار ملت همچو زر
 وآنكه در صدرش دورويي كرد چون تيغ و ترب

 سست كرد آخر تن اندر كار سر  و كلكوين چ
 زآنكه آن تاج سور گشتست و اين تاج صور

 ه تو گويي دو برند از يك شجراللّٰ او و بسم
 وان جهاني رمز دارد در حروف مختصر
 حرف آن و اين گرت باور نيايد بر شمر
 هريكي زين حرف امان از يك عوان اندر سقر

 هاتمن زي تست هان اي خواجه  ور بداني گوش
  

  
  ٭٭٭

 تا نقاب از چهرۀ جان مقدس برگرفت
 را نبود حسن عقلش آب و آتش بود و اين كس

 عيسي اندر دور او نايد كه او اندر جهان
 اي كش مي نديد اندر همه دريا سپهر مهره

 آنهمه نوري كه عقل و جان نمود از وي نمود
 عقل كاري داشت در سر ليكن اندر خدمتش

 يك اكنون چو بادبود شاگرد خرد يك چند ل
 قياسش مدح ناخوانده تمام از سخاي بي

 رفت عشقش در ترقي تا به طوافان عرش
 الجرم در دور او هر دم همي گويند اين:
 چون درين عالم به صورت نام پيغمربش بود
 نفس را چونان مخالف شد كه نفس از بهر عز
 او ز حكمت صدهزاران رمز ديد و دم نزد

 فاي راي اوبرد آب روي بد دينان ص
 ليكن اندر جنب آن آبي كه ناگه يافت خضر
 آفتاب از طارم نيلوفري در عاشقي
 باد جسمانيست كامد جاذب خاك سياه

  

 هركه صاحب ديده بود آنجا دل از دل برگرفت 
 كاتش از بام اندر آمد آب راه در گرفت
 ناوك اندر ديدۀ دجّال و گوش خر گرفت

 گرفتيك صدف بگشاد و كشورها همه گوهر 
 آنقدر برگي كه شاخ تر گرفت زو برگرفت
 چون سر و كاري بدينسان ديد كار از سر گرفت
 همتش ز استاد برتر شد دكان برتر گرفت
 كلك او چون شخص خود مداح را در زر گرفت
 هم وداعيشان بكرد و راه پيشي درگرفت
 ياد باد آنشب كه يار ما ز منزل برگرفت

 يغمرب گرفترفت از آن عالم به سيرت خوي پ
 هركرا بر سر گرفت اندر زمان سر برگرفت
 حاسدش از صورتي بادي چنني در سر گرفت
 تا دل ايشان ازين غم شعلۀ آذر گرفت

 بود آن خاكداني چند كاسكندر گرفت دبا
 از براي راه و رويش رنگ نيلوفر گرفت
 عشق روحانيست كامد قابل آب حيات

  

  
  ٭٭٭

 ر يمنيچون گرفت اندر نظر تيغ يماني د
 عزيل دگر بيند گمانگه ز صدقش چون هوا 

 تا امام اندر خراسان بلمفاخر شد كنون

 برنهد مر خصم را داغ غالمي بر جبني 
 گه ز حدقش چون خرد ملكي دگر گيرد يقني
 با خراساني جز آساني نباشد همنشني



۴۴۲ 

 كنيتش با اين لقب زآنگونه در خورشيد هست
 آسمان دانست چندين گه كه هست ارواح را
 خاك بيزي از پي آن كرد چندين سال و ماه
 گرت بايد تا هم اندر خطۀ كون و فساد

 عصا وسا بيتو همچو م شاد باش اي شرع بي
 ز آرام و جنبش برترست نه و شاديت چوواند

 جنبش از نور ملك داري نه از نار فلك
 چون به كرسي برشوي خوانند بر جانت همي
 چون تو دامنهاي درپاشي بدانگه عقل را
 زهره در چرخ سيم تا شد مريدت زين سپس
 روح قدسي را ترقي نيست زان منزل كه هست

 ا در مدح توتا تو سلماني دگر گشتي مر
 »ال«تو چو سلمان در عطا هرگز نگشتي گرد 

  

 و خواه اين  اين و آن ده حرف اكنون خواهي آن
 اين چنني دري در اجزاي چنني خاكي دفني

 آورد ناگه بر زمنيتا چنني دري به دست 
 نفس كلي را ببيني نفس جزيي را ببني

 نگني تو چون سليمان بي دير زي اي علم بي
 كي تواند كر طبعت شاد و چرخ اندوهگني
 عادت از ماء معني داري نه از ماء مهني

 به جنت حور عني» الكرسي آية«و » اعوذ قل«
 از شتاب در چدن گردد گريبان آستني

 ارد همي نقاش چنيسبحه ننگ زهره را بي
 االمني ورنه از پند تو كروبي شدي روح
 الكاتبني بوذر ديگر همي خواند كرام

 من چو بوذر در ثنا هرگز نگردم گرد الت
  

  
  ٭٭٭

 دگراي ز عصمت بر تو هر ساعت نگهباني
 اي ترا از روي همت هم درين ايوان و صدر
 جز به تعليم تو اندر عالم ايمان كه ساخت

 دامن اقبال تو بگرفت  سختهركه چون شب 
 سيف حقي رو كه تا تأييد حق افسان تست
 تا ترا صدر خراسان خواند سلطان عراق
 بهر آن تا زين شرف خايل نماند عقل و روح

 رسد در حق خود هم ز حق تشريف او چون مي
 خاطر تيز تو تا در دين پديد آمد نماند
 اندرين ميدان مر اين گوي سياه و سبز را

 ايوان رسانيدت كه كيوان را نمودتا بدان 
 فكان در علم عشق هاي كن از وراي پرده

 هست در نفس طبيعي روح حيوانيت را
 تا كنون از استواري علت اوال نيافت
 جاودان زي كز براي عمرت از درگاه روح
 رو كه اندر عالم آرام و جنبش تا ابد

  

 وز بر ما هر زمان فضلي و احساني دگر 
 صدر و ايواني دگرآفرينش  از وراي

 هر زمان نو خاتم از بهر سليماني دگر
 چاك زد چون صبح هر روزي گريباني دگر
 حاجتت نايد به افسون و به افساني دگر
 شد خراسان بر زمني زين فخر سلطاني دگر

 ها را خراساني دگر نام كردند آسمان
 هر زمان از حضرت سلطانت فرماني دگر

 ني دگرالقدس را هيچ پنها نيز مر روح
 نيست گويي جز اشارات تو چوگاني دگر
 ميغ نعل مركب جاه تو كيواني دگر
 گوهري آري همي هر ساعت از كاني دگر
 از براي قرب حق هر لحظه قرباني دگر
 زندگاني را چو تركيب تو زنداني دگر
 نامزد باشد همي هر ساعتي جاني دگر

 ثبات جنبش نخواهد بود و جانت بي تنت بي
  

  
  ٭٭٭

 خشكسال خاطر درياب ما را فتح باب  سعي سپهر و آفتابه همت بوده بياي ب



۴۴۳ 

 اي مرا در روضۀ فضل آوريده بعد از آنك
 گاهم اين گفتي تو مردم نيستي از بهر آنك

 اي از ما چو عيسا چون نرپي بر هوا گر نه
 گاهم آن گفتي چه مرغي كز براي حس و جسم
 گاهم آن گفتي سنايي نيستي ار هستيي
 گويم ار تو هم بدين مشغول باشي به بود

 شنه چون قانع بود ديرش به پاي آرد بحارت
 در تو هيچ حكمت نيست زانك گاهم اين گفتي كه

 خرد گويم او را بل كه تا من خر بوم بس بي
 آن مالداري را كه او گر تو بشناسي حكيم

 شويي را كه او پس حكيمي هم بدانم جامه
 گويان تاكنون افسرده بود نظم من زين يافه

 اد هم نبود عجبور كنون از راي تو بگش
 مدح گفنت جز ترا از چون مني باشد خطا
 زين پس اكنون در نهاد كهرتي و مهرتي

  

 ديده بودم در دو ماه از ده فضويل صد عذاب
 با خران هم صحبتت بينم هميشه چون ذباب
 ور ز مايي همچو ما چون خر نراني در خالب

 ي و هستي چون عقابسر به مر داري فرونار
 دلت مشغول پنايستي نه مشغول ثواب
 زانكه به سازد خرف را گرم دار دار خضاب

 آرد سرابدست  باز چون طامع بود زودش به
 اعتي مست و خرابچون حكيمانت نبينم س

 شراب خاك بر سر حكمتي را كو نيايد بي
 پاسبان خويش را ندهد همي داروي خواب

 يه سازد نقابرو زدي خورشيد را ز ابر س
 وين عجب نبود كه از سردي فسرده گردد آب
 زانكه چون آتش كليد آب بستست آفتاب
 مكرمت كردن ترا با مادحت باشد صواب
 در ثنا و در عطا از تو صِالت از من صَالت

  

  
  ٭٭٭

 اي به تو روشن دو موضع هم سراي و هم سرير
 عزم را سلطان نهادي حزم را شيطان فريب

 ري چون خط اول همالقابل مدحي ندا
 نه ز بد شعري به هر صدري ندارم اختالط

 اي نان برد نتوان آبروي از براي پاره
 عقل آزادم بنگذارد همي چون ديگران
 حرص گويد: چون نگردي گرد خمر و قمر و رمز
 اهل دنيا بيشرت همچون كمانند از كژي
 چون كريمان يك درم ندهندم از روي كرم

 گوي ا كه ديدۀ مدحسرمۀ بخشش چه سود آنر
 تا ابد هرگز نگشتي محرتق از آفتاب

 زادست چون تو خاك پست اي بلند اصلي كه كم
 روي زي صدرت نهادم با دل اميدوار

 »نعم البدل«چون ترا كردم به دل بر ديگران 
 حاجت از تو خواست بايد من چه جويم از خسان
 از غرور هر سراب اكنون نجستم چون تراب

  

 ع دو جامع هم صغير و هم كبيروي به تو جام 
 پذير حلم را خاكي مزاجي علم را پاكي

 قايل مدحم ندارم چون دم آخر نظير
 معني همي در پيش هر خر خير خير ليك بي

 رفت نتوان در سعير اي مي وز براي جرعه
 از پي ناني به دست فاسقي باشم اسير

 »قل فيهما اثم كبير«عقل گويد: رو بخوان 
 ر من راست باشم همچو تيربد نپنداريدم ا

 تا ندارندم دو سال از انتظار اندر زحير
 كرده باشد انتظار وعدۀ صلت ضرير
 گر عطارد يك نفس در صدر تو بودي دبير
 وي جوانبختي كه كم ديدست چون تو چرخ پير
 پشت چفته چون كمان از بيم تير زمهرير

 »المصير بئس«ور بديشان بازگردم زابلهي 
 بايد من چه جويم از غدير دُر ز دريا جست

 قلزم و سيحون و جيحون دجله و نيل و فرات
  

  



۴۴۴ 

  ٭٭٭
 تا همي زايد ازل زو قسم سرّت سور باد
 سيرتت را چون بقاي بارنامۀ صورتست

 گويان مشك گشت آب دستت در دماغ يافه
 خانۀ حاسد چو قلب نامت و نام پدرت

 نيازي بر مثال عقل و نفس در دوام بي
 انواع تو با توقيع بادآنكه آخرتر ز 

 نز براي آنكه تو در بند شعر و شاعري
 اي سرور ميوۀ دلهاي اهل روزگار
 نقش لفظ جانفزايت گوشوار روح باد
 تا به روز عدل دارالحكمۀ از تأثير عدل
 مجلس حكمت ز ناپاكان عالم پاك باد
 هركه از دل بر سرير حكم تو بوسه دهد
 كگرچه نزد دوستان نامت محمد به ولي

 عزمت از نفس ارادي سال و مه مختار باد
 هفت آبا بهر تاييد تو بر چار امهات
 همچو خاك و باد و آب و آتشت در هر صفت

 القضا تا بدان روزي كه باشي قاضي حسن
  

 تا همي پايد ابد زو قسم عمرت نور باد 
 سيرتت را زندگي چون بارنامۀ صور باد
 خاك پايت در مزاج كافران كافور باد

 و باال باد و در نام محن محصور باد زير
 جسمت از آرامش و جانت ز جنبش دور باد

 تر به ابداع تو با منشور باد وآنكه سابق
 از پي تشريف شاعر سعي تو مشكور باد
 طبع از من خلعتت چون جان تو مسرور باد
 گرد صحن حلقه جايت توتياي حور باد
 همچو دارالملك انصاف عمر معمور باد

 ت ز مهجوران دين مهجور بادمنرب علم
 تا ابد چون جان ز ايمان مومن مسرور باد
 بر عدو نام تو چون نام پدر منصور باد

 و شب مجبور بادحزمت از روح طبيعي روز 
 همچنان كت بود و هست از بعد اين مأمور باد
 عمر باد و امر باد و لطف باد و نور باد

 القضات در جهان دين تو باشي مفتي و اقضي
  

  
  ٭٭٭

 وفا اي پاسبان، آشوب كم كن يكزمان اي بي
 گر خود نخسبي يكزمان اي كافر نامهربان

 اي اي با عاشق سرگشته همراه عاشق گشته
 از بانگ هاي و هوي تو كمرت شدم در كوي تو
 آرام گير و كم خروش آخر به خون ما مكوش
 آخر نه من زار توام در درد بسيار توام

 ام م ترا جويندهام داي خاك درت را بنده
 بر ما چنني پستي مكن تندي و بدمستي مكن
 زان قد علم نالم همي در خون دل پالم همي
 از تو سنايي خسته شد درد دلش پيوسته شد
 اي سنگدل اي پاسبان كمرت كن اين بانگ و فغان
 هر دم خروشانم چو تو گردان و گريانم چو تو
 آواز كم كن ساعتي بر چشم ما كن رحمتي

 م آواز توام با داغ دمساز توامآخر ه

 وفا اي پاسبان چندين چرا داري فغان اي بي 
 وفا اي پاسبان افتاد كار من به جان اي بي

 وفا اي پاسبان اي اي بي هم يار ديرين گشته
 وفا اي پاسبان گشت اين تنم چون موي تو اي بي
 وفا اي پاسبان در خون دل ما را مجوش اي بي
 وفا اي پاسبان زار و گرفتار توام اي بي

 وفا اي پاسبان ام اي بي هستم بدين تا زنده
 وفا اي پاسبان جور و زبردستي مكن اي بي
 وفا اي پاسبان از او بدين حالم همي اي بي
 وفا اي پاسبان بر جان او اين بسته شد اي بي

 تا خواب مانم يك زمان اي سنگدل اي پاسبان
 با داغ هجرانم چو تو اي سنگدل اي پاسبان

 منتي اي سندگدل اي پاسبان نه بر جان من
 آخر نه همراز توام اي سنگدل اي پاسبان



۴۴۵ 

 امام در عالمش جوينده معشوق خود را بنده
 از من ستاني رشوتي تا من بباشم ساعتي

 ترم ترم وز عشق با افغان من روز و شب گريان
  

 ام اي سنگدل اي پاسبان هستم برين تا زنده
 سنگدل اي پاسباننزديك حورا صورتي اي 

 ترم اي سندگدل اي پاسبان در درد تو حيران
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي خرد ها و قصيده قطعه
  
  



۴۴۶ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ذات رومي محرم آمد پاك دل كرباس را
 تو كمان راستي را بشكني در زير زه
 موج دريا كي رسد در اوج صحراي خضر

 امتحان واجب نيامد سفنت الماس را 
 تير مقصود تو كي بيند رخ برجاس  را

 س رادر بيابان راه كمرت گم كند اليا



۴۴۷ 

 رت مكنخواهي ديبه را بسن گر هوا را مي
 روي از يكي رو اي اخي پيش رياست مي

 بر مخندان بر دُرر آب رخ لبالب را
 از براي پاكبازي چاك برزن پيله را
 تا گران حنجر شوي در صومعۀ تحقيق باش

 سازي چه سود گر هوا را چون سكندر سد همي
 بصر چون نرگس اندر بزم نااهالن مشو بي

 بربياري يك زمانروي آن داري كه از بر 
 رنگرز را گر كمال جهد و جد باشد رواست

 دهي در حق خود مشهور ده چون ضماني مي
 كند بيني پاي را از براي كشتني مي

 تا تهي باشد به پيش پردالن خايل مباش
  

 زن طاس رانسنگي سنگ بر ها را ميدانه
 پروري ريواس را وز دگر سو اي ويل مي

 بر مگريان بر خرد چشم سر سيواس را
 وز براي خاكبازي خاك برزن پاس را

 سرتر شوي الحول كن خناس را  چون سبك
 چون سكندر هر زمان در سينه كن احواس را
 رتبت مردم نباشد مردم اجباس را

 كنند انفاس را ه غارت ميآن گروه بد ك
 كه به كوشش مدتي احمر كند الماس را

 كند حجت بود قرطاس را وآنچه ثابت مي
 وز براي خوشه دزدي تيز داري داس را

 كشي دستاس را آتش افزايي چو خايل مي
  

  
  ٭٭٭

 خيز اي دل زين برافگن مركب تحويل را
 دار از خط معني حرف رنگ و بوي را پاك

 ي در معني را مجوياندرين صفهاي معن
 كي كند برداشت دريا در بيابان خرد
 دست ابراهيم بايد بر سر كوي وفا
 مرد چون عيسي مريم بايد اندر راه صدق
 درشب تاري كجا بيند نشان پاي مور
 هر كسي بر تخت ملكت كي تواند يافنت
 از برون سو آب و روغن سود كي دارد ترا
 ريخيز و اكنون خيز كانساعت بسي حسرت خو

  

 وقف كن بر ناكسان اين عالم تعطيل را 
 محو كن از لوح دعوي نقش قال و قيل را
 زانكه در سرنا نيابي نفخ اسرافيل را
 ناودان بام گلخن سيل رود نيل را
 تا نربد تيغ بران حلق اسماعيل را
 تا بداند قدر حرف و آيت انجيل را
 آنكه او در روز روشن هم نبيند پيل را

 سان دستۀ زنبيل راهمچو گيسوي عرو
 قنديل رااي  چون درونسو نور نبود ذره

 چون ببيني بر سر خود تيغ عزراييل را
  

  
  ٭٭٭

 نبودي دين اگر اقبال مرد مصطفايي را
 رسول مرسل تازي كه بر زد با وي از كوشش
 گواهي بر مقامي ده كه آنجا حاضران يابي
 اگر شبلي زكي بوده ترا زو هيچ نگشايد

 بوده چه سودت بود اي خواجهاگر حاتم سخي 
  

 نكردي هرگزي پيدا خداي ما خدايي را 
 همني گنج زميني را همان گنج سمايي را
 سخن كز غايبان گويي بال بيني جدايي را
 چو عايل حج كند شيخا بود مزدش عاليي را

 چندي مكن حاتم سنايي را تو حاتم گرد يك
  

  
  ٭٭٭

 سور ناديده بجويند همي ماتم را  اي كه اطفال به گهواره درون از ستمت



۴۴۸ 

 ي شد ز تو عالم به همه عالميانقفس
 وه كه تا روز قيامت پي آاليش ملك

  

 آدم را اينت زحمت ز وجود تو بني
 تر نبود عالم را طاهري از تو نجس

  

  
  ٭٭٭

 روزگار اي بزرگ چاكر تست
 دامن من ز دست او بستان
 شاعران را مدار مجلس تست

  

 ار مراهست از آن سوي تو قر 
 به دگر چاكري سپار مرا
 اي مدار اين چنني مدار مرا

  

  
  ٭٭٭

 تلخ كرد از حديث خويش طبيب
 از دو لب داد جهل خويش به من
 زين پس از طلعت و مقالت او
 چند گويي كه بيا تا بر وزّانت برم
 تو كه ناموزوني خيز و برب وزّان شو

  

 دوش لفظ شكرفروش مرا 
 وز دوزخ برد باز هوش مرا

 ست چشم و گوش مرا وش و چشمگ
 تا ز تو دور كند مكرمتش احزان را

 ام تا چكنم وزان را من كه موزون شده
  

  
  ٭٭٭

 اي برآراسته از لطف و سخا معدن خويش
 دفرتي ساختم از بهر تو پر مدح و هجا

  

 همچو گوهر كه بيارايد مر معدن را 
 هرچه مدحست ترا هرچه هجا دشمن را

  

  
  ٭٭٭

 واجه كه اين غزنوي غرستگفتي به پيش خ
 گر تو دروغ گفتي دادت به راستي

  

 زان رو كه تا مرا بربي پيش خواجه آب 
 هم لفظ غزنوي به مصحف ترا جواب

  

  
  ٭٭٭

 تا نهان گشت آفتاب خواجگان در زير خاك
 چشمها نشگفت اگر شد پر ستاره بهر آنك

  

 شد لبم پر باد و دل پر آتش و ديده پر آب 
 ه چون نهان شد آفتابروي بنمايد ستار

  

  
  ٭٭٭

 مال هست از درون دل چون مار
 او چنانست كاب كشتي را

  

 وز برون يار همچو روز و چو شب 
 از درون مرگ و از برون مركب

  

  
  در مدح نظامي

 صدر چرخ ثاني از فضل تو پندارم قصب  اي كه چون اندر بنان آري قصب هنگام نظم



۴۴۹ 

 كوكب معني تو در سير آوري بر چرخ طبع
 نكدر يكي بيتت معاني روشني دارد چنا

 شعر تو ناگفته مانند عروس پردگيست
 خاطر و وهم تو چون از پرده بيرون خواندش

 بر، جلوه كردي صورتش چون به تخت حكمتت
 شايد ار سلطان همي خواند نظامي مر ترا
 آنكه در هر فن ز دانش ره برد با طبع شعر
 قاصد حلم تو از روحانيان دارد نژاد
 كمدح پاك تو سبب شد مر سنايي را چنان

 مهرتا كهرت كه باشد چون تو آيي در خطاب
 پيشت آوردن سخن ترك ادب كردن بود

 دار عيب كار چاكرت كن خلق خوش پرده
 پرستان اصل غم تا بود عقل از ره دانش

 شخص تو باد از طرب چون تندرستان از غذا
  

 وانگه از نوك قصب روز اندر آميزي به شب
 هزاران آفتاب روشن اندر يك ذنبصد

 تن نهان در پرده و رخساره در زير قصب
 خازن رايت ز گنج معرفت آرد سلب
 ديده داراي خرد را لعبتي باشد عجب

 اي هر پنج حس را از ادب چون منظم كرده
 جاي انصافست اگر باشد نظام او را لقب
 تا بريد حلمت از يونانيان دارد نسب

 ت اوال سببمر روان پاك را شد عل
 زان زبان دُر فروش و خاطر گوهر طلب
 زشت باشد تازي بغداد بردن در عرب

 دار عيب دندانست و لب چون دهان را پرده
 دانشان اصل طرب تا بود جان از پي بي

 روي بدخواهت ز غم چون روي بيماران ز تب
  

  
  ٭٭٭

 اي كه هفت اقليم و چار اركان عالم را به علم
 بهر تقاضاي صلتهفت ماه آمد كه از 

 بارها در طبعم آمد كان چو گوهر شعرها
 باز گفتي كابلهي باشد كه در ديوان شعر
 تا بيابي گر بخواهي از براي حج و غزو
 دشمن جاه تو بادا پي سرپ همچون منا
 تا بدان روزي كه قاضي خلق باشد پادشا
 باد صد چندين ترا عمر اي فتي تا از سخات

  

 ي و چون چار امهاتهمچو هفت آبا تو درباي 
 ام بر درگهت چون دولت و دانش ثبات كرده

 از زكات شعر گيرم تا مگر يابم نجات
 چون مجرد باشد از زر نيست بر گوهر زكات
 در مناسك حكم حج واندر سير رسم غزات
 حاسد صدر تو بادا سرنگون همچون منات

 القضات در جهان دين تو باشي مفتي و اقضي
 گردد مرا پيش از وفاتاين اميد از تو وفا 

  

  
  در رثاي امير معزي

 گر تير فلك داد كالهي به معزي
 او نيز سوي تير فلك رفت به پاداش

  

 تازان كله اينجا غذي جان ملك ساخت 
 پيكان ملك تاج سر تير فلك ساخت

  

  
  در مذمت دنيا

 گنده پيريست تيره روي جهان
 به سپيدي رخانش غره مشو

  

 خرد ما بدو نظر كردست 
 كان سياهي سپيد بركردست

  

  
  ٭٭٭



۴۵۰ 

 قدر مردم سفر پديد آرد
 چون به سنگ اندرون بود گوهر

  

 خانۀ خويش مرد را بندست 
 كس نداند كه قيمتش چندست

  

  
  ٭٭٭

 عرش مقاما زر كن كعبۀ جاهت
 كز شرف او به روز بار نداند

 ست آن تو كوري نه جهان تاريك
 گر سر اين سخنت نيست برو

  

 ن بلند مقامستدست وزارت در آ 
 شاه فلك اوج خويش را كه كدامست

 ست آن تو كري نه سخن باريك
 ست روي ديوار و سرت نزديك

  

  
  در هجاي علي سه بوسش

 پيش ازين گفتم سه بوسش را همي
 باز از آن فعل بدش گفتم كه نه
 گويد از سختي ورا مير سرخس
 باز گويم ني كه پر خم زن بود
 كفته بادا سرش زير پاي گاو

  

 مردمست آن روسبي زن مردمست 
 دمست زن سگ دمست آن روسبي سگ

 پر خمست آن روسبي زن پر خمست
 كژدمست آن روسبي زن كژدمست
 گندمست آن روسبي زن گندمست

  

  
  در مذمت بخيلي گويد

 ستديگ خواجه ز گوشت دوشيزه
 خواجه چون نان خورد در آن موضع

  

 ست مطبخ او ز دود پاكيزه 
 ست ن ريزهمور در آرزوي نا

  

  
  در رثاي منصورسعيد

 خواجه منصور بپژمرد ز مرگ
 عالمي بستۀ جهلند و كنون

  

 تازگي جهل ز پژمردن اوست 
 زندگي همه در مردن اوست

  

  
  ٭٭٭

 اي جود تو ز لذت بخشش سوال جوي
 بيم و اميد بنده ز رد و قبول تست

  

 وي عفو تو ز غايت رحمت پناه دوست 
 و خواه دوستيك شهر خواه دشمن من گير 

  

  
  ٭٭٭

 به مادرم گفتم اي بد مهر مادر
 جوابم داد گفتا دشمن تست

  

 نبيره دوست من دشمن نه نيكوست 
 نباشد دشمن دشمن بجز دوست

  

  
  ٭٭٭



۴۵۱ 

 ايست ورديستهرجا كه روضه
 ست گيتي همه سر به سر كلوخي

 اي فزونست هرگز تو به خرقه
  

 ايست درديست هرجا كه ناله 
 خ گرديستقسم تو از آن گلو

 كم گوي كه بختيار مرديست
  

  
  ٭٭٭

 به همه وقت دليري نكنند
 زانكه هر جاي بجز در صف حرب

  

 هركرا از خرد و هش ياريست 
 بد ديل بيش بود هشياريست

  

  
  شكايت از روزگار

 ضربت گردون دون آزادگان را خسته كرد
 در عنا تا كي توان بودن به اميد بهي

  

 مجروح نيست اي كز تيغ او كو دل آزاده 
 هركسي را صابري ايوب و عمر نوح نيست

  

  
  ٭٭٭

 جان من خيز و جام باده بيار
 ساغر مي به جان و دل بخرم

  

 كه مرا برگ پارسايي نيست 
 پيش كس مي بدين روايي نيست

  

  
  ٭٭٭

 برخيز و برافروز هال قبلۀ زردشت
 بس كس كه به زردشت نگرويد و كنون باز

 هجرانبس سرد نپايم كه مرا آتش 
 گر دست نهم بر دل از سوخنت دل
 اي روي تو چون باغ و همه باغ بنفشه
 آنكس كه ترا كشت، ترا كشت و مرا زاد

  

 بنشني و برافگن شكم قاقم بر پشت 
 ناكام كند روي سوي قبلۀ زردشت
 آتشكده كرد اين دل و اين ديده چو چرخشت

 شك در دست من انگشت انگشت شود بي
 ز زلف تو يك مشتخواهم كه بنفشه چنم ا

 وآنكس كه مرا زاد و ترا كشت
  

  
  ٭٭٭

 پسر هند اگرچه خال منست
 ور نوشت او خطي ز بهر رسول
 در مقامي كه شير مردانند

  

 دوستي ويم به كاري نيست 
 به خطش نيز افتخاري نيست
 در خط و خال اعتباري نيست

  

  
  ٭٭٭

 اي ماه صيام ارچه مرا خود خطري نيست
 با ناگه ز بر ما از درد تو اي رفته

 آن كيست كه از بهر تو يك قطره بباريد
 اي واي بر آن كز غم وقت سحر تو

 حقا كه مرا همچو تو مهمان دگري نيست 
 اي نيست كه پر خون جگري نيست يك زاويه

 كان قطره كنون در صدف دين گهري نيست
 او را بجز از وقت صبوحي سحري نيست



۴۵۲ 

 بسيار تو آيي و نبيني همه را زانك
 آن دل كه همي ترسد از شعلۀ آتش
 بس كس كه چو ما روزه همي داشت ازين پيش
 اي داده به باد اين مه با بركت و با خير

 ستخوا بسيار كسا كو بر عيدي چو تو مي
 اشكي دو سه امروز درين بقعه فرو بار

  

 ما بر گذريم از تو ترا خود خربي نيست
 ه كه به جز روزه مر او را سرپي نيستواللّٰ

 امروز به جز خاك مر او را مقري نيست
 ما ناكت ازين آتش در دل شرري نيست
 امروز جز از حسرت از آنش ثمري نيست
 كاندر چمن عمر تو زين به مطري نيست

  

  
  ٭٭٭

 مردم پيكر و پيكار نيستبا ديو  زين پسم
 قراري مركزي كز راه دين يافتم در بي

 دالن يافتم بازاري اندر عالم فارغ
 ي ضرب او اال به نام شاه عقلدر سرا

 بر گل حكمت شنوده باده گلگون حكم
 زير اين موكب گذر كن بر جهان كز روي حكم
 واندر آن موكب سوارانند كاندر رزمشان

  

 گر بمانم زنده ديگر با غرورم كار نيست 
 جز نشاط عقل و جانش مركز پرگار نيست
 كاندران بازار خوي خواجه را بازار نيست

 هرۀ آزادگان دينار نيستبر جمال چ
 گاه اسراف خماري بر گلي كش خار نيست
 جز به شمشير نبوت كس برو ساالر نيست
 رستم و اسفنديار و زال را مقدار نيست

  

  
  ٭٭٭

 اي سنايي خواجگي با عشق جانان شرط نيست
 بر زبان راندن چو موسا وقت شوق» رب ارني«

 از پي عشق بتان مردانگي بايد نمود
 اي در بيابان هدي بشنيده» هللّٰاناا«چون 

 از پي مردانگي خواهي كه در ميدان شوي
 چون جمال يوسفي غايب شدست از پيش تو

 »يل صرب جميل«ور همي دعوي كني گويي كه 
 چون همي داني كه منزلگاه حق جز عرش نيست

  

 جان به تير عشق خسته دل به كيوان شرط نيست 
 شرط نيستچوهامان » انااالعلي«دل گفنت  به پس

 همتي پس الف مردان شرط نيست گر چو زن بي
 پس هراسيدن ز چوبي همچو ثعبان شرط نيست
 دور كردن گرد گويي همچو چوگان شرط نيست
 پس نشسنت ايمن اندر شهر كنعان شرط نيست
 پس فغان و گريه اندر بيت احزان شرط نيست
 پس مهار اشرت كشيدن در بيابان شرط نيست

  

  
  ٭٭٭

 ۀ مسلمانيستهركه در خط
 ست او ز مريم زاد هركه عيسي

 فرق باشد ميان الم و فلا
 چه گراني كني ز كافۀ كاف
 تن خود را عمارتي فرماي
 تا سنايي ز خاك سر بر زد
 اند فتنۀ روزگار او شده

  

 متالشي چو نفس حيوانيست 
 هركه او يوسفست كنعانيست
 اين چه آشوب و حشو و المانيست

 يستاين گراني ز بهر ارزان
 كاين عمارت نصيب دهقانيست
 در خراسان همه تن آسانيست
 گر عراقي و گر خراسانيست

  



۴۵۳ 

  
  ٭٭٭

 آمد آن حور و دست بر من بست
 زنخ او به دست بگرفتم
 گفت هشيار باش و آهسته
 گفتمش گر به دست بگرفتم
 زانكه هنگام رگ زدن شرطست

  

 زده استادوار نيش به دست 
 چون رگ دست من زنيش بخست

 هر جا مزن چو مردم هست دست
 زنخ سادۀ تو عذرم هست
 گوي سيمني گرفنت اندر دست

  

  
  ٭٭٭

 پرستآمد آن رگ زن مسيح
 كرسي افگند و برنشست بر او

 »عزّ علي«نيش درماند و گفت: 
 اي دادش سر فرو برد و بوسه

  

 گون گرفته به دست تيغ الماس 
 بازوي خواجۀ عميد ببست
 اين چنني دست را نبايد خست
 خون بباريد از دو ديده به طشت

  

  
  ٭٭٭

 مرحبا بحري كه آبش لذت از كوثر گرفت
 اتفاق آن دو جوهر بد كه در آفاق جست
 جان و علم و عقل سرگردان درين فكرت مدام
 چرت همت تا بر عشق مطهر باز كرد

 كس خاري نديد در همه بستان همت هيچ
 آب آتش را نبد وصل تو چون صحبت نيافت

 ديد خود را زان كرامتهاي خامچون قبويل 
 هركه صاحب صدر بود از نور او روزي برند
 مجرما ترسا كه از فرمان عيسا سر بتافت
 چون تجلي كرد بر سيماي جان سيناي عشق

 جايست و جاه هركه در آباد جايي جست بي
 چون سنايي ديد صدجا دفرت و يك دل نديد

  

 حبذا كاني كه خاكش زينت از عنرب گرفت 
 قتي خضر بر دو فرع اسكندر گرفتاصل و

 كان چه جوهر بود كز وي عالمي گوهر گرفت
 سر كرد و كار از سر گرفت هركرا سر ديد بي

 عكس رخ بنمود بستانها گل احمر گرفت
 اي زان آب بر آتش زد آتش در گرفت پاره

 قبله ويران كرد تا عالم همه كافر گرفت
 صورت ديگر نمود و سيرت ديگر گرفت

 خرم كه روزي سم خرد در زر گرفتدل بدان 
 آن بت سنگني آزر سنگ در آزر گرفت
 هركه در ويرانه رنجي برد گنجي برگرفت
 رغم كاغذ از دل آزردگان دفرت گرفت

  

  
  در توحيد

 اي همه جانها ز تو پاينده جان چون خوانمت
 و جان بس اندر شوق و ذوق اي هم از امر تو عقل

 ست و جسم هرچه در زير زمان آيد همه اسم
 آسمانها چون زمني مركب دربان تست
 آنكه نام او مكان آمد ندارد خود مكان

 چون جهان ناپايدار آمد جهان چون خوانمت 
 در مناجات از زبان عقل و جان چون خوانمت

 هيچ عذري در زمان چون خوانمت من ز من بي
 با چنني اجالل و رتبت آسمان چون خوانمت

 مكاني در مكان چون خوانمت پس تو دارندۀ



۴۵۴ 

 ننگردآنچه در صدرست در لولوش كسي مي
 چون تويي سود حقيقي ديگران سوداي محض
 علم تو خود بام عقل و كعبۀ نفسست و طبع

 باشد اشارت سوي اجسام كثيف» آن«و » اين«
 گويد حروفآنچه دل داند حدوث است آنچه لب 

 آمد پس از تخييل خويش» كن فكان«از وراي 
 زبان چون تير خواهي تا ترا خوانند بس بي

  

 من برون چون لوليان بر آستان چون خوانمت
 پس چو مشتي خس براي سوزيان چون خوانمت
 من چو حج گوالن به زير ناودان چون خوانمت

 چون خوانمت» آن«و » اين«تو لطيفي درعبارت 
 من ز دل چون دانمت يا از زبان چون خوانمت

 وانمتچون خ» كن فكان«درمناجات از فضويل 
 من سنايي با زباني چون سنان چون خوانمت

  

  
  ٭٭٭

 اي شده پير و عاجز و فرتوت
 داده عمر عزيز خويش به باد
 مرتدد ميان جرب و قدر
 ملكوت جهان نخست بدان

 »الكرسي آية«مگذر از حكم 
 آل موسي و آل هارون را
 نشنيدي كه چون نهان گردد
 جز سنايي كه داند اين حكمت

  

 خويشنت مبهوت مانده در كار 
 شده راضي ز عيش خويش به قوت
 غافل از عني عزت جربوت
 پس خرب ده ز مالك ملكوت
 سنگ بفگن چو يافتي ياقوت
 چون ز الهوت دان جدا ناسوت
 سر حق با سكينه در تابوت
 با چنني حكمت سخن مسكوت

  

  
  در ذم مردم بلخ

 از بس غر و غرزن كه به بلخند اديبانش
 ردي پسران رابلخي كه كند از گه خ

 زان قبه لقب گشت مر او را كه نيابي
  

 مي باز ندانند مذكر ز مؤنث 
 زني و ذلت لت حث بر كان دهي و دف

 در قبه بجز مسخره و رند و مخنث
  

  
  ٭٭٭

 اي دل نيك مذهب و منهاج
 بر فلكها به كشف ماه ترا
 مبطلم گشت از حقيقت حق
 متواريست وقت شاد مباش
 ربر گذرگاه باز روز شكا
 روز روشن منورست وليك
 ياد كن اي سنايي از اول
 آخر تست جيفۀ مطروح
 گر هوايي مطهري ز صفات

  

 به تو اسرار هر ديل محتاج 
 از حقيقت منازل و ابراج
 در ظهور نمايش معراج
 ايمن از قبض و مكر و استدراج
 آمن از قبض كي بود دراج
 در پي اوست ظلمت شب داج

 اد مزاجگرچه بر بد ترا نه
 اول تست نطفۀ امشاج

 ابي مسلمي ز خراجور خر
  

  



۴۵۵ 

  ٭٭٭
 گفتي كه برتسد ز همه خلق سنايي
 جغد ار كه برتسد بنرتسد ز پي جنس
 آن مست ز مستي بنرتسد نه ز مردي
 دربند بود رخ همه از اسب و پياده
 نز روي عزيزيست كه چون مركب شاهان
 گويي كه نرتسم ز همه ديوان آري

 بانگ تكاتك اي فارغي از بيدار نه
 ايمن بود از چشم بد آن را كه ز زشتي
 زان ايمني از ديدن هركس كه بگويند

  

 اي در خور پاسخ پاسخ شنو ار چند نه 
 آن مرغ كه دارند شهانش همه فرخ
 ورنه بخرد نيزۀ خطي شمرد لخ
 هرچند همه نطع بود جايگه رخ
 رايض نكند بر سر خر كره همي مخ

 نبود مخ از ميخ چه ترسد كه مر او را
 اي فارغي از بند اخ و اخ بيمار نه

 در چشم كسان چون رخ شطرنج بود رخ
 اندر مثل عامه كه كخ را نربد كخ

  

  
  در رثاي امير معزي

 تا چند معزّاي معزّي كه خدايش
 چون تير فلك بود قرينش به ره آورد

  

 زينجا به فلك برد دو قباي ملكي داد 
 پيكان ملك بر دو به تير فلكي داد

  

  
  ٭٭٭

 طمع باش اگر همي خواهيبي
 زانكه چون مرغ دشتي از ره طمع
 ناشده حلق او چو حلقۀ دام
 كه مصاريع گنج خانۀ فضل
 راه رو تا به عقل بشناسي
 گر نخواهي ز نرگس و الله
 در جهان همچو سوسن عاشق
 زندگي ضعف يك دو روزۀ تو
 تا ابد بيش ذات پاك ترا

  

 تا نيفتي ز پايۀ امجاد 
 هنگ دانۀ صيادكرد آ

 همچو حرف طمع شدش ابعاد
 در كف مالكست يا حماد
 خاك زرگر ز خانۀ حداد
 چهره گه زرد و گه سيه چو مداد
 چهره زيبنده باش و طبع آزاد
 آتش فتنه در جهان افتاد
 از جهان هيچ كار بد مرساد

  

  
  ٭٭٭

 يك نيمه عمر خويش به بيهودگي به باد
 از گشت آسمان و ز تقدير ايزدي

 روزگار كينه كش از مرد دانشست يا
  

 داديم و هيچ گه نشديم از زمانه شاد 
 بر كس چنني نباشد و بر كس چنني مباد
 يا قسم من ز دانش من كمرت اوفتاد

  

  
  ٭٭٭

 گرچه شمشير حيدر كرار
 تا نان نداد در حق او تا سه

  

 ها بگشاد كافران كشت و قلعه 
 هفده آيت خداي نفرستاد

  



۴۵۶ 

  
  ٭٭٭

 اقاالرزه قاسممن نگويم ك
 بلكه گويم كه هيچ بخرد را

  

 نعمت داده از تو بستاناد 
 حاجتومند تو نگرداناد

  

  
  ٭٭٭

 مرا به غزنني بسيار دوستان بودند
 مگر كه جمله بمردند و نيز شايد بود

  

 اي ز من آن قوم را نيامد ياد به نامه 
 خداي عزوجل  جمله را بيامرزاد

  

  
  ٭٭٭

 خردانكه چون بيخواجه در رغم من ار گفت
 گويد ديو در گوش هوا و هوسش مي
 القدس من چه دانستم كز تربيت روح

 كرده يك ذوق به راه احدي چون احمد
 گر بدانستمي آن خوي سليماني او

  

 اي اندر ره دنيا البد دين به دل كرده 
 از پي كرب و مني چون متنبي سد جد

 زا شد ست ز شادي و گذشته در گذشته
 حرا صربي چو كوه احد شكر چون كوه

 پيش او سجده كنان آمدمي چون هدهد
  

  
  ٭٭٭

 اي نچكدچه ممسكي كه ز جود تو قطره
 به مجلسي كه تو باشي ز بخل نگذاري

 باران به ابر برشده ماني بلند و بي
 كه خود نباري و بر هيچ خلق نگذاري

  

 اگر در آب كسي جامۀ تو برتابد 
 دكه رادمردي از آن صدر نيكويي ياب
 كدام زاير و شاعر سوي تو بشتابد
 مر آفتاب فلك را كه بر كسي تابد

  

  
  ٭٭٭

 سرشگي كز غم معشوق بارم
 شنيدستي به عالم هيچ عاشق

  

 همه رنگ لب معشوق دارد 
 كه از ديده لب معشوق بارد

  

  
  ٭٭٭

 اي كه از بهر خدمت در تو
 پيش از آن كم زمانه آش كند
 هركه از ديدن تو خرم نيست

  

 دولت ميان و كام گذاردبست  
 فضل كن سيدي فرست آن آرد
 باد در گوش گير و در دل كارد

  

  ٭٭٭ 
 ي خواجه اگر قامت اقبال تو امروزا

 بسيار تفاخر مكن امروز كه فردا
  

 مانند الفـ هيچ خم و پيچ ندارد 
 معلوم تو گردد كه الفـ هيچ ندارد

  



۴۵۷ 

  ٭٭٭
 چون ز بد گوي من سخن شنوي

 يي خرسندگويم ار تو نبود
  

 بر تو تهمت نهم ز روي خرد 
 او مرا پيش تو نگفتي بد

  

  
  الدين بلخي در رثاي زكي

 روح مجرد شد خواجه زكي
 خواست كه مطلق شود از بند غير
 دادۀ هر هفت فلك بذل كرد

  

 گام چو در كوي طريقت نهاد 
 دست به انصاف و سخا برگشاد
 زادۀ هر چار گهرباز داد

  

  
  ٭٭٭

 ه گشت و نمردصدر اسالم زند
 در جهان بزرگ ساخت مكان

 گويش پس تو گويي كه مرثيت
  

 گرچه صورت به خاك تيره سرپد 
 هم بخردان گذاشت عالم خرد
 زنده را مرثيت كه يارد برد

  

  
  ٭٭٭

 به گرماي تموز از سرد سوزش
 رهي رفت و غالم برده برده
 زه اي پستت بمانده ماه بهمن
 اي شده خاك در تواضع و حلم

 ش كنست سير ا گرسنهآز م
  

 صد و پنجه مسافر خشك بفشرد 
 زهي قسمت رهي و ژاله شاكرد
 زهي زنگي زن كيسه كج افسرد
 زير پاي كه و مه و زن و مرد
 كار را خاك سير داند كرد

  

  
  در مدح مسعود سعد سلمان

 اي عميدي كه باز غزنني را
 باز عكس جمال گلفامت
 باز نطق طبان دربارت

 ن توخاطر دوربني روش
 خاطر دور ياب كندروت
 آنچه در طبع خلق خلق تو كرد
 وآنچه در گوش شاه شعرت خواند
 چون بديد اين رهي كه گفتۀ تو
 كرد شعر جميل تو جمله
 چون ولوع جهان به شعر تو ديد
 شعرها را به جمله در ديوان
 دفرت خويش را ز نقش حروف

 سيرت و صورتت چو بستان كرد 
 حجرۀ ديده را گلستان كرد
 صدف عقل را درافشان كرد
 عيب را پيش عقل عنوان كرد
 عفو را بارگير عصيان كرد

 يسان كردبر چمن ابرهاي ن
 هاي باران كرد در صدف قطره

 كافران را همي مسلمان كرد
 چون نُبي را گزيده عثمان كرد
 عقل او گرد طبع جوالن كرد
 چون فراهم نهاد ديوان كرد
 قايل عقل و قابل جان كرد



۴۵۸ 

 زن سخنتتا چو درياي موج
 چون يكي درج ساخت پر گوهر
 طاهر اين حال پيش خواجه بگفت
 گفت آري سنايي از سر جهل
 دّر و خرمهره در يكي رشته

 ا فرشته در يك جايديو را ب
 اين بگفت رهيت خواجه طاهر چو

 ليك معذور دار از آنك مرا
 زانك بهر جواز شعر ترا
 بهر عشق پديد كردن خويش
 من چه دانم كه از براي فروخت
 پس چو شعري بگفت و نيك آمد

 عر چون دّر تو حسود تراش
 رو كه در لفظ عامالن فلك
 سخن عذب سهل ممتنعت
 هر ثنايي كه گفتي اندر خلق
 چه دعا گويمت كه خود هرنت

  

 در جهان در و گوهر ارزان كرد
 عجز دزدان برو نگهبان كرد
 خواجه يك نكته گفت و برهان كرد

 ژاژطيان كرد با نُبي جمع
 جمع كرد آنگهي پريشان كرد
 چون همه ابلهان به زندان كرد
 خجلي شد كه وصف نتوان كرد
 معجز شعرهات حيران كرد
 شعر هر شاعري كه دستان كرد
 خويشنت در ميانه پنهان كرد
 آنك خود را نظير حسان كرد
 داغ مسعود سعد سلمان كرد
 جگر و دل چو لعل و مرجان كرد

 وحدان كرد مر ترا جمع فضل
 بر همه شعر خواندن آسان كرد
 خلق و اقبال تو ترا آن كرد
 مر ترا پيشواي دو جهان كرد

  

  
  ٭٭٭

 امشكر ايزد را كه تا من بوده
 هيچ خلق از من شبي غمگني نخفت
 از طمع هرگز ندادم پشت خم
 ام نيستم آزاد مرد ار كرده

 اي قانعم در گوشهبا سالمت 
 هانچند چيزك دوست دارم زين ج

 جامۀ نو جاي خرم بوي خوش
 يار نيك و بانگ رود و جام مي
 ام برنگردم زين سخن تا زنده

 گرد غم بنشان به مي خوردن ز عمر
 نسيه را بر نقد مگزين و بكوش

  

 حرص و آزم ساعتي رنجه نكرد 
 كس روزي ز من خشمي نخورد هيچ

 وز حسد هرگز نكردم روي زرد
 يا كنم من قصد هيچ آزاد مرد

 از غش فارغ از ننگ و نربدخايل 
 چون گذشتي زين حديث اندر نورد
 روي خوب و كتب حكمت تخت نرد
 ديگ چرب و نان گرم و آب سرد
 گر خرد داري تو زين هم برنگرد
 پيش از آن كز تو برآرد چرخ گرد
 تا نباشي يك زمان از عيش فرد

  

  
  ٭٭٭

 آنچه دي كرد به من آن پسر سر گرغر
 امروز مرا گفتمش پوتي و لوتي كني

 اندر آفاق نديدم كه يكي لمرت كرد 
 دست بر سر زد و پس پاي سبك در سر كرد



۴۵۹ 

 دست در گردنم آورد پس او از سر لطف
 مكري تا تو آبي خوري آن جان جهان بي

  

 گوش و آغوش مرا پر گهر و زيور كرد
 پشتم از آب تهي و شكم از نان پر كرد

  

  
  ٭٭٭

 آنكه تدبير ظفر گسرت او گر خواهد
 تيغ را در سخن ملك زبان كند شود
 در هوايي كه در او پاي سمند تو رسد

  

 عقدۀ نفي ز ديباچۀ ال برگيرد 
 هر كجا او قلم كامروا برگيرد
 تشنه از عني سراب آب بقا برگيرد

  

  
  ٭٭٭

 ه بود او چو يكي دانگ نداشتبا سنايي سر
 به قبل دو سه نسناس به نزديك خران

 شماريش نبودراست چون تا كه جز آحاد 
  

 چون دو دانگش به هم افتاد به غايت بد شد 
 خردي بود كنون بخرد شد گرچه دي بي

 چون مگس بر سر او ريد نهش نهصد شد
  

  
  در جواب هجاي يكي از معاندان

 سرخ گويي هميشه غر باشد
 نزد هر عاقل ژچنني ژا اين

 لعل مصنوع آفتاب بود
 سرخ اگر نيست پس بر هر عقل

 ي رسته سرخ و سياهچون به يك جا
 من چه گويم كه خود به هر مكتب

 ست اصل عمر به دوست چون كه سرخ
 چون سيه گشت هم درين دو مكان
 زير لعلست الله را سيهي
 علم صبح سرخ آمد ازآنك

 معني نهاد و بي سيهي بي
 چنني سيه كه تويي نزد ما اين

 رو كزين فعل زشت روز قضا
 پشك چون تو بود چو خشك شود

  

 از لعل پاكرت باشد شبه 
 سخني سخت مختصر باشد

 گر باشد شيشه مصنوع شيشه
 سخن مرتضا دگر باشد
 سرخ پيوسته بر زبر باشد
 كودكان را ازين خرب باشد
 جايش اندر دل و جگر باشد
 اصل ديوانگي و شر باشد
 دودكي خوشرت از شرر باشد
 بر سپاه شبش ظفر باشد
 زان ز تو خلق بر حذر باشد

 ... خر باشد مرد نبود كه
 تر باشد نامت از تو سياه

 مشك چون من بود چو تر باشد
  

  
  ٭٭٭

 هيچ كس نيست كز براي سه دال
 پايها سست كرد و از كوشش

  

 چون سكندر سفرپرست نشد 
 دولت و دين و دل به دست نشد

  

  
  ٭٭٭



۴۶۰ 

 از جواب و سوال ما داني
 گَرد گفت محال را چه عجب
 زانكه خورشيد را ز بينش چشم

  

 ايد ار زير كي فرو ماندش 
 كاينۀ عقل را بپوشاند

 اي ابر تيره گرداند ذره
  

  
  ٭٭٭

 چرا نه مردم دانا چنان زيد كه به غم
 چنان نبايد بودن كه گر سرش بربند

  

 چو سرش درد كند دشمنان دژم گردند 
 به سر بريدن او دوستان خرم گردند

  

  
  ٭٭٭

 كه اندرين حضرت یخواجگان
 نخرند آن نكوتر كه خادمان

  

 خويشنت محتشم همي دارند 
 حرم اندر حرم همي دارند

  

  
  ٭٭٭

 دل منه با زنان از آنكه زنان
 تا بود پر زنند بوسه بر آن

  

 مرد را كوزۀ فقع سازند 
 چون تهي شد ز دست بندازند

  

  
  ٭٭٭

 خادمان را ز بهر آن بخرند
 نه مرد و نه زن» الايل هوالءِ«

 جاي ايشان شدست هند و عجم
  

 به رخسارشان فرو نگرند تا 
 بني ذالك نه ماده و نه نرند
 الجرم هر دو جا به دردسرند

  

  
  ٭٭٭

 منشني با بدان كه صحبت بد
 ست او را آفتاب ارچه روشن

  

 گرچه پاكي ترا پليد كند 
 اي ابر ناپديد كند پاره

  

  
  ٭٭٭

 دوستي گفت صرب كن زيراك
 آب رفته به جوي باز آيد
 دگفتم ار آب رفته باز آي

  

 صرب كار تو خوب زود كند 
 كارها به از آنكه بود كند
 ماهي مرده را چه سود كند

  

  
  ٭٭٭

 اي سنايي كسي به جّد و به جهد
 يا كسي در هوا به زور و به قهر

 سراي كند سر گري را سخن 
 پشه را با شه يا هماي كند



۴۶۱ 

 تر آنكمن چو چنگش به چنگ و طرفه
 باز رفنت بر اشرتست وليك
 نه شكرخاي نيست در عالم
 الجرم دل بسوخت گر او را

 ته شود چه عجبكافر ار سوخ
 پروريست پيشۀ او پس چو دون

 كانچه خلقان به زير پاي كنند
 كي سر صحبت سران دارد

  

 او ز من ناله همچو ناي كند
 نالۀ بيهده دراي كند
 كه كسي يار چرم خاي كند
 دل همي نام دلرباي كند
 چون همي نام بت خداي كند

 چه رو او سوي تو راي كندز 
 او همي بر كنار جاي كند
 آنكه پيوسته كار پاي كند

  

  
  ٭٭٭

 اي به استسقا با ديل رفته
 با چنني دل چه جاي بارانست
 با همه خلق جهان گرچه از آن
 تو چنان زي كه بميري برهي

  

 كه معاصيش هيچ غم نكند 
 كابر بر تو كميز هم نكند

 ره و كمرت به رهند بيشرت بي
 نه چنان چون تو بميري برهند

  

  
  ٭٭٭

 آخر اين آمدنم نزد تو تا چند بود
 ست تا تو پنداري كاين خادم تو ... خصي

  

 تا كي اين شعبده و وعده و اين بند بود 
 فايده خرسند بود كه به آمد شد بي

  

  
  شاعر» معجزي«در هجاي 
 معجزي خود ز معجز ادبار
 خود همه كس برو همي خنديد

 ون دريده مادر و زنزين چنني ك
  

 نزد هر زيركي كم از خر بود 
 زانكه عقلش ز جهل كمرت بود
 ريشخنديش نيز در خور بود

  

  
  ٭٭٭

 چون خاك باش در همه احوال بردبار
 چون آب نفع خويش به هركس همي رسان

  

 تا چون هوات بر همه كس قادري بود 
 تا همچو آتشت ز جهان برتري بود

  

  
  ٭٭٭

 خر نامدست از بهر آنكدور عالم جز به آ
 آن نبيني آفتاب آنجا كه خواهد شد فرو

  

 اي مهرت شود هر زمان بر رادمردي سفله 
 سايۀ جوهر فزون ز اندازۀ جوهر شود

  

  
  ٭٭٭

 كانكه ز تو زاد بلندان شود  چون تو شدي پير بلندي مجوي



۴۶۲ 

 روز نبيني چو به آخر رسد
  

 سايۀ هر چيز دو چندان شود
  

  
  ردن سرهنگ محمدخطيبي و انگشرتي فرستادندر حادثۀ زهر خو

  عليه گويد و او را ستايد هاللّٰ سلطان مسعود رحمة
 زهي سزاي محامد محمدبن خطيب
 چنان ثناي تو در طبعها سرشت كه مرغ
 ز دور نه فلك و چار طبع و هفت اخرت
 كسي كه راوي آثار و سيرت تو بود
 شنيدمي كه همي در نواحي قصدار

 يمني در آن كشورشنيدمي كه ز ناا
 كنون ز فر تو پر كبوتر از گرمي
 كنون شدست بدانسان ز عدل و حشمت تو
 چو ايزد و ملك و خواجه نيكخواه تواند
 نه دامن شب تيره زمانه بنوردد
 درين دو روزه جهان اين عنا نمودت ازان
 ز نكبتي كه درين چند روز چرخ نمود
 مرادش آنكه به اعدا نمود جاه ترا

 ر بخوردي بدان اميد و طمعچه نوش زه
 تو اژدهايي در جنگ و اين ندانستي
 چو جوهر فلك از تست روشن و عايل

 دود زنگ ز روح تو زهر در عالمز 
 زهر خوردي و زنده شدي بدانكه همي چو

 يقني شناس كه از بعد ازين دهان اجل
 چنان بپخت همه كارهات زهر كه هيچ
 چه راز داري با ذوالجالل كز پي تو

 ناف آهو اگر مشك خون شود چه عجببه 
 وليكن اينهمه از عدل شاه بود ارني
 به خاتمي كه فرستاد شاه زنده شدي
 ز مهر جم چه كم آيد خواص مهر ملك
 اگر به خاتم او ملك رفته باز آمد
 هميشه تا ز مزاج و نم سيم گوهر
 فزوده باد همي مايۀ بقات ازآنك

  

 ها همي از نام تو بيارايد كه خطبه 
 ثبات نسرايد شاخسار همي بي ز

 به هر دو گيتي يك تن چو تو برون نايد
 بسان طوطي گويي شكر همي خايد
 ستاره از تف او در هوا بپااليد
 ستاره بر فلك از بيم روي ننمايد
 نسوزد ار فلك شمس را بپيمايد
 كه گرد باد همي پر كاه نربايد
 بال و حادثه بر درگه تو كي پايد

 ن صبح بگشايدچو دور چرخ گريبا
 كه تا ترا به صبوري زمانه بستايد
 بدان نبود كه جانت ز رنج بگزايد
 كه زهر قاتل جان ترا نفرسايد
 كه تا روان تو زين رنجها برآسايد
 كه اژدها را زهر كشنده نگزايد
 ز آسياي فلك جوهر تو كي سايد
 كه ديد زهري كو زنگ روح بزدايد

 بايد زمانه را چو تو آزادمرد مي
 جان پاك تو تا روز حشر نااليد به

 به پيش شاه كسي از تو خام ندرايد
 زايد ز زهر قاتل آب حيات مي

 به كامت الماس ار شهد گشت هم شايد
 زمانه بر چو تو آزاد كي ببخشايد
 بلي بزرگي و حكم روان چنني بايد

 كند كه فرمايد پيمرب آن مي كه بي
 همي به خاتم اين جان رفته بازآيد

 گهر نيندايدچهارم  مقيم روي
 يكدگر بيفزايدبه چهار طبع تو 

  

  
  ٭٭٭



۴۶۳ 

 اي صدر اجل قوام دولت
 گيتي چو تو پر هرن نبيند
 حاشا كه زيان مال هرگز
 بايد كه فروخته بود شمع

  

 در صدر به جز تو كس نيايد 
 گردون چو تو نامور نزايد
 اندر دلت اندهي فزايد
 پروانه ز شمع كم نيايد

  

  
  ٭٭٭

 جاه او نباشداگر معمار 
 جهان را از اماني دل بگيرد

  

 بناي مملكت ويران نمايد 
 به قدر همت ار احسان نمايد

  

  
  ٭٭٭

 عزيز عمر چنان مگذران كه آخر كار
 هرآنكه بشنود احوال تو در آن ساعت

  

 چو آفتاب تو ناگاه زير ميغ آيد 
 به خير بر تو دعا گفتنش دريغ آيد

  

  
  ٭٭٭

 با بقاي پدر پسر نايد
 س در غرب تا فرو نشودشم

  

 شادي مهرتي به سر نايد 
 از سوي شرق بدر برنايد

  

  
  ٭٭٭

 مرب تو رنج كه روزي به رنج نفزايد
 چو روزگار فروبست تو از آن منديش

 شاده خواهد گشتگهاي زمانه  چو بسته
 وگر نياز برد نزد همچو خويشتني
 چو اعتقاد كند گر كسش نيايد هيچ

 چيزي نيست به دست بنده زحل وز عقد
  

 به رنج بردن تو چرخ زي تو نگرايد 
 كه آنگهي كه ببايد گشاد بگشايد
 چنان گشايد گويي كه آن چنان بايد
 از آن نياز اسير و ذليل باز آيد
 خداي رحمت پس آنگهيش بنمايد
 خداي بندد كار و خداي بگشايد

  

  
  ٭٭٭

 ز راه رفنت و آسودنم چه سود و زيان
 نگر قصريكي بسي بدويد و نديد ك

  

 چو هر دو معني نتوان همي معاينه ديد 
 يكي ز جاي نجنبيد و پيش گاه رسيد

  

  
  ٭٭٭

 داستان پسر هند مگر نشنيدي
 پدر او لب و دندان پيمرب بشكست
 خود به ناحق حق داماد پيمرب بگرفت
 بر چنني قوم چرا لعنت و نفرين نكنيم

  

 كه از او بر سر اوالد پيمرب چه رسيد 
 عم پيمرب بمكيد مادر او جگر

 پسر او سر فرزند پيمرب بربيد
 ه يزيداً و علي حب يزيداللّٰ لعنة

  



۴۶۴ 

  
  ٭٭٭

 اگر راي رحمت شود با دلم
 مگس را كند در زمان نامزد

  

 زاي زحمت زيد دمي بو كه بي 
 كه تا بر سر راي رحمت ريد

  

  
  ٭٭٭

 چون شكرم در آب دو چشم و دلم فلك
 گردون زبان عقل مرا قفل برفگند

  

 در جام كينه خوشرت از آب و شكر كشيد 
 وايام چشم بخت مرا ميل دركشيد

  

  
  ٭٭٭

 كسي كز كار قالشي برو بعضي عيان گردد
 نشاني باشد آنكس را در آن ديده كه هر ساعت
 به گاه ديدن از ديدن به گاه گفنت از گفنت
 نهان گردد ز هر وضعي كه بود آمد چه بود او را

 صف خلق نپذيردچنان گردد حقيقت او كه و
 اگر معروف و مشكورست در راه دل و ديده
 اگر پابست سر گردد وگر ديده بصر گردد

  

 گمان او يقني گردد يقني او گمان گردد 
 نشاني را نشان او نشان گردد نشان بي

 زبان گردد بصر گردد چو گنگان بي چو كوران بي
 پس آنگه از نهان گشنت بر او وضعي عيان گردد

 هامون همچو پروين آسمان گرددبه پشت خاك 
 ز معرويف و مشكوري به مهجوري نهان گردد

 وار در ميدان همه ذاتش زبان گردد سنايي
  

  
  ٭٭٭

 داند مگر آنكس مراد از كشف حال آيدنمي
 حاالن زوال حال آن باشد كمال حال بي

 اگرچه هركه در كوي هدي باشد به شرع اندر
 را ز حال آنگه شود صايف دل بدحال مردي

 نهان گشتست حال كشف در دلهاي مشتاقان
 به جامي عذر يكسان شد سنايي را به هر حايل

  

 حايل زوال آيد كه كشف حال را در حال بي 
 حاالن مجال آيد كه درگاه زوال حال بي

 چو در كول جالل آيد همه خويش جالل آيد
 حال در كوي ضالل آيد كه از كوي هدي بي

 دل كز خيال آيدتو آوازي برآر از دل چنان 
 ز تلخي عيش او دايم همي بوي زالل آيد

  

  
  ٭٭٭

 اول خلل اي خواجه ترا در امل آيد
 بار زايل شده گير اينهمۀ ملك به يك

 هر سال يكي كاخ كني ديگر و در وي
 زين كاخ برآورده به عيوق هم امروز
 شادي و غمت زابلهي و حرص فراوان

  

 فردا كه به پيش تو رسول اجل آيد 
 يزل آيد دم كه رسول ملك لمآن 

 هر روز ترا آرزوي نو عمل آيد
 حقا كه همي بوي رسوم و طلل آيد
 دايم ز نجوم و ز حساب جمل آيد

  

  
  ٭٭٭



۴۶۵ 

 اي بس كه نباشي تو و اي بس كه درين چرخ
 هرچ آن تو طمع داري كايد ز كواكب
 روزي كه به ديوان مثال ديرتر آيي

 ست سنايي كه ترا با همه تعظيم گفته
  

 تو زحل و زهره به حوت و حمل آيدبي 
 ويحك همه از حكم قضاي ازل آيد
 ترسي كه در اسباب وزارت خلل آيد
 اي بس كه به ديوان وزارت بدل آيد

  

  
  ٭٭٭

 كسي را كه سر حقيقت عيان شد
 نشان آن بود بر وجود حقيقت
 كسي كو چنني شد كه من وصف كردم
 ملك شد زمني و زمان را پس آنگه

 فرمان او چون سنايي روان گشت
 خليل از سر نيستي كرد دعوي

 ست از نفس بر طور سينا»ارني«چو 
 نبيني كه هر كو ز خود گشت فاني
 هم از نيستي بد كه با خاك مشتي
 چو در نيستي زد دم چند عيسي
 بسا كس كه در نيستي كسب كردند
 كسي كو ز حل رموزست عاجز

  

 مجاز صفات وي از وي نهان شد 
 نشان شد از نيستي بيكه نام وي 

 يقني دان كه او پادشاه جهان شد
 چو عيسي كه او ساكن آسمان شد
 مر او را كه گفت او چنني شو چنان شد
 كه سوزنده آتش برو بوستان شد
 قدمگاه او جمله آب روان شد
 قرين قضا گشت و صاحبقران شد
 محمد به جنگ سپاه گران شد

 روان از دمش با روان شد تن بي
 قني شد يقينها گمان شدگمانها ي

 بيان سنايي ورا ترجمان شد
  

  
  ٭٭٭

 دار بايد تا كه درد دين كشد عاشق دين
 با قناعت صلح جويد محرم حرمت شود
 ديدۀ يعقوب را ديدار يوسف توتياست
 جعفر طيار بايد تا به عليني پرد
 هر خسي از رنگ و گفتاري بدين ره كي رسد
 لمنور بويوسف نداري كي رسي در چاه ع

 از سعادتها سنايي در سرخس افگند رخت
 برگي نداري گرد آندرگه مگرد برگ بي

 برهان تو معني بي چند ازين دعوي بي
  

 بني كشد سرمۀ تسليم را در چشم روشن 
 برگي به فرق زهره و پروين كشد برگ بي

 سينۀ فرهاد بايد تا غم شيرين كشد
 حيدر كرار بايد تا ز دشمن كني كشد

 بايد تا سم تنني كشدمرد چون صديق 
 بايزيد فقر بايد فاقۀ مأتني كشد
 شكر اين از شور بختي محنت غزنني كشد
 چشم هر نامحرمي كي بار نقش چني كشد
 مدعي فردا به محشر رخت زي سجني كشد

  

  ٭٭٭
 گر سنايي دم زند آتش درين عالم زند

 ست ليكن رسم آدم دور ازو آدمي شكل
 آيد همي اي در چشم او اين جهان چون ذره

 كم زني داند ز صدگونه نيارد كم زدن

 زند اي برهم وفا چون ذره اين جهان بي 
 از هواي معرفت او الف كي زآدم زند

 اي و چشم را برهم زند او نبيند ذره
 مهر گردون بشكند گر زير و باال كم زند



۴۶۶ 

 گر ز درويشي نخواهد سيم و زر نبود عجب
 بوي يوسف دارد اندر جيب و اسرارش نهان

 مهر سلطان بر مراد خويشنت زر زند بي
 عيسي مريم چو ناپيدا شد اندر كان كون
 در سنايي وهم خاطر كي رسد زيراكه او

  

 دست در زلفني سيمني ساعدان محكم زند
 هست درياي محبت موج چون قلزم زند
 دار قالبان برد بر گنبد اعظم زند
 الف چشم خويشنت از زادۀ مريم زند

 واز بر آدم زنددرنوردد عالم و آ
  

  
  الدين بلخي در رثاي زكي

 اي برادر زكي بمرد و بشد
 تا ز آب حيات آن عالم

 ام كه كي بود او من ز غم مرده
 گويش پس تو گويي كه مرثيت

  

 تا يكي به ز ما قرين جويد 
 تن و جان از عدم فرو شويد
 باز از آنجا به سوي من پويد
 زنده را مرده مرثيت گويد

  

  
  ٭٭٭

 غا كه روز برنايياي دري
 از زمانه غرض جواني بود
 آب معشوق را زمانه بريخت
 اي سنايي دل از جهان بركن

  

 عهد بشكست و جاودانه نماند 
 ليك از گردش زمانه نماند
 وآتش عشق را زبانه نماند
 بركس اين دور جاودانه نماند

  

  
  ٭٭٭

 اين جهان بر مثال مرداريست
 اين مر آن را همي زند مخلب

 مر برپرند همهآخراال
  

 كركسان گرد او هزار هزار 
 آن مر اين را همي زند منقار
 وز همه باز ماند اين مردار

  

  
  ٭٭٭

 ز جمله نعمت دنيا چو تندرستي نيست
 به كارت اندر چون نادرستيي بيني

  

 درست گرددت اين چون برپسي از بيمار 
 چو تن درست بود هيچ دل شكسته مدار

  

  
  ٭٭٭

 ز تقوا و دين راندند كارمردمان يك چند ا
 اين دو چون بگذشت باز آزرم و دين آمد شعار
 باز يك چندي به رغبت بود و رهبت بود كار

  

 زين پس اندر عهد ما نه پود ماندست و نه تار 
 گر منازع خواهي اي مهدي فرود آي از حصار
 ور متابع خواهي اي دجال يك ره سربرآر

  

  
  ٭٭٭

 مادر پسر نزاد ز من خاكسارتر  رترمرد نيست ز من نابكادر شهر 



۴۶۷ 

 گوي ترمغ با مغان به طوع ز من راست
 تر از مغ هزار بار منم زشت كيش

 دانم اين به يقني كز همه جهان هرچند
 در موقف جاللکه اينست جاي شكر 

  

 سگ با سگان به طبع ز من سازگارتر
 كارتر وز سگ هزاربار منم زشت

 كس راز حال من نبود كارزارتر
 دتر كسي بود اميدوارترنومي

  

  
  ٭٭٭

 و ترك زن كن كاندرين ايام بارمخواه زن
 گر امير شهوتي بازي كنيزك خر به زر
 تا مراد تو بود با او بزن بر سنگ سيم
 آنقدر داني كه برخيزد كسي از بامداد

  

 زن نخواهد هيچ مردي تا بميرد هوشيار 
 سرو قد و ماهروي و سيم ساق و گلعذار

 دل گردد بود زر عيارور مزاج او ب
 دار روي مال خويشنت بيند كه روي وام

  

  
  ٭٭٭

 اي به نزد عاشقان از شاهدي
 كس نديد اندر جهان از خلق و خلق

  

 تر از همه معشوقگان معشوق 
 تر هيچ مخلوقي ز تو مرزوق

  
  

  ٭٭٭
 هيچ نيكو نبود هرگز بد
 پشت كس را نكند زآب تهي

  

 هيچ خر آن نبود هرگز حر 
 ن نكني از نان پرتا شكمشا

  

  
  در صف خانگاه محمدمنصور واقع در سرخس كه وي در آن

  داروخانه و كتابخانه براي فقرا و درويشان بنياد نهاد
 ست يادم صور هاللّٰ  لب روح

 كه ز درس و كتاب و دارو هست
 زين بنا ايمن از دو چيز سه چيز
 تعبيه در صداي هر خم اوست
 از تحليش تيره چهرۀ تير

 ست اينجا خواه ار علتيدر تن 
 در دل ار شبهتيست اينجا خوان
 كتب اينجاست اي دل طالب
 عيسي اينجاست اي هواي عفن
 پس ازين زين ستانه خواهد بود
 صفت و صورتش گه ادراك
 چون بدو چشم نيك در نرسد

 خانگاه محمد منصور 
 از سه سو دين و جان و تن را سور

 دل از قبور و فتور تن و جان و
 لحن داوود با اداي زبور
 وز تجليش طيره تودۀ طور
 حب مرطوب و شربت محرور
 لوح محفوظ و دفرت مسطور
 دارو اينجاست اي تن رنجور
 خضر اينجاست اي سراب غرور
 دولت و رحمت و قصور و حبور
 برتر از گوش روح و ديدۀ حور
 چونش گويم كه چشم بد ز تو دور



۴۶۸ 

 مجد او داشت مر سنايي را
  

 ود معذوردر ثناي سناي خ
  

  
  ٭٭٭

 اگر چون زر نخواهي روي عاشق
 جهان از زشت قوادان تهي شد

  

 منه بر گردن چون سيم سنگور 
 كه حمال فقع بايد همي حور

  

  
  ٭٭٭

 اي سنايي به گرد حران گرد
 نزد ناديدگان و نااهالن

 خرد بدهد كودك خرد بي
 سخا نشوي نوا سوي بي بي

  

 تا بيابي ز جود ايشان چيز 
 ذل و همت و تمييزكي بود ب

 زر سي دانه را به نيم مويز
 غر نگردد به گرد آلت حيز

  

  
  ٭٭٭

 هركه زين پيش بود امير سخن
 تو همه روز گرد آن گردي
 دستۀ گل بر كسي چه بري
 پيرهن زان طمع مكن كه ز حرص
 بهر دهليزيان چگويي شعر
 بوسه بر لب دهي شكر يابي

  

 از امير سخا شدند عزيز 
 ن زرست و پشيزكه به نزديكشا

 كه فروشد به كويها گشنيز
 دزدد از جامۀ پدر تيريز
 كه بماني چو كفش در دهليز
 بوسه بر كون دهي چه يابي تيز

  

  
  ٭٭٭

 اگر ريش خواجه بربند پاك
 كه تا پاردم سازد از بهر آنك

  

 رسن گر بگيرد به بسيار چيز 
 بود پاردم بر گذرگاه تيز

  

  
  ٭٭٭

 اي خداوند قايم قدوس
 ي خود به خود قيام تو نيستقايم

 هاي مشتاقان ساحت سينه
 در دل عارفان حضرت تو
 نور افالك در نهاد قدم
 هشت باغ و چهر ركن سرور

 يش آن دل بدان كه كس نخردپ
 بالل حضرت تو خاكپاي

 خاك بر سر دبير حضرت را

 ملك تو ناقياس و نامحسوس 
 به قيامي كه هست ضد جلوس
 زآروزي تو شد به دور و شموس
 صد نهال محبتّت مغروس
 كني از راه عاشقان مطموس
 جنت عدن با همه ناموس
 به يكي مشت ارزن و سه فلوس
 گشته از راه دين تاج رئوس

 غموسچون نداند همي يمني 



۴۶۹ 

 كردم آواره از مساكن عز
 گرچه زاغ سياه گشتستم
 زاغ گر بشنود كند در حال

 يم سرخس و اندر ويشد مق
 اي سنايي بود كه در غزنني

  

 حل منجوس و طالع منحوس
 نگزينم مقام جز ناقوس
 زين سخنها كرشمه چون طاووس

 اي محبوس همچو دزدي به قلعه
 مي ندانند شاه را ز عروس

  

  
  ٭٭٭

 چو خواهم كرد زرق و هزل و ريواس
 مرا چون نيست بر كس هيچ تفضيل

 بر دست من نه بياور تاس مي
 قرين و جنس و من خمار و مطرب

 راباتي شناسدمرا بايد خ
 مي است الماس و گوهر شادماني
 مي و معشوق را بگزين به عالم
 چه خواهم برد از دنيا به آخر
 چه گوييد اندرين معني كه گفتم
 رفيقا جام مي بر ياد من خور

  

 نخواهم نيز عاقل بود و فرناس 
 چه خواهم كرد زهد و فضل عباس
 به جاي چنگ برزن تاس بر تاس

 ران و اجناسست از همه اق بسنده
 گو هيچ مشناس خطيب و قاضيم

 نگردد سفته گوهر جز به الماس
 ست و ريواس جزاين ديگر همه زرق

 ديل پر حسرت و يك جامه كرباس
 اجيبوا ما سألتم ايهاالناس
 كه زير آسياي غم شدم آس

  

  
  ٭٭٭

 اي مرد سفر در طلب زاد سفر باش
 از سيرت سلمان چه خوري حسرت و راهش

 ي دلت كشتۀ زهرستهرچند كه طوط
 چون تو به دل زهر شكر داري از خود
 در مكّۀ دين ابرهۀ نفس علم زد
 نمرود هواي خانۀ باطن ز بت آگند

 ابرهۀ دين تو باشند گر خلق جهان
 ايوب ترا گرم غم آورد آن كس كه مر

 ور ديو ز الحول تو خواهي كه گريزد
  

 بشكن شبۀ شهوت و غواص دُرر باش 
 ذر و سلمان دگر باشبپذير و تو خود بو

 آن زهر دهان را تو همه شهد و شكر باش
 زهر تن او گردد تو مرد عرب باش
 تو طير ابابيل ورا زخم حجر باش
 او رفت سوي عيد تو در عيش نظر باش
 تو بر فلك سيرت ايشان چو قمر باش
 تو ديدۀ يعقوب ورا بوي پسر باش
 از زرق تربا كن و با دلق عمر باش

  

  
  از بزرگان در رثاي يكي

 گوهر روح بود خواجه وزير
 چون تنش روح گشت تيز چنو

  

 ليك محبوس مانده در تن خويش 
 باز پريد سوي معدن خويش

  

  
  ٭٭٭



۴۷۰ 

 گر مقصر شدم به خدمت تو
 بهرتين خدمتست آنكه رهي

  

 بد مكن بر رهي كماني خويش 
 دور دارد ز تو گراني خويش

  

  
  ٭٭٭

 ز تو اي چرخ نيلي رنگ دارم
 از تو بل كز هرچه جز توست نه تنها

 مرا زان مرد نشناسي تو زنهار
 طمع چون بگسلم از خلق از تو

 طمعي و آزادي گزيدم چو بي
 بر آزاد مردان و كريمان
 ازين ياران چون ماران باطن
 بسان نسر طاير راست باشد
 عدو بسيار كس كو هركسي را
 چو عيسي را عدو بسيار شد زود
 مخسيسان را چرا اكرام كردي
 هميشه خاك بر فرق كسي باد
 حذر كن اي سنايي تو از اينها
 برب زين ناكسان و ديگران گير

  

 هزاران سان عنا و درد جامع 
 به من بر هست همچون سيف قاطع
 كه گردم از تو اندر راه راجع
 مرا خوا يار باش و خوا منازع
 دلم بيزار گشت از حرص و قانع

 تر نيست كس از مرد طامع گران
 يكدگر همچون طبايعخالف 

 به پيش و پس بسان نسر واقع
 نماند حقتعايل هيچ ضايع
 بربد ايزد ورا در چرخ رابع
 بخيالن را چرا كرديم صانع
 كه نشناسد بدي را از بدايع
 ترا باري ندانم چيست مانع

 »ه واسعاللّٰ كثيرالناس ارض«
  

  
  ٭٭٭

 اي راثنا گفتيم ما مر خواجه
 عطارد در اسد بادش هميشه

  

 كه نشناسد مقفا را ز مردف 
 يكي مغلوب و آن ديگر مصحف

  

  
  ٭٭٭

 اي آنكه ترا در تو تويي نيست تصرف
 در كوي تصوف به تكلف مگذر هيچ
 در عشوۀ خويشي تو و اين مايه نداني

 ست حقيقت كه درو نيست تكلفراهي
 نشنود امروز سنايي به حقيقت مي

 گر زين كه اگر نشنوي اي دوست ازين پس
  

 به كه نگويي تو سخن را ز تصوفآن 
 زيرا كه حرامست در اين كوي تكلف
 اي دوست ترا از تو تويي تست تخلف
 زنهار مكن در ره تحقيق توقف
 بگرفت به اسرار ره عشق و تعنف
 بر شاهد يوسف نكني قصۀ يوسف

  

  
  ٭٭٭

 بجهم از بد ايام چنانك
 گر به هر جور كه آيد بكشد

 از كمان ختني تير خدنگ 
 من پلنگم نكشم جور پلنگ



۴۷۱ 

 خواري و اسب گرانمايه مباد
  

 من و اين نفس عزيز و خر لنگ
  

  
  نايي گويددر مدح س» خياطي«

 جان خياطي ز عشق تو در آتش نيستي
  

 گر سمند طبع تو از خلق سركش نيستي 
  

  
  گويد» خياطي«سنايي در پاسخ 

 گفت بر دوخته مرا شعري
 معني او چو ريسمان باريك

  

 طي از سر فرهنگخواجه خيا 
 قافيت همچو چشم سوزن تنگ

  

  
  ٭٭٭

 طلوع مهر سعادت به ساحت اقبال
 نتيجۀ كرم و مردمي و فضل و هرن
 خجسته باد و همايون مبارك و ميمون

  

 ظهور ماه معايل بر آسمان جالل 
 طليعۀ اثر لطف ايزد متعال
 به سعد طالع و بخت جوان و نيكو فال

  

  
  ٭٭٭

 رد خويش منيتو مرا از نسب و جان خ
 تو همه روزه بياراسته چون دين مني
 پيش من حسن همانست كه تو پيش مني

  

 من از آميزش اين چار گوهر خويش توام 
 من همه ساله برهنه شده چون كيش توام
 نزد تو عيب چنانست كه من پيش توام

  

  
  ٭٭٭

 هرچند در ميان دوگويم زمني و چرخ
 ام در ديدۀ سخاي تو پوشيده مانده

  

 ام يك اين دو گوي را به يك انديشه پهنهل 
 ام زان پيش تو چو نور دو چشمت برهنه

  

  
  ٭٭٭

 فش بر عقل جلوه كردم آن حور روح
 ياقوت نفس كشتم زان گوهر شريفت
 گردم به باد ساري گردي همي وليكن

 ب خواهم شرط كرم نبود اينگفتي جوا
 خوش نيامد معذور دار زيرا گر قطعه

 ها وليكن زين هرزه من توبه كرده بودم
  

 وآن شربها كه دادي بر ياد تو بخوردم 
 كازاد كرد چون عقل از چرخ الژوردم
 باران تو بيامد بنشاند جمله گردم
 بگذاشتي چو فردان در زير خويش فردم
 هم تو عجول مردي هم من ملول مردم
 چون حكم تو بديدم زين توبه توبه كردم

  

  
  ٭٭٭

 رو تو همي گويي كه من نستهم  زشت همي گويي هر ساعتم



۴۷۲ 

 نكوي تو چكار آيدمروي 
  

 شاعرم اي دوست نه من كان دهم
  

  
  ٭٭٭

 دارمرسچون بر قناعت ازين گونه دست
 داند كه از هرچه جز خداي بود خدای

  

 چرا ازين و ازآن خويشنت ز پس دارم 
 ازو طمع چو ندارم گرش به كس دارم

  

  
  ٭٭٭

 اي يوسف نامي كه هميشه چو زليخا
 عقوب چو تو يوسفم اندر همه احوالي

 دكان ترا جز فلك شمس ندانم
 شعر تو در ناظمه انديشه نيابم بي

 ستمقدار تو نزديك من از چرخ فزون
 آنجا كه بود مجمع احرار ترا من
 چندانت به نزديك من آبست كه هرگز
 من لطف ترا جز صفت باد ندانم
 گويي كه مگر روي تو بختست كز آنروز

 يده بو ما پيش هر ابلهچون چرخ خم
 چون نار ز غم كفته شود اين دل اگر من
 خون باد چوبّسد دلم ار من سخنت را
 اين گوهر منظوم كه دارم به همه شهر
 صد بحر گوهر دارم در رسته وليكن
 حقا كه به لفظ ملح و شعر و معاني

 چو زر اندر دل چون شمس اندارم سخن
 هستند جهاني و گل انبوي مه دي

 ت كه در فكرت يك نكتۀ نيكوشب نيس
 در خاطر و در طبع چو بستان حقيقت
 با اينهمه شعر و هرن و فضل و كفايت
 همنام تو از پيرهني چشم پدر را
 تو چشم مرا نيز بماليده ازاري
 اين مكرمت و لطف بجا آر ز حري
 كني گوهر در رسته بخرد به همه شعر
 با اينمهمه جز مدح تو انديشه ندارم

 صد خلعت از ايام كه آنرا با دات دو
 خود چرخ همي گويد كز حادثۀ خويش

  

 جز آرزوي صحبت تو كار ندارم 
 زان جز غم روي توفياوار ندارم
 افعال ترا جز دل ابرار ندارم

 مدح تو در ناطقه گفتار ندارم بي
 هرچند به نزديك تو مقدار ندارم
 جز پيشرو سيد احرار ندارم
 من خاك قدمهاي ترا خوار ندارم
 من قهر ترا جز گوهر نار ندارم
 كان روي نكو ديدم تيمار ندارم
 گر برترت از گنبد دوار ندارم
 آينده دل از مهر تو چون نار ندارم

 تر از گوهر شهوار ندارم پاكيزه
 جز مكرمت و جود تو تجار ندارم
 يك تن به همه شهر خريدار ندارم

 كسي يار ندارم در زير فلك هيچ
 ينار ندارمباكم اگر بدرۀ دچه 
 هر خاليل را يك خار ندارممن ب

 تا روز بسان شب بيدار ندارم
 صد گلنب گل دارم و يك خار ندارم
 با جان عزيز تو كه شلوار ندارم
 با نور قرين كرد و من اين عار ندارم
 روشن كه ازيرا كه من ايزار ندارم
 هرچند به نزديك تو بازار ندارم
 جز مكرمت و جود تو ادرار ندارم

 ن قدر ترا جز فلك نار ندارمم
 جز گوهر ناسفته من ايثار ندارم
 او را به همه عمر دل آزار ندارم

  



۴۷۳ 

  
  ٭٭٭

 ست و از اين بيش نيست عمر دو نيمه
 نيمي از آن كردم در مدح تو
 عمر چو در وعده و مدح تو شد

  

 اول و آخر، چو همي بنگرم 
 نيمي در وعده به پايان برم
 صله مگر روز قيامت خورم

  

  
  ٭٭٭

 چند روزي درين جهان بودم
 بدويدم بسي و ديدم رنج
 نه يكي را بخشم كردم هجو
 به هوا و به شهوت نفسي
 هر زماني به طمع آسايش
 و آخرم چون اجل فراز آمد
 يار شد گوهرم به گوهر خويش
 من ندانم كه من كجا رفتم

  

 بر سر خاك باد پيمودم 
 يك شب از آز خويش نغنودم

 مع بستودمنه يكي را به ط
 جان پاكيزه را نيالودم
 رنج بر خويشنت نيفزودم
 رفتم و تخم كشته بدرودم
 باز رستم ز رنج و آسودم
 كس نداند كه من كجا بودم

  

  
  ٭٭٭

 از زهر به مغزم رسيد بويي
 زهري كه به بويي بيازمودم

  

 بفگند هم اندر زمان ز پايم 
 آن به كه به خوردن نيازمايم

  

  
  ٭٭٭

 ليكن به درمخواجه بفزود و
 ان بود وليكن به رباطبميز

 دست بگشاد وليكن در بخل
 مغز پر كرد وليكن ز فضول
 خواجه رنجور وليكن ز فجور
 بس حريصست وليكن به حرام
 دولتش باد وليكن بر باد
 جاودان باد وليكن به سفر

  

 روي بفروخت وليكن ز الم 
 نانم آورد وليكن بدرم
 لب فرو بست وليكن ز نعم

 كرد وليكن ز كرمدل تهي 
 خواجه مشغول وليكن به شكم
 بس جوادست وليكن به حرم
 نعمتش باد وليكن شده كم
 ناتوان باد وليكن به سقم

  

  
  ٭٭٭

 چون من بره سخن درون آيم
 ايزد داند كه جان مسكني را
 صد بار به عقد در شود تا من

 اي بيارايم يدهخواهم كه قص 
 تا چند عنا و رنج فرمايم
 از عهدۀ يك سخن برون آيم



۴۷۴ 

 اي بدهمگفته بودي كه جبه
 چون بديدم سخن مصحف بود

  

 وز تقاضاي سرد تو برهم
 اي ندهم گفته بودي كه حبه

  

  
  ٭٭٭

 امگاهي ز دل بود گله گاهي ز ديده
  

 ام ام ز دل و ديده ديده من هرچه ديده 
  

  
  ٭٭٭

 از خلد برين ياد كنم روي تو بينم
  

 بينموز فتنۀ دين ياد كنم موي تو  
  

  
  ٭٭٭

 دي بدان رستۀ صرافان من بر در تيم
 زين سيه چشمي جادو صنمي طرفه چو ماه
 با دلم گفتم اي كاشكي اين مير بتان
 رفتم و چشمگكي كردم و شد بر سر كار
 گفتم او را ز كجايي و بگو نام تو چيست
 گفتم: اي جان پدر آيي مهمان پدر؟
 هر دو در حجره شديم آنگه و در كرده فراز
 دست شادي و طرب كردن و مي خوردن برد
 چون بشد مست و ز باده سر او گشت گران
 گفتم او را كه: سه بوسه دهي اي جان پدر

 داشتم از گاه پدر مانده درستده درم 
 شلوارش بگشاده نگه كردم من بند

 سينه بر خاك نهاد آن بت باريك ميان
 شكم و نافش چون قافله پرتو و پنير

 نقره برآورده سفيد گنبدي از بر چون
 ين روغن ابليس به كارا اي بردم از پاره

 او به زير من چون كبك كه در چنگل باز 
  

 ر يتيمتر از دُ پسري ديدم تابنده 
 نظيري كه نظيرش نه در هفت اقليم بي

 كندي بر من بيچاره دل خويش رحيم
 كودكك جلد بُد و زيرك و دانا و فهيم

 كريمگفت از بلخم و نامست مرا قلب 
 گفت: چون نايم و رفتيم همي تا سوي تيم
 خوب شد آنهمه دشوار و شدم كار سليم
 او چنان مير و منش راست بمانند نديم
 كرد وسواس مرا در دل شيطان رجيم
 گفت: خواهي شش بگشاي در كيسۀ سيم
 كردم آن ده درم خويش بدان مه تسليم

 اي ديدم آراسته با هرچه نعيم جفته
 از بر سيمينش نسيمتا بماهي برسيد 

 وآن سرين گاهش همچون شكم ماهي شيم
 كرده آن نقرۀ سيمينش به الماس دو نيم
 الفـ خويش نهان كردم در حلقۀ ميم
 من برآن گنبد او راست چون بر طور كليم

  

  
  در مدح عمادالدين محمدبن منصور

 اي محمد نام و احمد خلق و محمودي شيم
 خرد دستت نباشد همچو دانش بي بذل بي

 روح را از رنجهاي دل تهي كردي كنار
 كام تو گردد دور چرخ گر همي يك چند بي

 در وجود غم چنني بد دل چه باشي بهر آنك

 محمدت را همچنان چون ملك را تيغ و قلم 
 مال با جودت نماند همچو شادي با ستم

 كردي شكم آز را از گنجهاي جود پر
 ايب دريا دژمتا نباشي همچو ابر اي ن

 زند در پردۀ عدمسا كار اقبال تو مي



۴۷۵ 

 كند از خانۀ فضل االهي بهر تومي
 منگر اين حال غم و انديشه كز روي خرد
 باش تا سر برزند خورشيد اقبالت ز چرخ
 تا ببيني دشمنانت را به طوع و اختيار

 تا درياي جودت در فشاند تا شود باش
 اي دو گوشت بر صحيفۀ فضل فهرست خرد
 با چنني فضلي كه كردم قصد درگاهت ز بيم
 آمدم سوي تو از بهر وعدۀ بخششت
 چون علم كي بود مي پيشت چنني ليك از سخا
 حلقه شد بر من جهان عقد سيصد در اميد
 ريش در وعده مجنبان از سر حري بگوي

 االن را به طاعتها خللتا بود مر بدسگ
 تا در آب و خاك و باد و آتش از بهر صالح
 در هرنمندي چو سرو اندر چمن گاه نشاط

  

 تختۀ تقدير ايزد را ز تأييدت رقم
 شادي صد ساله زايد مادر يك روزه غم
 تا جهاني را ببيني پيش خود چون من خرم
 پيش روي چون مهت چون چرخ داده پشت خم
 صدهزاران شاعر از جود تو چون من محتشم
 وي دو دستت در كتاب جود سرباب كرم
 قمخشك شد خون در تن اميد چون شاخ ب

 از عرقهاي خجالت عرقها را داده نم
 هم تو كردي بنده را اندر چنان مجلس علم
 تا درين سي روز دارم طمع آن سيصد درم

 »نعم«يا » ال«از پي دوري ره من زود يا 
 تا بود مر نيكمردان را به زلتها ندم
 گرمي و خشكي و سردي و تري باشد به هم
 مگاه از نزهت به بال و گاه از شادي به چ

  

  
  الملك محمدبهروز نوشتند اين قطعه را بر گور نظام
 ما فرش بزرگي به جهان باز كشيديم
 آن جاي كه ابرار نشستند نشستيم
 گوش خود و گوش همه آراسته كرديم
 از روي سخا حاصل ده ملك بداديم
 ناگاه به زد مقرعۀ مرگ زمانه
 ديديم كه در عهدۀ صد گونه وباليم

 عالم پاداشپس جمله بدانيد كه در 
 دادند مجازات به بندي كه گشاديم
 ما را همه مقصود به بخشايش حق بود

  

 صد گونه شراب از كف اقبال چشيديم 
 وان راه كه احرار گزيدند گزيديم
 از بس سخن خوب كه گفتيم و شنيديم
 با اسب شرف منزل نه چرخ بريديم
 ما ناي روان رو سوي عقبي بدميديم

 ه باز خريديمخود را به يكي جان ز هم
 آنها كه درين راه بداديم بديديم
 كردند مكافات به رنجي كه كشيديم

 ه كه به مقصود رسيديماللّٰ المنة
  

  
  ٭٭٭

 اي ز ما پيشيگر تو به دوگانه
 گر زر نبود ز خدمتت ما را

  

 ما از تو به فضل و مردمي پيشيم 
 از سبلت تو به جو نينديشيم

  

  
  ٭٭٭

 اي عاليي ببني و نيك ببني
 گه ز چوبي كند دمنده شنكج
 هر كرا فضل نيست نيم پشيز

 كه زمانه ستمگريست عظيم 
 اي خداي كريم گه ز گوساله

 به شرت وار ساو دارد و سيم



۴۷۶ 

 رباي از فضلوانكه چون تيغ جان
 به خداي ار خرانش بگذارند
 اينهمه قصه و حكايت چيست
 به بهشت خداي نگذارند
 شاعراني كه پيش ازين بودند
 باز در روزگار دولت ما
 به دو شعر ركيك ناموزون
 كون فراخي حكيم و خواجه شود

 حرمتي پديد آيدالجرم 
 كه به پنجاه مدحشان ممدوح

  

 موي را چون قلم كند به دو نيم
 دو دانگ سيه بر آخور تيم بي

 وينهمه عشوه و تغلب و بيم
 زر و سيم طاعتي ز رحيم بي

 همه واال بدند و راد و حكيم
 ون شدند و دون و لئيمهمه مأب

 كه بخوانند ز گفتهاي قديم
 چكند رنج بردن تعليم
 شاعران را به گرد هفت اقليم
 ندهد در دو سال ناني نيم

  

  
  ٭٭٭

 گفت حكيمي كه مفرح بود
 هست وليكن نبود نزد عقل

  

 آب و مي و لحن خوش و بوستان 
 هيچ مفرح چو رخ دوستان

  

  
  ٭٭٭

 چند گويي كه زحمتت كردم
 تو كه دوسرت دارمبه سر 

  

 تا نگردي ز من گران گران 
 زحمت تو ز رحمت دگران

  

  
  ٭٭٭

 منم آن مفلسي كه كيسۀ من
 سيم در دست من نگيرد جاي
 مستي از صحبتم برپهيزد
 من چنني آزمند نوميدم
 كافتاب اميد را فلكي

  

 ندهد شاديي به طراران 
 خواران چون خرد در دماغ مي

 انهمچو خواب از دو چشم بيمار
 از تو اي قبلۀ نكوكاران
 خشكسال نياز را باران

  

  
  ٭٭٭

 اي به عني حقيقت اندر عني
 عني تو عني دوست عيانپيش تو 

 چون تو آيد ز عني تو همه تو
 تا تو گويي تو آن نه تو تو تويي
 كي مسلم بود ترا توحيد
 بيش تو زان ميان به باطل و حق
 در يكي حال مستحيل بود

 ز بهر ديدن عنيباز كرده  
 تو رسيده به عني و گويي اين
 ايستاده چو سد ذوالقرنني

 تو از تو دروغ باشد و مني آن
 كني اثنني اثبات مي چون كه

 چند گويي تفاوت ما بني
 اجتماع وجود مختلفني



۴۷۷ 

 قدمياول از پيش خويش نه
 نظر از غير منقطع كن زانك
 چند گويي ز حال غير كه قال
 چون سنايي ز خود نه منقطعي

  

 تا جدا گردد اصل مال از دين
 شاهد غير در دل آور عني

 حال عار باشد و شني قال بي
 حكايت كني ز حال حسنيكه 

  

 ٭٭٭ 
  

 

 چنگري اي پارسا در عاشق مسكني به كني
 من گنه كارم تو طاعت كن چه جويي جرم من
 باز خواهد دست شاه و شير جويد بيشه را
 آنكه نشنيدست عدل عمر عبدالعزيز

 ا را يار بوبكرست اندر غار و بسمصطف
 گفت ايزد در نُبي» خبيثني«و » الخبيثات«

 عاجز آمد از مشيت زلت و عصيان تو
 طاعت نيابد پايگاه كس ز صوف و فوطه بي

 گر گوي برد از جمله مردم فوطه باف و نيل
 روي بنمايد عروس دين ترا گر هيچ تو
 اي به دعوي بر شده بر آسمان هفتمني

 ت ز اجزاي زمني برنگذردآنكه را هم
 چند از اين دعوي درويشي و الف عاشقي
 با هواي جسم رفنت در ره روحانيان
 سرّ قالشي نداني راه قالشان مرو
 كم سگال ار نيستي عاشق كزان در آز تن
 اي برادر قصد ضحاك جفا پيشه مكن

 هوان جنت باقي كجا يابي و راه بي
 باز ماندن بهرت آمد در سعير سفلي آنك
 تا نگردي فاني از اوصاف اين فاني صفت
 پايت اندر طني دل بر نار باشد تا ترا

  

 تا زبد فعلي چه داري بر مسلمانان يقني 
 زآنكه من گويم برت از من نيايد بر زمني
 بوم را ويرانه سازد همچو سگ را پارگني
 الجرم حجاج را خواند اميرالمؤمنني
 بولهب را باز بوجهلست يار و همنشني

 »طيبني«و » طيبات«برپهيزند اهل تا 
 الكاتبني مالد كرام فرتت در دوده ميد

 رسد مردم ز ريش و پوستني كي بجايي مي
 عالمي را موي تابي گرددت زير نگني
 با قناعت چون سنايي غزنوي گردي قرين
 وز ره معني بمانده تا به حلق اندر زمني
 چون سخن گويد ز كل آسمان هفتمني

 نازموده درد اينناچشيده شربت آن 
 االمني در لباس ديو جسنت رتبت روح

 ديدۀ بينا نداري راه درويشان مبني
 مانده معني را بجاي و كرده صورت را گزين
 تا نبيني خويشنت همرب به پور آبتني
 تا تو باشي در هواي جوي شير و انگبني
 جنت اعال نخواهد جز براي حور عني

 نيازي را نبيني در بهشت راستني بي
 ديو نخوت گفت خواهد نار به باشد ز طني

  

  ٭٭٭
 در طريق دين قدم پيوسته بوذروار زن
 اندر ايمان همچو شهباز خشني مردانه باش
 گرد گلزار فنا تا چند گردي زابلهي
 لشكر كفرست و حرص و شهوت اندر تن ترا
 حلقۀ درگاه رباني سحرگاهان بگير
 عالم فاني چو طراريست دايم سخره گير

 ور زني اليف ز شرع احمد مختار زن 
 بر عدوي دين هميشه تيغ حيدروار زن
 در سراي باقي آي و خيمه در گلزار زن
 ناگهان امشب يكي بر لشكر كفار زن

 الم غدار زنآتشي از نور دل در ع
 گر تو مردي يك لگد بر فرق اين طرار زن
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 دايم همه گفتار داري گرد گلبلبلي 
 اي جز براي دين نفس هرگز مزن تا زنده

 اي به خواب غفلت اندر هان و هان بيدار شو
  

 باز شو يك چند لختي دست در كردار زن
 چون سنايي پاي همت بر سر سيار زن
 در ره معني قدم مردانه و هشيار زن

  

  
  ٭٭٭

 پاي بلقاسم ز پاي بلحكم بشناس نيك
 تيغ شرع از تارك بدخواه دين داري دريغ

 ريان كنيعزم داري تا كه خود بزغاله را ب
 اين ترا معلوم گردد ليكن اكنون وقت نيست
 هركجا مردي بد اكنون همچو تو تر دامنند
 اهل را در كوي معني همچو مردان دستگير
 ناقد نقدي وليكن نقد را آماده كن

 شود خواجه را اين آيت اندر سمع كمرت مي
  

 نيستي ايوب فرمان از دم كرمان مكن 
 آن مكن شرط مردان اين نباشد اي برادر

 پس چو ابراهيم رو فرزند را قربان مكن
 كيست هر كو گر تواند گفت اين كن آن مكن
 چند گويي مرد هستم ياد نامردان مكن
 يار نااهالن مباش و ياد نااهالن مكن
 كم بضاعت تاجري تو قصد در عمان مكن
 بشنو اين آيت كه كل من عليها فان مكن

  

  
  ٭٭٭

 مكنزهرۀ مردان نداري خدمت سلطان
 فرش شاهان گر نديدي گسرتيده شاهوار

 نداني كرد هيچ خانه را گر كدخدايي مي
 در خراباتي نداني رطل ماالمال خورد
 نياز صدق بوذر چون نداري چون سنايي بي

  

 پنجۀ شيران نداري عزم اين ميدان مكن 
 خويشنت چنرب مساز و نقش شادروان مكن

 ت يزدان مكنلكپادشاهي زمني و م
 ار نداري دعوي ايمان مكنچهرۀ زرد 

 صحبت سلمان مجوي و دعوي هامان مكن
  

  
  ٭٭٭

 اي برادر خويش را زين جمع خودبينان مكن
 صحبت هر ناكسي مگزين و رنج دل مبني
 عقل سلطانست و فرمانش روان بر جان و دل
 مرد باش و گرم رو در راه مردان روز و شب
 گر زليخا نيستي در آسياي مهر آس

 حديث طور و اخبار كليمچند بر موسي 
 هفت چرخ و چار طبع و پنج حس محرم نيند

  
  

 كار دشوارست تو بر خويشنت آسان مكن 
 روي بر ايشان مدار و پشت بر ايشان مكن
 رو چو مردان روز و شب جز خدمت سلطان مكن
 تيغ گير و زخم زن دين از زبان ويران مكن
 بيهده چندين حديث يوسف كنعان مكن

 ار و طاعت سلمان مكنبدعت فرعون مد
 جز در حق مدار و حكم جز قرآن مكنروي 

  

  ٭٭٭ 
 كني با نفس دمسازي مكن دعوي دين مي

 مكر مرد مرغزي از غول نشناسي برو
 رويان كفر اي ز كشي ناپذيرفته سيه

 خواهي كني بازي تو با حوران خلد ور همي

 سينۀ گنجشك جويي دعوي بازي مكن 
 همنشني طراريان گربز رازي مكن
 با نكورويان دين پاك طنازي مكن
 پس درين بازار دنيا بوزنه بازي مكن



۴۷۹ 

 زن گرز رستم كي تواند كار بست دست دف
 يده روي كافرانباديه نارفته و ناد

 اي سنايي چون غالم رنگ و بويند اين همه
  

 از ركوي مشغله دعوي بزازي مكن
 خويشنت را نام گه حاجي و گه غازي مكن

 گوي و بيش غمازي مكنبرگذر زين گفت
  

  
  ٭٭٭

 يك روز برپسيد منوچهر ز ساالر
 او داد جوابش كه در اين عالم فاني

  

 كاندر همه عالم چه به اي سام نريمان 
 گفتار حكيمان به و كردار نديمان

  

  
  ٭٭٭

 روزگاريست كه كان گهرند
 بنان گشته همه بيداران بي

 انديشان همه خردان بزرگ
 شهمه بيدستان در وقت ده

 از چنني مردم نيكو سيرت
 آنكه يك ماجره دارد در شير
 كودكان با خر و با اسب شدند
 فاخره دارد شيريني و بس
 هر كرا نيست سر موزه فراخ
 هركه با شرم و حفاظست كنون
 از سر همت و پاك اصلي خويش
 در خشو گادن اگر اقبالست
 كار بس يوسف دُر گر دارد

  

 سنگان اندرين وقت همه بي 
 ان مانده همه سرهنگانبيسر

 همه پستان دراز آهنگان
 باز گاه ستدن با چنگان
 گوي بردند همه با رنگان
 بيم از آن نيست به خانه لنگان
 ما پياده همه لنگان لنگان
 تيز بر سبلت سبز آرنگان
 چون من و تو بود از دلتنگان
 هست در خدمتشان چون گنگان

 ننگان دارم از اين بي ننگ مي
 ب با فرهنگاندر ره و مذه

 تيز در ريش سحاق سنگان
  

  
  ٭٭٭

 صله هميخواهد كه شاعران جهان بي
 الحق بزرگوار خردمند مهرتيست
 مدحش چرا كنم كه بيااليدم خرد
 باشد دروغ مدح در آن خر فراخ كون

  

 خوان باشند پيش خوانش دايم مديح 
 كو را كسي مديح برد خاصه رايگان
 هجوش چرا كنم كه بفرسايدم زبان
 باشد دريغ هجو از آن خام قلتبان

  

  
  ٭٭٭

 چو شعر حكيمانه گفتم ترا
 ازيرا كه بر ما پس از مرگ ما

  

 تو جود كريمانه با من بكن 
 نماند همي جز سخا و سخن

  

  
  ٭٭٭



۴۸۰ 

 هركه چون كاغذ و قلم باشد
 همچو كاغذ سياه كن درويش

  

 دو زبان و دو روي گاه سخن 
 چون قلم گردنش به تيغ بزن

  

  
  شهابي در مدح حيكم سنايي گويد به دو وزنپسر 

 اي بلبل بوستان دانش
 چون هست شكفته بوستاني
 طبع تو چو كيميا سخن را
 زيباست ترا لقب سنايي

 ست با تو دلم از جهان يگانه
  

 در خوشي دستانت داستاني 
 سيمرغ صفت چرا نهاني
 ناياب چو كيميا از آني
 كز قدر و سنا بر آسماني

 جهانيزيرا تو يگانۀ 
  

  
  حكيم سنايي در جواب گويد

 اي خرد را جمال و جان را زين
 به دو وزنم ستوده در يك بيت
 وار من ز شعر تو ديده موسي

 اي و سيمرغم بلبلم خوانده
 پيش چشم و دل عزيز توام
 گر نيايم بگو سنايي كو

 اي گرم بيند واحدم خوانده
 توبه كردم كه پيش كس نشوم
 يتوبه مشكن مرا كه شيطان
  آب حيوان چو يافت آتش خضر

  

 ذكر و شعر توأم چو دين و چو دين 
 به دو بحر آب داده از يك عني

 البحرين در يكي بيت مجمع
 نيبال من خود از ناقصي غراب

 العني م به رأيیچون همي بين
 »اين«كه كسي عني را نگويد 

 پشت ايام خواندم اثنني
 خاصه در حربگاه بدر و حنني

 بي شنيباشد از زادۀ شها
 كم گرايد به باد ذوالقرنني

  

  
  در مدح جمال المعاشرين قوال

 اي جمال معاشران چونست
 چند با اشك و رشك خواهد بود

 ساي خواهد بود سرمه چند بي
 بوسه جاي خواهد بود چند بي

 فاقه تا كي كشد ز پيس دماغ
 تشنه تا كي بود خليفۀ دل
 چشم را نيست رتبتي بر جسم

 بر هوشگوش را نيست منتي 
 القدس اي چو عيسي هميشه روح

 تو هميشه ميان گلشكري
 گلشكر كي كم آيدت چو بود

 توگسرت  آن دو حمال گام 
 عرش و فرش از لحاف و بسرت تو
 بر فلك همنشني اخرت تو
 بر زمني شاهراه كشور تو

 كمال خوي معنرب تو بي
 جمال رخ منور تو بي
 پرور تو رخ خوب روح بي
 زبان خوش سخنور تو بي

 ناصر و همنشني و ياور تو
 ست در بر تو زان دل تو قوي

 خلق و لفظ تو گل به شكر تو



۴۸۱ 

 درد با پاي تو ندارد پاي
 زهره دارد حوادث طبعي
 خاك پاي تو نزد دشمن و دوست
 تو برپ مي پري به سوي فلك
 پس اگر گه گهي به درد آيد

 ست كه نيست آن نه از درد نقرس
 تن آلوده گر ز نااهلي

 ان بر اميد آب حياتهست ج
 مركب از لشكري يكي باشد
 تن اگر چون فنا نباشد و نيست
 شكر حق را كه پيش خدمت تست
 گر بر تو نيامدم شايد
 تو خود از درد پاي رنجوري
 من ز تشوير دفرت از تقصير
 دفرتت باز تو فرستادم
 دف تر بود دفرتت بر من

 روي باد هركه بود كه سيه
  

 توزآنكه او هست مركب سر 
 كه بگردد به گرد لشكر تو
 قدر دارد بسان افسر تو
 زانكه عرشيست اصل گوهر تو
 پاي در پاي بر جهان بر تو
 پاي را درد عربت از پر تو
 دور ماند از جمال و منظر تو
 خاكروب ستانۀ در تو
 خاصه تركيب هم ز جوهر تو
 پيش صدر بهشت پيكر تو
 چون بقا عقل و جان و چاكر تو

 خشش زر توكه گرانم چو ب
 من چه درد سر آورم بر تو
 زرد بودم چو كلك الغر تو
 هم به دست علي برادر تو

 زبان كسي سخنور تو بي
 تو خوش روي همچو دفرت تو بي

  

  
  در مدح بهرامشاه

 خواجه سالم عليك كو لب چون نوش او
 كي به اشارت ز دور چشم ببيند لبش
 چشم كجا بيندش از ره صورت از آنك

 و ديو چشم قوي خشم اوجاي فرشتست 
 گشت پر از ابرويم چشم جهاني از آنك
 مايه قهرست و لطف ناوك دلدوز او
 از سر شوخي و ناز بركشد او چشم تو
 دي چو سناييش ديد نيك بر بندگيش
 در هوس هجر او دوزخيانند خلق
 سلطان بهرامشاه آنكه بود روز صيد

  

 پستۀ دربار او لعل گهرپوش او 
 شكل لبش هوش اوزانكه نداند همي 

 هست نهان جاي عقل در لب خاموش او
 حجلۀ عقلست و جان گوش سخن كوش او

 پوش او خرمن مهرست و ماه قندز شب
 پوش او پايۀ كفرست و دين جوشن و شب

 گر تو ز روز و دروغ بر نكشي گوش او
 تا به ابد مانده گير غاشيه بر دوش او
 شاه بهشتست و بس از بر و آغوش او

 ر فلك پشه و خرگوش اوكركس و شي
  

  



۴۸۲ 

  در مدح بهرامشاه
 خواجه غلط كرده است در چه؟ در ابروي او

 ست و نقل پيچ و خم زلف او قبلۀ عقل
 شير فلك را شدست از پي كسب شرف
 تاز دو عيد و يكي قدر چه خيزد ترا
 بر سر كوي دل آي تا يابد يك دمي
 جادو اگر در بهشت نبود پس در رخش

 غنيمت كه دلسايۀ گيسوش را دار 
 بازي از آنك شير فلك شد به شرط روبه

 ست از پي احرام دل قبله اگرچه بسي
 شد ز پي دين و جاه چون سم شبديز شاه
 سلطان بهرامشاه آنكه گه زور هست
 از پي تشريف خويش در همه چني و ختا

  

 زانكه نسازد همي قبلۀ دل سوي او 
 دايۀ حورست و روح بوي خوش و خوي او

 روا خاك سر كوي او مسجد حاجت
 عيد همي بني و قدر در شكن موي او
 رحمت درمان اين زحمت داروي او
 از چه بهشتي شدست نرگس جادوي او
 كيسه بسي دوختست در خم گيسوي او
 تا به كف آرد مگر چشم چو آهوي او
 چشم سنايي نساخت قبله جز ابروي او

 گه دايرۀ روي او گه و قبله سجده
 ي بازوي اوگردن گردان زدن باز

 بچۀ يك ترك نيست ناشده هندوي او
  

  
  در رثاي ابوالمعايل احمدبن يوسف

 رفت قاضي بلمعايل اي سنايي آه كو
 خود گرفتم صد هزاران آه كردي ليك باز
 از پي آن تيز خاطر قد كمان كردي ز غم
 آفتابي بود يوسف بلمعايل ماه او

 جمال و زيب و فر و رونق و ترتيب او بي
 سب و پياده پيل و فرزين و رخستنطع پر ا

 خود گرفته هركسي جويند صدر و منربش
 پايشان چون راي او وقت صالت سخت كو

 »الااله«گمرهان پست همت را ز تير 
 هر زمان گويي كه تخت و افسرش اينجاستي
 حملۀ شير آزمودن سست شد در رنج تو
 ماند محراب و قضا را اسم مردي مرد كو

 آستان جاه تو هر سري خواهد ببوسيد
 يوسف ما بود چاهي ليك گشت از بهر چاه

  

 همچو دل جانت بر آن صدر جهان همراه كو 
 چون مريدان جان برآوردن به پيش آه كو
 پس چو تير اندركمان در وي دل يكتاه كو
 گر فرو رفت آفتاب اي قوم باري ماه كو
 آنهمه نو زيب و با خير و فراخي گاه كو

 ميانه شاه كو كار اينها شاه دارد در
 هم نيابند ار بيابند آن جمال و جاه كو
 دستشان چون عمر او وقت قضا كوتاه كو

 كو» االالّاه«رهنماي و داعي ميدان 
 چند گويي تخت و افسر اول اين گو: شاه كو

 ست باري حيلۀ روباه كو روبهت زنده
 هست راه كهكشان را نام برگي كاه كو

 راه كوليك از بس جان پاكان پاي كس را 
 هيچ يوسف را وراي چرخ هشتم جاه كو

  

  
  بوسش در هجاي علي سه

 بوسشاياكشيخان بد اصل اي سه
 زهر خلقي كه ايزد آفريدست
 تر از جملۀ اهل نشابور

 اين نام بر تو علي نامي دريغ 
 دم برت تو برت سگ دم و از سگ

 گ آمد و ننگ پدر توپدر نن



۴۸۳ 

 مرا سعد علي ناني همي داد
 به دوني منقطع كردي تو آن چيز

  

 نگنجيد آن سخا و فضل در تو
 كه لعنت باد و نفرين باد بر تو

  

  
  ٭٭٭

 با تو باشم از تو ننديشم كه با فضلي و عدل
 باز كز تو دور باشم هيچ ننديشم ز كس

  

 نه بدان كز راه عقل و معرفت پيشم ز تو 
 از تو ننديشم چرا زيرا كه ننديشم ز تو

  

  
  ٭٭٭

 ك اي خام قلتباندر چشمت اي رفيق
 آن به كه در هجاي تو از تو بنگذرم

  

 برتر ز سرو مان همي آيد حشيش تو 
 تصحيف معني لقب تو بريش تو

  

  
  تقاضاي گوشت و انگور

 اي چو ماهي نشسته در خرگاه
 »روز آباد«دان كه داريم عزم 

 از تومان آرزوست برّه و شير
 زانكه دارند هم ز اقبالت

  

 هر از ماهوز تو خرگاه چون سپ 
 منم و يك خر و دو سه همراه
 تره و كوك و ميوۀ روباه
 همرهان نان و چارپايان كاه

  

  
  در رثاي محمد بهروز

 اعتقاد محمّد بهروز
 چون به از زر به عمر هيچ نديد

  

گاه   كرد روزيش از آن جهان آ
 زر به درويش داد و عمر به شاه

  

  
  ٭٭٭

 ياران و دوستانگفتم بنالم از تو به
 ت گرفت و گفتزم حفاظ دامن همبا

  

 گناه باشد كه دست ظلم بداري ز بي 
 زنهار تا از او به جزا و ناوري پناه

  

  
  ٭٭٭

 فلك شمس شرف جاه تواي 
 ما آمد فرازبر تنم از سر

 زنم كنان مي شد كتفم رقص
 نزد تو زان آمدم ايرا كه هست

  

 باد بر افزون چو مه يكشبه 
 هسان كه بر آتش دب بر آن پوست

 سنج به دندان و به لب دبدبه
 جبه ديدن خورشيد غم بي

  

  
  ٭٭٭

 چنني باشد كسي را كو درم نه  بخور من بود دود درمنه



۴۸۴ 

 سيمم ويل دايم به شكرم چون بي
 اگر گردون به كام من نگردد

  

 تقاضا گر مالزم بر درم نه
 چه گويي بردۀ خود بر درم نه

  

  
  ٭٭٭

 اي تير غم و رنج بسي خورده و برده
 بر ظاهر خود نقش شريعت بگشادم
 با هستي خود نرد فنا باخته بسيار
 در آرزوي كوي خرابات همه سال
 ايمن شده از عمر خود و گشت شب و روز
 ور زانكه ترا نيستي اي خواجه تمناست
 زان پيش كه نوبت به سر آيد تو در آن كوش

  

 واقف شده بر معرفت خرقه و خورده 
 دهدر باطن خود حرف حقيقت بسرت

 صد دست فزون مانده و يك دست نربده
 اول قدم از راه خرابي بسرپده

 خردي كيسه به طرار سرپده در بي
 هان تا نكني تكيه بر انفاس شمرده
 تا مردۀ زنده شوي اي زندۀ مرده

  

  
  ٭٭٭

 اي زده بر فلك سراپرده
 اي كه از رشك نردبان فلك
 گر كسان گرسنه گرد تو در

 توپس اگر برپريده او سوي 
 نيك زشتست با چو تو عمري
 داده همنام خود به ده مطلب

 چرده شده كي تواند سپيده
 ن هزار پرده شدهاي درو

 گر كه مستوجبست حد ترا
 هم وبايل نباشدت گر ازو
 بدهي اين گداي گرسنه را

  

 رخت بر تخت عيسي آورده 
 با خود از خام بر فلك برده
 همه با گوشت مرغ خو كرده
 ردهنرپيده ازو بياز

 ظلم را پر و بال گسرتده
 ياري از هندوان نو برده

 چرده آنكه كرد ايزدش سيه
 تراني نبشته بر پرده لن

 اين سنايي شراب ناخورده
 درگذاري گناه ناكرده
 بدل نان برنج پرورده

  

  
  ٭٭٭

 ران همهاين چه قرنست اينكه در خوابند بيدا
 گويان دين قطوق منت يابم اندر حلق ح

 رفتند رزاقان دهر در لباس مصلحت
 در لحد خفتند بيداران دين مصطفا
 حيز متواري بدي زين پيش اكنون شد پديد
 غارتي را عادتي كردند بزازان ما

 گويان دين ست گوش عقل حق خرب گشته بي
 اي جهان ديده كجااند آن جهانداران كجا

 وين چه دورست اينكه سرمستند هشياران همه 
 خواب غفلت بينم اندر چشم بيداران همه
 بر بساط صايبي خفتند طرّاران همه
 بر فلك بردند غيو و نعره ميخواران همه

 عارند عياران همه ننگند و بي زانكه بي
 اران همهدر دكان دارند ازين معني به خرو

 ست گويي چشم نظاران همه بصر گشته بي
 مگاران همهوي ستمديده كجااند آن ست



۴۸۵ 

 آنكه از من زاد كو و آنكه زو زادم كجاست
 پيكرانبويان حورا رويان گل وآن سمن

 آخر به امر كردگار دمرگشان هم قهر كر
  

 مهربان ياران همه آن رفيقان نكو و آن
 آنكه گل بودي خجل زان روي گلناران همه
 اي برادر مرگ دان قهار قهاران همه

  

  
  ٭٭٭

 شغل سرهنگان دين از مرد متواري مجوي
 خواهاز هواي فقر مردان كاخ فغفوري م

 در ميان دوكدان الف هر تر دامني
 دل كه در سودا غمي شد بيني از بويش مگير
 خلعت بوذر نداري گام دينداري منه
 خار پاي راه درويشان آن درگاه را
 هركسي را نور صدق عشق اين ره كي دهد
 گرد طاووسان دين گرد و بمان اوباش را

 زني بر سر طور هوا طنبور شهوت مي
 س شيطان از تو بيزاري كندور تو خواهي نف

  

 سيرت ابرار را در طبع اضراري مجوي 
 در سراي سوز سلمان تخت جباري مجوي
 نيزه و گرز و كمان و تير عياري مجوي
 در خرابۀ بام گلخن طبل عطاري مجوي
 قوت حيدر نداري نام كرّاري مجوي
 در كف دست عروس مهد عماري مجوي
 صورت خورشيد را اندر شب تاري مجوي

 ر دهان زاغ پيسه مشك تاتاري مجويد
 تراني را بدين خواري مجوي عشق داري لن

 نام عشق دوست را جز از سر زاري مجوي
  

  
  ٭٭٭

 تا كي اندر راه دين با نفس دمسازي كني
 كوزه و ابريق برداري و راه كج روي
 ور تو خواهي كز كمان شهوت و تير نفاق
 نزد مغفرها ستور لنگ گردي وآنگهي

 كنجي باز بنشيني و با ياران حديثچون به 
 رو به گرد خاكبازي گرد كني آن راه نيست
 تا تو خود كي مرد آن باشي كه خود را چون خليل
 نيست سوداي دفاع تو كه در بازار صدق
 وقت آب و تخم كشنت گشته شيطان را قرين
 مگذران در لهو و بازي عمر ليكن روز حشر

  

 يبر در ميدان اين درگاه طنازي كن 
 ق درپوشي و غمازي كنيیجامۀ صد

 اندازي كني از سر انگشت دف زن ناوك
 حديث از مركب تازي كنيپيش معجرها 

 از گل و گرمابه و از شانۀ رازي كني
 كاندرين ره با براق خلد خرتازي كني
 در كف محنت چو گوي پهنۀ غازي كني

 خواهي كه بزازي كني با خس و خاشاك مي
 وسي انبازي كنيوقت خرمن در كوفنت با م

 كيفر آن گاهي بري با حور عني بازي كني
  

  
  در مدح خواجه اسماعيل شنيزي

 علم و عمل خواجه سماعيل شنيزي
 ما كبك دري بوده گريزيده ز كبكي
 تا ما ز پي تنقيت و تقويت او
 در واسطۀ خازن و نقّاش بدين شكر
 در كارگه و بارگه حكم و فنا يافت

 ما را ز نه چيزي برسانيد به چيزي 
 چو دل باز گريزي ما او كرده دل

 در صورت رستم شده از صورت حيزي
 با جان مرتنم شده نيروي تميزي
 جان و دل ما از دو سماعيل غميزي



۴۸۶ 

 يل پيمربدين تازه شد از صدق سماع
 چونانك سنايي را زو قدر و سنا شد

  

 جان زنده شد از حذق سماعيل شنيزي
 زي اي بخت بد و گوي تو با بخت همي

  

  ٭٭٭ 
 اي در دل ما چو جان گرامي
 آن دل كه به خدمت تو پيوست
 ماه از تو گرفت نوربخشي
 با رحمت رويت از ميانه
 اين چرخ رونده با همه چشم
 اين نور جمال تو ببيند
 با تابش تو كران مبادا

  

 وي همچو خرد به نيكنامي 
 آورد بر تو جان سالمي
 كبك از تو گرفت خوش خرامي

 زحمت حرامي برخاسته
 ناديده جمال تو تمامي
 اندر غلط اوفتد گرامي
 چون دانش يوسف لجامي

  

  
  ٭٭٭

 اگر پاي تو از خط خطا گامي بعيدستي
 وگر امروز طبع تو ز طرّاري نه طاقستي
 ز عشق آن يكي سلطان طاعت شادمان بودي
 تو مستي زان نياري رفت در بازار عشاقان

 رين عالمهميشه اين همي خواني كه دست من د
 هميشه خواب اين بيني كه يارب كاشكي دانم
 اگر بخت و رضا در تحت راي بلحكم بودي
 نباشد آنكه تو خواهر وگرنه اين چنني بودي
 هاللّٰ اگر بودي دلت مشتاق در گفتار بسم

 وگر عاجز سنايي نيستي در دست نااهالن
  

 بر تخت تو اندر دين بر از عرش مجيدستي 
 ر فرد آفريدستيوگر غفلت ز رزاقي ز

 ز رشك آن دگر شيطان شهوت مستزيدستي
 اگر زر بوديي بر سنگ صرافان پديدستي

 تر ز دست و تيغ سلطان عميدستي گشاده
 سرانگشت من صندوق خلقانرا كليدستي
 وگر لوح و قلم در دست شاگرد يزيدستي
 همه رو سالكان خواهند گر هر روز عيدستي

 ستي»يدهل من مز«ترا هر دم هزاران نعرۀ 
 ز سر سامري عالم پر از پيك و بريدستي

  

  
  ٭٭٭

 پسري ديدم پوشيده قباي
 گفت من دير بمانم نايم
 دير كي ماني جايي كه بود

 ام مسته من اگر ايستاده
 اي و من علمم زانكه تو فتنه

  

 گفتم او را كه به نزديك من آي 
 گفتم او را كه بيا ژاژ مخاي
 سيم در دست و گروگان در پاي

 اي مستاي شنت گر نشستهخوي
 تو نشسته بهي و من بر پاي

  

  
  ٭٭٭

 به هفت كشور تا شكر پنج و ده گويم
 دو پاي دارم چار دگر ببايد ازآنك

  

 نبود خواهم ساكن دو روز در يكجاي 
 به هفت كشور نتوان رسيد بي شش پاي

  

  



۴۸۷ 

  ٭٭٭
 رايچنان زندگاني كن اي نيك

 كه خايند ز اندوهت انگشت دست
 هان زندگاني چنانكمكن در ج

  

 از آن پس كه توفيق دادت خداي 
 چو اندر زمينت آيد انگشت پاي
 جهاني به مرگ تو دارند راي

  

  
  ٭٭٭

 ست ايراسخا و سخن جان محض
 كالبد بماند همي زنده بي

  

 كه از خوب گويي و از خوشخويي 
 ز من شعر نيك و ز تو نيكويي

  

  
  ٭٭٭

 نكند دانا مستي نخورد عاقل مي
 وري چيزي كز خوردن آن چيز تراچه خ

 كرد نه او گر كني بخشش گويند كه مي
  

 ننهد مرد خردمند سوي مستي پي 
 ني چون سرو نمايد به مثل سرو چو ني
 ور كني عربده گويند كه او كرد نه مي

  

  
  ٭٭٭

 كسي را كو نسب پاكيزه باشد
 كسي را كو به اصل اندر خلل هست
 مراد از مردمي آزادمرديست

  

 عل اندر نيايد زو درشتيبه ف 
 نيايد زو به جز كژّي و زشتي
 چه مرد مسجدي و چه كنشتي

  

  
  ٭٭٭

 شربهاي جهان همه خورديم
 چو نكو بنگريستيم نبود

  

 چه عطايي از او چه عاريتي 
 تر ز عافيتي هيچ خوشخواره

  

  
  ٭٭٭

 شد ديدۀ من سپيد از وعدت
 آخر بر مرثيۀ پدر ما را

  

 يآخر چو نكو نكو نگه كرد 
 همچون ز بر درش سيه كردي

  

  
  از زبان تير خراس

 زني كه هركجا هستي اي الف
 تا كي سوي من نه از ره غيرت
 پندي بشنو كه تا چو مخدومم
 شو راستيي چو من به دست آور

  

 قصه ز روزن و سراي آري 
 از بهر نظاره روي و راي آري
 مختار شوي گر آن بجاي آري
 تا چرخ چو من به زير پاي آري

  

  ٭٭٭ 



۴۸۸ 

 برۀ بريان هركجا كه بود چاكر تست
 خوردنيهاي جهان گر به شكم جمع شدند
 اي همه نزهت و شادي و همه راحت و روح

  

 طبق حلوا داماد و تو او را خسري 
 همه گفتند كه اي خواجه تو ما را پدري
 كنيت تو نعم و نام تو شيخ الطربي

  

  
  ٭٭٭

 دچون به ملك اندر برآرد گردي از مردان مر
 تا از او فرزند زايد در جهان و وا دهد

  

 داد او را تاج و تخت و ملك عالم بر سري 
 در مصاف اندر حسام و در نماز انگشرتي

  

  
  هم در هجاي معجزي شاعر

 معجز معجزي پديد آمد
 پليد و پر هوسينهادي  بي

 فايت اوهم ازو بود و از ک
  

 چون فروريد قوم او پسري 
 يخرب زماني دراز و بي بي

 د او هرنيرر داكه بهر کا
  

  
  در رثاي امير معزي

 شد باز گهر طبع گهرزاي معزي
 گر زهره به چرخ دويم آيد عجبي نيست
 كز حسرت درهاي يتيمش چو يتيمان

  

 شد يار فلك عقل فلكساي معزي 
 افزاي معزي در ماتم طبع طرب

 بنشست عطارد به معزاي معزي
  

  
  و نيز

 فتمسخن را به خواب اندرون دوش گ
 فلك سرد بادي برآورد و گفتا

  

 كه گر شدي معزي تو دايم همي زي 
 دريغا معزّي دريغا معزّي

  

  
  بوسش در هجاي علي سه

 بوسش به آدمي ناژي اي سه
 از بغيضان جام و باخرزي
 از خسيسي كه هستي اي ملعون
 از ستاره همه ربايي گوشت

  

 ن تو راستست و تو كاژيز 
 وز عوانان ملني و باژي

 ... زن چو ماكيان كاژي بر
 اي زنت روسبي غليواژي

  

  
  ٭٭٭

 به شعر اندرت مردم خواندم اي خر
 خطي نارايجم دادي و شايد

  

 كه تا كارم ز تو گيرد فروغي 
 دروغي را چه آيد جز دروغي

  

  
  ٭٭٭



۴۸۹ 

 روي من شد چو زر و ديده چو سيم
 رسم آن سيم بر ديدۀ من

  

 از پي بخششت اي خواجه علي 
 بر معتزيل چو خداييست

  

  
  ٭٭٭

 زشتم خواندي و راست گفتي
 من زشت بهم تو خوب ايرا

  

 من نيز بگويم ار نجوشي 
 من شاعرم و تو ... فروشي

  

  
  ٭٭٭

 خسرو از مازندران آيد همي
 االمني يا ز بهر مصلحت روح

 يا سكندر با بزرگان عراق
 ريگ آموي و درازي راه او«
 آب جيحون از نشاط روي دوست«

 رفت و تيمار سفررنج غربت 
 اين از آن وزنست گفته رودكي

  

 يا مسيح از آسمان آيد همي 
 سوي دنيا زان جهان آيد همي
 سوي شرق از قيروان آيد همي
 »زير پامان پرنيان آيد همي
 »اسب ما را تا ميان آيد همي

 »بوي يار مهربان آيد همي«
 »ياد جوي موليان آيد همي«

  

  
  در هجاي شهابي

 جو كرد صد خروارمرا شهابي گر ه
 دراز كاري دارم كه هر سگي را من

  

 نيافت خواهد پاسخ ز لفظ من تنگي 
 بهر خروشي خواهم همي زدن سنگي

  

  
  ٭٭٭

 خواندم حكايتي ز كتابي كه جمع كرد
 گفتا كه داد مأمون يك شب دو بدره زر
 ها كس كرد و باز خواست دگر روز بدره

 لقبش نهادند مردمان» هو ينصرف«
 تويي ز بزرگان روزگار الينصرف

 در نحو وزن افعل الينصرف بود
  

 اندر حكايت خلفا يزيد باهلي 
 بر نغمت سحاق براهيم موصلي
 گفتا فساد باشد و نوعي ز جاهلي
 واندر زبان گرفتش هركس به مدخلي
 وينك ز نام خويش مر اين را داليلي
 نام تو احمدست به ميزان افعلي

  

  
  ٭٭٭

 نزادمياي كاشكي ز مادر گيتي
 چون زادم و ندادم جان آن گزيدمي
 نيكو چو نيست يافتمي باري از جهان
 امروز بس زدي پس و بسيار بدترم

  

 يا پس چو زاده بودم جان را بدادمي 
 كاندر دهان خلق به نيكي فتادمي
 آخر كسي كه رازي با او گشادمي
 فردا مباد گر بود او من مبادمي

  

  



۴۹۰ 

  ٭٭٭
 م و كوردلخود درشتي گر ببيند كورچش

 چشم دارد مردمي و شرم چشم هركه از بي
 مردمي كردن كي آيد از خري كز روي طبع

  

 خواه با او مردمي كن خواه با او كژدمي 
 همچنان باشد كه دارد چشم ز ارزن گندمي

 مردمي مردمست و جسم او بي چشم او بي
  

  
  ٭٭٭

 احوال خود چه عرض كنم هر زمان همي
 بيشرت منزل چه سازد و چكند رخت

  

 بينم مضرت تن و نقصان جان همي 
 آنرا كه رفت بايد با كاروان همي

  

  
  ٭٭٭

 گوگرد سرخ خواست ز من سبز من پرير
 خود سهل بود سهل كه گوگرد سرخ خواست

  

 در پيشش ار نيافتمي روي زردمي 
 گر نان خواجه خواستي از من چه كردمي

  

  
  در رثاء

 تابوت مرا باز كن اي خواجه زماني
 ديدۀ چون نرگس ما بيني در خاكتا 

 تا دو لب پر گوهر ما بيني در خاك
 تا قامت چون تير مرا بيني در گل
 ما كشتۀ چشم بد چرخيم وگرنه
 ناديده چو شاهان جوان بخت به ناگاه
 يك نو خط نوشاد ميفتاد به صد قرن
 آن جامه كه ميل تن ما بود بد و بيش
 اي دوست چو سودي نكند گوهر ما را

 يش فرست از پي آن كامدگان رانان پ
 خرپشتۀ ما بيش مياراي كه ما را
 اينجا همه لطفست كسي را كه نبودست
 زانگونه كه گر هيچ برپسي ز تو هر خاك
 از بس كرم و لطف خداوند برآيد

 خدمت او كس به همه جاي مماناد بي
 ديديم كه اندر ره او شرك نگنجد
 اي پير همان كن تو كه ما روز جواني

 دمت حق باش كه گر باشي ورنهبا خ
 كز بهر تو يك روز همني بانگ برآيد

  

 وز صورت ما بني ز رخ دوست نشاني 
 ستاني از خون دل ما شده چون الله
 داني در گور چو پر خاك يكي غاليه

 توز كماني چفته شده و خشك چو بي
 تر و تازه جواني اينجا چه كند خفته

 برساخته از تختۀ تابوت نشاني
 رب گردنده به صد قرن قرانيزين چن

 از مردن او گور بپوشيد چناني
 آن به كه نكوشي بخروشي به فغاني
 آبيست درين در ز پي دادن ناني
 هر روز مي آراسته بخشند جناني
 هرگز به خدا و به رسوالنش گماني

 كام و زباني زين شكر عجب نيست كه بي
 ه به جهانياللّٰ  آوازۀ المنة

 يكي بسته مياني چون خامه و چون نيزه
 خود را ز همه باز خريديم به جاني
 حقا كه در اين بيع نكرديم زياني
 از مرگ بيابي به همه عمر اماني
 در گوش عزيزانت كه بيچاره فالني

  

  



۴۹۱ 

  ٭٭٭
 هم اكنون از هم اكنون داد بستان
 مكن هرگز حوالت سوي فردا

  

 ست بيشك زندگاني كه اكنون 
 كه حال و قصۀ فردا نداني

  

  
  ٭٭٭

 چونت نرپسم بگويي اينت كراهت
 دعوي دانش كني هميشه وليكن

  

 چونت بخوانم نيايي اينت گراني 
 هيچ نداني ورا كه هيچ نداني

  

  
  ٭٭٭

 اگر بدگمان گشتي اي دوست بر من
 ز خود ايمنم زانكه عيبي ندارم

  

 نيازارم از تو بدين بد گماني 
 ز تو ايمنم زانكه عيبي نداني

  

  
  در هجاي معجزي

 حاجت صد هزار ... قوي
 حاجت من روا نگشت از تو
 پس چو به بنگرم بر تو و من

  

 شد ز ... روا كه مأبوني 
 گرچه از خواسته چو قاروني
 من كم از ... و تو كم از ...

  

  
  ٭٭٭

 آدمي را دو بال كرد رهي
 يا كند پر شكم خويش ز نان

  

 برد از هر دو بال روسيهي 
 يا كند پشت خود ز آب تهي

  

  
  ٭٭٭

 به خداي ار گل بهار بوي
 اند روز شمار راستان رسته

 اندر اين رسته رستگاري كن
  

 خار بوي با كژي خوارتر ز 
 بوي جهد كن تا تو ز آن شمار

 تا در آن رسته رستگاري بوي
  

  
  ٭٭٭

 اي سنايي به گرد شرك مپوي
 خنضر وسطي اين دو انگشت است
 از زمانه اگر امان جويي

 د حاتم راداين كه گويي تو خر
  

 آنچه گويد مگوي عقل مگوي 
 هر دو از بهر نفس در تك و پوي
 زو بلندي مجوي پستي جوي
 وانكه گويي بزرگ سرگني شوي

  

  
  ٭٭٭



۴۹۲ 

 اي روي زردفام تو بر گردن نزار
 آنگه كه مادر تو ترا داشت در شكم
 نه ماه رنجت از چه كشيد او كه بعد از آن

  

 همچون بلندني كه بود بر بلنديي 
 ي ز رنج زمني را بكنديير ساعته

 فگند كه از كون فگنديي از كس همی
  

  
  ٭٭٭

 ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي
 همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم
 تو زن و جفت نداري تو خور و خفت نداري
 نه نيازت به والدت نه به فرزندت حاجت
 تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي

 رنج و گدازي بري از درد و نيازي بري از
 بري از خوردن و خفنت بري از شرك و شبيهي
 نتوان وصف تو گفنت كه تو در فهم نگنجي
 نبد اين خلق و تو بودي نبود خلق و تو باشي
 همه عزي و جاليل همه علمي و يقيني
 همه غيبي تو بداني همه عيبي تو بپوشي
 احد ليس كمثله صمد ليس له ضد

 سنايي همه توحيد تو گويد لب و دندان
  

 نمايي نروم جز به همان ره كه توام راه 
 همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي

 زن و جفتي ملك كامروايي احد بي
 تو جليل الجربوتي تو نصير االمرايي
 تو نمايندۀ فضلي تو سزاوار ثنايي
 بري از بيم و اميدي بري از چون و چرايي

 از عيب و خطايي بري از صورت و رنگي بري
 نتوان شبه تو گفنت كه تو در وهم نيايي
 نه بجنبي نه بگردي نه بكاهي نه فزايي
 همه نوري و سروري همه جودي و جزايي
 همه بيشي تو بكاهي همه كمي تو فزايي

 الملك تو گويي كه مر آن را تو سزايي لمن
 مگر از آتش دوزخ بودش روي رهايي

  

  


