
 

 

 

 

 « بلخی  با پ»در کتاب  یمعنو  یمثنو  اتیو اب فهرست داستانها

 «بلخ ی  با پ»کتاب   اتیاالبکشف

 محمدجعفر مصفا

 شانینشر پر 

 دهمی   چاپ س
 

 

 شماره
 
 
 

داستان  ۀصفح ۀشمار  نام داستان
 « بلخی  با پ»در کتاب 

 

 یمعنو  یدر مثنو  آدرس داستان

 ۱ت یباول، دفیر  ۱۲ انسان از فطرت ن  ، سمبل جدان   ۱
  ۳۶ت یدفیر اول، ب ۲۰ کی   عاشق شدن پادشاه بر کن ۲
  ۲۲۲۸ت یدفیر پنجم، ب ۳۳ توبه نصوح ۳
  ۶۹ت یدفیر سوم، ب ۳۶ ل بچهیخورندگان پ ۴
  ۲۳۶ت یدفیر سوم، ب ۳۸ را یشهر  ن  فتر  روستایفر  ۵
وسف، یاختر  برادران به چاه اند ۶

 وسف رای
۴۳  

  ۴۳۳ت یدفیر سوم، ب ۴۳ ابه صحر دعوت باز بطان را از آب  ۷
افتد و یم یرز که در خم رنگ  شغایل ۸

 کندیم طاویس یادعا
  ۷۲۱ت یدفیر سوم، ب ۵۴

لب و سبلت  چرب کردن مرد الف   ۹
 خود را هر بامداد

  ۷۳۲ت یدفیر سوم، ب ۵۵

و ماجرا کردن ش یدرو  اعران   ۀقص ۱۰
 زن با او از فقر و درد

  ۲۲۵۲ت یدفیر اول، ب ۵۷

  ۲۸۳۵ت یدفیر اول، ب ۷۳ بانیو کشت ینحو  یاجر ما ۱۱
د در مرص یکه خواب د  یمرد بغداد ۱۲

 نهفته است محله گنج   فالنو در 
  ۴۲۰۶ت یششم، ب دفیر  ۷۶

  ۳۵۸۳ت یدفیر ششم، ب ۷۸ ذات الصور( ۀربا )قلعدژ هوش ۱۳
  ۳۷۹۹ت یدفیر ششم، ب ۸۷ ر جهان بخارا و سائلصد ۱۴
  ۴۶۲۴ت یبسوم، دفیر  ۹۰ پشه و باد ۱۵
دن موش مهار شیر و معجب یکش ۱۶

 شدن موش در خود
  ۳۴۳۶ت یدفیر دوم، ب ۹۱

ل صدر جهان که متهم یوک ۀقص ۱۷
 ختیشد و از بخارا گر 

  ۳۶۸۶ت یدفیر دوم، ب ۹۴

  ۲۸۳۵ت یاول، بدفیر  ۹۵ بانیو کشت ینحو  یماجرا ۱۸
ان ینیان و چیکردن روم  یمر  ۀقص ۱۹

 یتگر و صور  در علم نقایسر 
  ۳۴۶۷ت یدفیر اول، ب ۹۷



 ترک، ی  ت مطرب در بزم امیحکا ۲۰
 ندانمیم

  ۷۰۳ت یدفیر ششم، ب ۱۰۰

آواز که در کافرستان مؤذن زشت ۲۱
او را  یبانگ نماز داد و مرد کافر 

 ه دادیهد

  ۳۳۶۷ت یدفیر پنجم، ب ۱۰۵

 یکی ادان و آن سه مایهی و صی  آبگ ۲۲
ن دگر م عاقل و آین یکیعاقل و 

 مغرور و ابله

  ۲۲۰۲ت یدفیر چهارم، ب ۱۲۵

محبوس شدن آن آهو بچه در  ۲۳
آن خران بر آن  ۀآخور خران و طعن

 بیغر 

  ۸۳۳ت یدفیر پنجم، ب ۱۲۹

۲۴  
 

که بر رس ربض   سؤال سائل از مرغ
تر نشسته باشد رس او فاضل یشهر 

 ا دم اویاست 

  ۱۲۹ت یدفیر ششم، ب ۱۳۱

  ۱۳۸۳ت یدفیر ششم، ب ۱۳۴ هندو سلطان محمود و غالم ۲۵
  ۱۵۴۷ت یدفیر اول، ب ۱۳۶ و بازرگان طویط ۲۶
 ی  پ ۲۷

 
  ۱۹۱۳ت یدفیر اول ب ۱۳۷  چنیک

  ۲۲۴۵ت یدفیر چهارم، ب ۱۵۷ اد و پرنده و پند سومیص ۲۸
  ۀقص ۲۹

ر
  ۱۹۲۴ت یدفیر سوم، ب ۱۶۷ هیعلرحمة هللا  دقوف

  ۴۹۰۵ت یب دفیر ششم، ۱۸۲ مادر و ترس فرزند از غول ۳۰
  ۳۳۹۶ت یدفیر اول، ب ۱۸۷ حامل رسر و تبایهنده و ینما سیابل ۳۱
  ۱۳۰۹ت یدفیر چهارم، ب ۱۹۴ یدی. و پلی، آزمندریکیز سمبل  زاغ ۳۲
مجنون و ناقه )چالش عقل با  ۳۳

 نفس(
  ۱۵۳۳ت یدفیر چهارم، ب ۱۹۵

  ۳۰۲۷ت یدفیر دوم، ب ۲۰۱ خواندن چهار هندو نماز  ۳۴
  ۳۲۷ت یدفیر اول، ب ۲۰۹ لغالم احو  ۳۵
ال را یخ الل پنداشتر  آن شخصه ۳۶

 در عهد عمر
  ۱۱۲ت یدفیر دوم، ب ۲۱۲

 یۀبر همساادت رفتر  کر یبه ع ۳۷
 شیرنجور خو 

  ۳۳۶۰ت یدفیر اول، ب ۲۱۳

۳۸  
 

و شکل  اختالف کردن در چگونیک
 لیپ

  ۱۲۵۹ت یدفیر سوم، ب ۳۹۸، ۲۱۵

  ۹۰۰ت یول، بدفیر ا ۲۱۵ انی   با نخجی  ش شلچا ۳۹
و   یل بر مردیعزرائستر  ینگر  ۴۰

 آن مردختر  یگر 
  ۹۵۶ت یدفیر اول، ب ۲۲۰

ن خاربن یاآن مرد که  وایلفرمودن  ۴۱
 بر رس راه برکن یارا که نشانده

  ۱۲۲۷ت یدفیر دوم، ب ۲۳۷

 یبا سفال باز که   ل کودیکیتمث ۴۲
 کندیم

  ۲۶۳۶ت یدفیر سوم، ب ۲۵۲
  ۵۸۶ت یششم، ب دفیر  و 

  ۳۰۶۸ت یدفیر چهارم، ب ۲۶۴ و خواب هندوستان لیپ ۴۳
ل به بتخانه رفتر  احمد و یتمث ۴۴

 بوجهل
  ۸۱۶ت یدفیر چهارم، ب ۲۷۳

مسافر را  ۀمیان بهیفروختر  صوف ۴۵
 جهت سماع )خر برفت(

  ۵۱۴ت یدفیر دوم، ب ۲۷۸

به وهم  مثال رنجور شدن آدیم ۴۶
به  انیم خلق و رغبت مشیر یتعظ
 معلم تیو حکا یو 

  ۱۵۲۲ت یدفیر سوم، ب ۲۷۹

ان گلستان رس یکه در م  صوف   ۀقص ۴۷
 بر زانو مراقب بود

  ۱۳۵۸ت یچهارم، بدفیر  ۲۸۲

ت مانع بحث ی  حان آنکه یمثل در ب ۴۸
 و فکرت است )داستان مرد دومو(

  ۱۳۷۶ت یدفیر سوم، ب ۲۹۶

داود ت آن شخص که در عهد یحکا ۴۹
 یوز مرا ر کرد که شب و روز دعا یم

 رنجده ن  ل حال

  ۱۴۵۰ت یدفیر سوم، ب ۳۵۰

را  ی  ش یکیدر تار  ن  دن روستایخار  ۵۰
 بظن آنکه گاو اوست

  ۵۰۳ت یدفیر دوم، ب ۳۵۷



 گاهبر شانه ن  یزدن قزو  یکبود ۵۱
مان شدن او به ی و پشی  صورت ش
 م سوزنسبب زخ

  ۲۹۸۱ت یدفیر اول، ب ۳۵۹

فشده را  ی که اژدهای  ت مارگیحکا ۵۲
سمانهاش یدر ر اشت ده پندمر 
 د و آورد به بغدادیچیپ

  ۹۷۶ت یدفیر سوم، ب ۳۶۳

او   یکه سنگ ترازو   یعطار  ۀقص ۵۳
خوار گل  یدن مشیر یو دزد گل بود 
  از آن

  ۶۲۵ت یدفیر چهارم، ب ۳۶۵

عطاران از ار آن دباغ که در باز  ۀقص ۵۴
هوش و رنجور یعطر و مشک ب یبو 
 شد

  ۴۵۷ت یدفیر چهارم، ب ۳۶۹

به  شدن عاشقر  مشغول تانداس ۵۵
در حضور خواندن  نامهعشق

و معشوق آن را ش یمعشوق خو 
 داشتر  ناپسند 

  ۱۴۰۶ت یدفیر سوم، ب ۳۷۱

 ی   ه را که خیس معاو یدار کردن ابلیب ۵۶
 وقت نماز است

  ۲۶۰۴ت یدفیر دوم، ب ۳۷۶

از آفت قضا و  ت قاض  یشکا ۵۷
 ب او رایجواب گفتر  نا

  ۲۷۴۴ تیدفیر دوم، ب ۳۷۹

و در وقت استنجا  شخیص یدعا ۵۸
 وقت استنشاق

  ۲۲۲۱ت یدفیر چهارم، ب ۳۸۱

خر خاتون ک که با ی   داستان آن کن ۵۹
 راندشهوت یم

  ۱۳۳۳ت یدفیر پنجم، ب ۳۸۷

 وار در یکلوخ انداختر  تشنه از رس د ۶۰
 آب یجو 

  ۱۱۹۲ت یدوم، ب دفیر  ۳۹۴
  ۱۴۳۹ت یسوم، ب دفیر  و 
 

ه السالم بر یعل یسانکار کردن مو  ۶۱
 جات شبانامن

  ۱۷۲۰ت یدفیر دوم، ب ۴۰۲

محبان بهیر است  یان آنکه خطایب ۶۲
 گانگان بر محبوبیصواب باز 

  ۱۷۲ت یدفیر سوم، ب ۴۰۳

  ۳۳۷۶ت یدفیر چهارم، ب ۴۰۳ ت اسیر با شیر یشکا ۀقص ۶۳
او از  دنیو ترس یانداز ی  ت ۀقص ۶۴

 رفتشه یمیکه در ب  یسوار 
  ۳۱۶۳ت یوم، بدفیر د ۴۰۸

ح  ۶۵  شخصآن  ۀدیت فایحکارسر
جو   ندهیشیر

  ۲۹۷۳ت یدفیر دوم، ب ۴۱۳

  ۀقص ۶۶
 

 بط بچگان که مرغ خانیک
 پروردشان

  ۳۷۶۶ت یدفیر دوم، ب ۴۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 «لخ بی  با پ»در کتاب  یمثنو  اتیابفهرست 
 

 

 شماره

 

 

شماره صفحه در   تیب
 « بلخی  با پ»کتاب 

 یمعنو  یت در مثنو یآدرس ب

۱ 

 

 توست و فرعون در هسنر  مویس

 ش جستین دو خصم را در خو ید ایبا

 ۱۲۵۳ت یدفیر سوم، ب ۳

 چون شوم آلوده باز آنجا روم ۲

 ها رومیاصل اصل پاک یسو 

 ۲۰۶ت یدفیر پنجم، ب ۴

 رودا یمیا، به در یآنچه از در  ۳

 روداز همانجا کآمد آنجا یم

 ۷۶۷ت یدفیر اول، ب ۴

 مان شو یکه من عر   وقت آن آمد  ۴

 نقش بگذارم رسارس جان شوم

 ۶۱۳ت یدفیر ششم، ب ۴

 دمیآمستانه خوش یم ۀنعر  ۵

 دمیبا یمت   تا ابد جانا چن

 ۹۴۶ت یدفیر ششم، ب ۴

وح ده یمثنو  ۶  را مشح مشر

 صورت امثال او را روح ده

 

 روفش جمله عقل و جان شوندتا ح

 خلدستان جان پران شوند یسو 

 ۱۸۴ تیدفیر ششم، ب ۵

 اب آن فن بودود از کتگرچه مقص ۷

 شودهم یم گر تواش بالش کن  

 ۲۹۸۹ تیدفیر سوم، ب ۸

 اش دام بودلهیله کرد انسان و حیح ۸

 آشام بودجان پنداشت خونآنکه 

 

 در ببست و دشمن اندر خانه بود

 ن افسانه بودیز  فرعون ۀلیح

 ۹۱۸ت یدفیر اول، ب ۱۱

 دنکت یمیچون حکا بشنو از ن   ۹

 کندت یمیها شکان  جداوز 

 ۱ت یدفیر اول، ب ۱۲



 

 انددهیبی   مرا ستان تا یکز ن

 انددهیو زن نال مرد م ی  وز نف

 کندث راه پرخون یمیحد ن   ۱۰

 کندعشق مجنون یم یهاقصه

 ۱۳ت یدفیر اول، ب ۱۲

 پش یا اندر عذان   ن بدانیز  ۱۱

 دگر مرغ روحت بسته با جنیس

 ۸۴۲ت یدفیر پنجم، ب ۱۳

 نیچرخ بر  یو سبردت روح یم ۱۲

 ت   در اسفل یشو  گلآب و   یسو 

 

 ن سفولیز  یشتر  را مسخ کردیخو 

 که بد آن رشک عقول  یزآن وجود

 

 ن مسخ کردن چون بود؟یپس بیر ز 

 ت دون بودیش آن مسخ، آن به غایپ

 ۵۳۷ت یدفیر اول، ب ۱۳

 در دهان زنده خاشاک ار جهد ۱۳

 ونش نهدی  آنگه آرامد که ب

 ۳۰۱ت یاول، ب یر دف ۱۴

 نبود بد در ذات تو اصیل یو خ ۱۴

 د حز حجودیاین کز بد اصیل

 

 باشد که او نر یآن بد عار 

 جوآرد اقرار و شود او توبه 

 

 س یبود جرم آن بل اصیلچونکه 

 سینف ۀره نبودش جانب توب

 ۳۴۱۲ت یدفیر چهارم، ب ۱۵

 چونکه ن   ۱۵
 

  رنگ شدی  اس رنیک

 در جنگ بود با موسن   موسن  

 

 چون به ن  
 

  نر داش کآن  ریس رنیک

 و فرعون دارند آشنر  مویس

 

 ۲۴۶۷ت یدفیر اول، ب ۱۶

 گر با خران ملحق شدندیقسم د ۱۶

 خشم محض و شهوت مطلق شدند

 

 ۱۵۰۹ت یدفیر چهارم، ب ۱۶



ئ  شان بود زفتیدر ا یلیوصف جی 

 تنگ شد آن خانه و آن وصف رفت

 جان بکن یتن را ز پا ۀکند ۱۷

 آن چمنن به گرد تا کند جوال

 ۱۹۴۸ت یم، بو ددفیر  ۱۷

 یاجسم را نبود از آن عز بهره ۱۸

 یاچون قطرهش بحر جان، یجسم پ

 ۱۸۸۰ت یدفیر چهارم، ب ۱۷

 لیقال و قبگذر از انسان و هم از  ۱۹

ئ یایتا لب در   لیجان جی 

 ۱۸۸۸ت یارم، بدفیر چه ۱۷

 ا نبودیا و تا پو ی  طفل تا گ ۲۰

 ا نبودمرکبش جز گردن باب

 

 دو پا نمو  کرد و دست  چون فضویل

 در عنا افتاد و در کور و کبود

 

 دست و پا از ش یخلق پ یجانها

 صفا یاز وفا سو دند یپر یم

 

 شدند یاهبطو بند امر چون به 

 شدند یحبس خشم و حرص و خرسند

 ۹۲۳ت یدفیر اول، ب ۱۹و  ۱۸

 یتر بدو قانع یتو جوان بود ۲۱

 یبد اول زر ، خود زر طلب گشنر 

 

 ؟یشدوه، چون کاسد یپرم یرز بد

 یوه پختنت فاسد شدیوقت م

 

 تر شودنیی  د که شیات باوهیم

 رودتر چون رسن تابان، نه واپس

 

 ۲۳۰۵ت یدفیر اول، ب ۱۹

 ن داستانیدوستان ا ید ایبشنو  ۲۲

 نقت نقد حال ماست آیخود حق

 

 میبر  ش را گر ن  ینقد حال خو 

 میبرخور  ا هم ز عقن  یهم ز دن

 

 ۳۵ت یدفیر اول، ب ۲۱و  ۲۰



 نیش از ایپ زمان  در  بود شایه

 نیملک د و هما بودش یدنملک 

 

 شاه روز 
ً
 شد سوار یاتفاقا

 ش ازب  هر شکاریبا خواص خو 

  

 راههشه بر شاد یک دی   ک کنی

 ک جان شاهی   شد غالم آن کن

 شد او بر کوه و دشتیم یدیبهر ص ۲۳

 د گشتیناگهان در دام عشق، او ص

  ۳۹ت یب ول، ادفیر  ۲۳

 رن کز ن    ن  هاعشق ۲۴
 

 بود یک

 
 

 بود عشق نبود، عاقبت ننیک

 ۲۰۵ت یدفیر اول، ب ۲۳

 د او را و برخوردار شد یچون خر  ۲۵

 مار شدیک از قضا بی   آن کن

 

 خر داشت پاالنش نبود یکیآن 

 ربود در  افت پاالن، گرگ خر را ی

 ۴۰ت یل، بو دفیر ا ۲۳

 واکردند از عالج و از د  هر چه ۲۶

 گشت رنج افزون و حاجت ناروا

 

 شد  یاز مرض چون مو  کی   آن کن

 شد یچشم شاه از اشک خون چون جو 

 ۵۱ت یدفیر اول، ب ۲۴

 نهد یدم خر خار  ر یز کس به  ۲۷

 جهدخر نداند رفع آن بریم

 

 برجهد، آن خار محکمیر زند

 خارش برکند د کهیبا عاقیل

 ۱۵۴ت یدفیر اول، ب ۲۵

 از آن نر هس دم یا ن  هر چه گو ۲۸

 بدان گر بر آن بسنر ید ۀپرد

 

 ادراک آن حال است، قالت آف

 خون به خون شستر  محال است و محال

 ۴۷۲۶ت یدفیر سوم، ب ۲۵

 دیبان را بدیشه چو عجز آن طب ۲۹

 دیپابرهنه جانب مسجد دو 

 ۵۵ت یدفیر اول، ب ۲۶



 دار است او در خوابیر یب هر که ۳۰

 ش از خوابش بیر یدار یهست ب

 

 دار نبود جان مایحق ب به چون

 ابندان مچو در  یدار یهست ب

 ۴۰۹ت یدفیر اول، ب ۲۷

 هالل مانند د از دور یرسیم ۳۱

 الیست بود و هست، بر شکل خین

 ۶۹ت یدفیر تول، ب ۲۷

 ش رفتیا پفحاجبان  یشه بجا ۳۲

 فتش ر یب خو یش آن مهمان غیپ

 ۷۴ت یدفیر اول، ب ۲۷

 دست بگشاد و کنارانش گرفت ۳۳

 دل و جانش گرفت اندر چو عشق مه

 ۹۳ت یدفیر اول، ب ۲۷

 ش رفتیهمان خو یش میشه چو پ ۳۴

 ش رفتیدرو  بس کیشاه بود او ل

 خاور ۀ، کاللرمضان   ۀنسخ ۲۸

 تو جواب هر سؤال یلقا یا ۳۵

 ل و قالیق ود ن  شمشکل از تو حل 

 ۹۷ت یل، بدفیر او  ۲۹

 آن نصوح از ترس شد در خلونر  ۳۶

 نر یکبود از خشزرد و لب   یرو 

 

 د مرگیدش او یمیخو ش چشم یپ

 د بر خود همچو برگیلرز ت یمخس

 ۲۲۵۴ت یدفیر پنجم، ب ۳۴و  ۳۳

 نوبت جستر  اگر در من رسد ۳۷

 ها کشدوه که جان من چه سخنر 

 ۲۲۵۸ت یدفیر پنجم، ب ۳۴

 نفس کیوقت تنگ آمد مرا و  ۳۸

 اد رسیکن، مرا فر   پادشایه

 

 کن    ین بار ستار یاگر مرا 

 توبه کردم من ز هر ناکردن  

 

 ۲۲۶۴ت یدفیر پنجم، ب ۳۴

 چونکه هوشش رفت از تن آن زمان ۳۹

 وست از نهانیرس او با حق بپ

 

 او نماند یگشت و خود  چون تیه

 ش خواندیباز جانش را خدا در پ

 

 ۲۲۷۵ت یدفیر پنجم، ب ۳۴



 هوش شدیوست، چون بیجان به حق پ

 زمان در جوش شدرحمت آنموج 

 

 د از ننگ تنیچونکه جانش واره

 شتر  یش اصل خو یرفت شادان پ

 یاجان چو باز و تن مر او را کنده ۴۰

 یابندهبسته پرشکسته یپا

 ۲۲۸۰ت یبدفیر پنجم،  ۳۴

 میکشتر  آن مرد بر دست حک ۴۱

 میز ب د بود و ن  یام ن   ن  

 ۲۲۲ت یدفیر اول، ب ۳۵

 آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست ۴۲

 ستاو دست خدا ب است و دستینا

 

 شش رس بنهیل پیهمچو اسماع

 غش جان بدهیش تیان پشاد و خند

 ۲۲۶ت یدفیر اول، ب ۳۵

 شاه بود و شاه بس آگاه بود ۴۳

 هللا بود ۀخاصه بود و خاص

 ۲۴۱ت یدفیر اول، ب ۳۵

 م جان بستاند و صد جان دهدین ۴۴

 د آن دهدیدر وهم ناآنچه ان

 ۲۴۵ت یدفیر اول، ب ۳۵

 د را پنهان کندیخورش حرص چون ۴۵

 چه عجب گر پشت بر برهان کند

 ۳۰۵۷ت یدفیر پنجم، ب ۳۶

 ار شو چون راستان ی   از طمع ب ۴۶

 پا بر رس آن آستان تا نیه

۳۶  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 یاجاده یدند سو یناگهان د ۴۷

 یاادهنوز  ، فرب  یهیلیپورپ

 ۱۴۴ت یدفیر سوم، ب ۳۷

 ن جان شدهحرص غالب بود و زر چو  ۴۸

 عقل آن زمان پنهان شده ۀنعر 

 ۲۰۵۹ت ی، بدفیر پنجم ۳۷

 اندر افتادند چون گرگان مست ۴۹

 فرو شستند دستپاک خوردندش 

 ۱۴۵ت یدفیر سوم، ب ۳۷

 ش رایرسوا کرد مکراند یبو  ۵۰

 ش رایطفل خو  یل داند بو یپ

 

 آن حرام  یو بو  خسن   تو هیم

فام بر زند یم  آسمان سی  

 

 ۱۶۰ت یبسوم، دفیر  ۳۸



 آز  یحرص و بو  یکی  و بو   یبو 

 ازید چون پیایدر سخن گفتر  ب

 ده خوش بود ۀکه بهاران خط ۵۱

ار و الل  دلکش بود ۀکشیر 

 ۲۴۴ت یدفیر سوم، ب ۴۱

 خواند ترا هیم هر طرف غویل ۵۲

 ای بت   ؟ هبرادر راه خوایه یکا

 ۲۱۶ت یسوم، بدفیر  ۴۲

 حزم آن باشد که چون دعوت کنند ۵۳

 اندخواهان من مست و  ن  تو نگو

 

  مرغ دانی  شان صفیدعوت ا

 اد در مکمن نهانیند صکه ک

 ۲۳۰ت یدفیر سوم، ب ۴۲

 وه کردیدر تملق ش ن  روستا ۵۴

 وه کردیتا که حزم خواجه را کال

 

 ه شدی  ام او خیام اندر پیاز پ

 شد هی  تا زالل حزم خواجه ت

 ۴۱۴ت یدفیر سوم، ب ۴۲

 ست آنیز اب، بلکه جانیآن نه باز  ۵۵

 ست آنیساز له و مکر و دغلیح

۴۳  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 حصن ما را، قند و قندستان ترا ۵۶

 ات، بستان تراهیمن نخواهم هد

 ۴۳۷ت یدفیر سوم، ب ۴۳

 ده  یم سو یکه آ  یتو روا دار  ۵۷

 گره؟تا در ابرو افکند سلطان  

 

 بعد از آن درمان خشمش چون کنم

 مدفون کنمگر ن میزنده خود را ز 

 ۴۴۴ت یدفیر سوم، ب ۴۴

 کرد  تنجانار چون قضا آهنگ  ۵۸

 را مات کرد یایشهر  ن  روستا

 

 با هزاران حزم خواجه مات شد

 آفات شدزآن سفر در معرض 

 ۴۶۶ت یسوم، بدفیر  ۴۵

  ساختی   خواجه در کار امد و تجه ۵۹

 ده اشتاب ساخت یسو  مرغ عزمش

 ۴۹۷ت یدفیر سوم، ب ۴۵

 خوش است گایهرا چرا  مقصد ما  ۶۰

 م و دلکش استیار ما آنجا کر ی

 ۵۰۰ت ی، بسوم دفیر  ۴۵



 ی و ی  شو، مشو از غ یشاد از و  ۶۱

 یاو بهار است و دگرها ماه د

 ۵۰۷ت یدفیر سوم، ب ۴۵

 سو دامهاست نیاخران کور  یا ۶۲

 استآشامهخون ی هر سو ت   در کم

 

 د نهادیدل با یگام در سو 

 گشادگل نبود    یزآنکه در صحرا

 

 دوستان یآباد است دل امنیا

 انها و گلستان در گلستچشمه

 ۵۱۲ت یدفیر سوم، ب ۴۶

 مرد را احمق کند ، دهده مرو  ۶۳

 رونق کندنور و ن  عقل را ن  

 ۵۱۷ت یدفیر سوم، ب ۴۶

 ناشدهخ واصلیده چه باشد؟ ش ۶۴

 زدهحجت  و در  د یدست در تقل

 ۵۲۲ت یدفیر سوم، ب ۴۶

 ال یشد و او با ع خایل یاگوشه ۶۵

 محالتنگ و ن   یرفت آنجا جا

 ۶۳۴ت یبدفیر سوم،  ۵۰

  اندر دست اوی  آن کمان و ت ۶۶

 ان همه شب سو به سویگرگ را جو 

 

ر یگرگ بر و   خود مسلط چون رسر

 خی  ان و ز گرگ او ن  یگرگ جو 

 ۶۴۵ت یدفیر سوم، ب ۵۱

 وان باد جستیاندر افتادن ز ح ۶۷

 دستکرد و کوفت   یها ن  روستا

 

 من است ۀناجوانمردا، که خر کر 

 است نمین گرگ چون اهر یگفت نه، ا

 

 ۶۵۳ت یدفیر سوم، ب ۵۱

 گفت آن بر من چو روز روشن است ۶۸

 من است ۀشناسم، باد خر کر یم

 

 ست باد آن باد رایان بیدر م

 شناسم، چون مسافر زاد رایم

 ۶۶۱ت یفیر سوم، بد ۵۲

 امد ناشگفتیخواجه برجست و ب ۶۹

 بانش گرفتیرا گر  ن  ستاو ر 

 ۶۶۳ت یدفیر سوم، ب ۵۲



 

 ؟یاد آوردهیرار شکابله ط

 ؟یابا هم خورده دو هر ون یبنگ و اف

 

 باد خر شنایس یکیدر سه تار 

 رسه ی  خ یامرا  مر  چون ندان  

 شتر  را عارف و واله کن  یخو  ۷۰

 زن  خاک در چشم مروت یم

 ۶۶۷ت یدفیر سوم، ب ۵۲

 ا، از من بجهرو که نشناسم تو ر  ۷۱

 شم و بهلول و دهیخو عارف ن  

 ۷۰۰ت یدفیر سوم، ب ۵۲

  رسوات کردت   باد خر کره چن ۷۲

 ترا اثبات کرد نق   هسنر 

 ۶۸۰ت یدفیر سوم، ب ۵۴و  ۵۲

 ستیش هم آگاه نیکه مرا از خو  ۷۳

 ستیجز هللا ن یدر دلم گنجا

 ۶۶۸ت یوم، بدفیر س ۵۴

 ز باد یگرد  ک سوزن تیهیپس به  ۷۴

  فربه تن عاقل مبادت   چنن یا

 ۷۱۹ت یدفیر سوم، ب ۵۴

 آتش برنهاد الف تو ما را بر  ۷۵

 ل چرب تو برکنده بادیکآن سب

 

 گدا  یالف زشتت ا یگر نبود

 به ما یرحم افکند یمیک کر ی

 ۷۳۷ت یدفیر سوم، ب ۵۵

 ندکیمافغان در نهان جان از تو  ۷۶

 کنداش آن یمگرچه هر چه گون  

 ۱۷۰۱ت یدفیر اول، ب ۵۵

د شکمچون  ۷۷ ت در سی   خود را به حرص 

 ده آمد پوست آن دنبه بی  یگر 

 ۷۵۸ت یدفیر سوم، ب ۵۵

 بدان گفت آن دنبه که هر صبج ۷۸

 لبان و سبلتان یکردچرب یم

 

 گربه آمد ناگهانش در ربود

 م و نکرد آن جهد سودیدیبس دو 

 ۷۶۱ت یسوم، ب دفیر  ۵۵

 ش داشتندی  دعوتش کردند و س ۷۹

 نش کاشتندیر زمحمت دتخم ر 

 ۷۶۴ت یدفیر سون، ب ۵۶

 واثبات ج است، در  ن جهان نق  یا ۸۰

 ت جویصورتت صفر است، در معن

 ۲۲۴۱ت یدفیر اول، ب ۵۷



 

 غ بریش تیجان شور تلخ پ

 ن را بخریی  ش یایجان چون در 

 

 ن آستانیشدن ز  تان  ور نیم

 ن داستانیاز من گوش کن ا یبار 

 را یو مر ش زن   ک شب اعران  ی ۸۱

 را یگفت و از حد برد گفت و گو 

 ۲۲۵۲ت یدفیر اول، ب ۵۸

 که نفس است و خرد  یردو م ن زنیا ۸۲

 ک و بدیسته است بهر نیک باین

 

 رسا ن خایکیسته در این دو بایا

 روز و شب در جنگ و اندر ماجرا

 ۲۶۱۸ت یدفیر اول، ب ۵۸

 ش و نقصان ننگردیاندر بقل عا ۸۳

 بگذرد یلیزانکه هر دو همچو س

 ۲۲۸۹ت یدفیر اول، ب ۶۰

 هاستنهین همه غمها که اندر سیا ۸۴

 گرد باد و بودهاستار و  از بخ

 

 کن چون داس ماستخیبن غمان یا

  شد وآنچنان وسواس ماستت   نچنیا

 

 ۲۲۹۶ت یدفیر اول، ب ۶۰

 نکونه خشن گفتارهایا از زن  ۸۵

 خود او طومارها یبر شو  خواند 

 ۲۳۴۱ت یاول، ب دفیر  ۶۱

 تمر یشب گذشت و صبح آمد ا ۸۶

 زر ز رس؟ ۀن فسانیا یی  چند گ

 ۲۳۰۴ت یدفیر اول، ب ۶۱

 یقو قناعت دل یمن روم سو  ۸۷

 ؟یرو شناعت یم یتو چرا سو 

 ۲۳۱۳ت یدفیر اول، ب ۶۱

 و دعوت مگو یترهات از دعو  ۸۸

 رو سخن از کی  و از نخوت مگو

 

 چند حرف طمطراق و کار و بار؟

م دار ت   کار و حال خود بب  و رسر

 ۲۳۱۶تیدفیر اول، ب ۶۲

 ا بوالحزنی زن تو زن   یگفت ا ۸۹

 را بر رس نزنآمد، م فقر فخر 

 ۲۳۴۲ت یدفیر اول، ب ۶۲



 

 مال و زر رس را بود همچون کاله

 ز کله سازد پناهککل بود او  

 

 آنکه زلف جعد و رعنا باشدش

 دشیگر کالهش رفت، خوشیر آ

 

 فروشکردن آن برده  عرضهوقت 

 پوشبیع ۀبرکند از بنده جام

 

 اش چون کند؟برهنه ن  یور بود ع

 با او کند یابل به جامه خدعه

 زن بگو  یا زن  ترک جنگ و ره ۹۰

 ، به ترک من بگون  گوور نیم

 

 ک و بد؟ینجنگ و  یمر مرا چه جا

 رمدها هم یمکه دلم از صلح

 

 وگرنه آن کنم، یگر خمش گرد

 مان کنمو دم ترک خانت   که هم

 

 ۲۳۹۱ت یدفیر اول، ب ۶۳

 او را که تند و توسن استد یزن چو د ۹۱

 م زن استد داه خو یان، گر یگشت گر 

 ۲۳۹۴ت یدفیر اول، ب ۶۴

 سنر یق نیزن درآمد از طر  ۹۲

 سنر  م، ن  یگفت من خاک شما

 ۲۳۹۶ت یدفیر اول، ب ۶۴

 جست  دلم از صی   یسر یگر ز درو  ۹۳

 ست آن، بهر تو استینشم یبهر خو 

 ۲۳۹۸ت یباول، دفیر  ۶۴

  و کفنی  ش تو شمشینهم پیم ۹۴

 گردن را، بزنش تو  یکشم پیم

 ۲۴۱۳ت یول، ب ادفیر  ۶۴

 کند  یی  ک جان در عقل تأثیل ۹۵

 کند  یی  ن اثر آن عقل تدبیز 

 ۳۵۸۵ت یدفیر سوم، ب ۳۴۷و  ۶۶

 ستتافته ک آفتان  یگفت زن  ۹۶

 ستافتهی ن  زو روشنا عالیم

 

 ۲۶۸۴ت یدفیر اول، ب ۶۶



 رکردگا  ۀفیب رحمان خلینا

 چون بهار یشهر بغداد است از و 

 

 یشو شه، شه  بدان یوندیگر بپ

 یرو یم یک  تا هر ادبار  یسو 

 دان رودیگفت چون شاه کرم م ۹۷

 آلت شود آلنر ن   هر  ت   ع

 

 است است و هسنر  یزانکه آلت دعو 

 است و پسنر  آلنر کار در ن  

 ۲۶۹۶ت یدفیر اول، ب ۶۶

 سودا کنم نر آلن   گفت یک ۹۸

 دا کنم؟یپ آلنر تا نه من ن  

 ۲۶۹۸ت یدفیر اول، ب ۶۷

 ش یود کز بود خو گفت زن صدق آن ب ۹۹

  شیتو از مجهود خو  یی   پاک برخ

 ۲۷۰۳ت یب دفیر اول، ۶۷

 ست آن کوزه؟ تن محصور مایچ ۱۰۰

 حواس شور مااندر آن آب 

 

 مرا ۀن خم و کوز یخداوند ا یا

 یر از فضل هللا اشیر یدر پذ

 

 با پنج لوله، پنج حس یاکوزه

 ن آب را از هر نجسیپاک دار ا

 

 بحر ین کوزه منفذ سو یتا شود ز 

 بحر یما خو  ۀد کوز ی  تا بگ

 

 یش سلطانش بر یه پیتا چو هد

 یشه مشیر  ند، باشدشیپاک ب

 

 ت گردد آبش بعد از آنینهان  

 انجه ما صد  ۀپر شود از کوز 

 

 ها بربند و پر دارش ز خملوله

 ابصارکم یا عن هو گفت غضو 

 ۲۷۰۸ت یدفیر اول، ب ۶۸



 دانست کآنجا بر گذرزن نیم ۱۰۱

 شکر چونهم ۀدجل یهست جار 

 ۲۷۱۶ت یدفیر اول، ب ۶۹

 ها و ادراکات ما حست   نچنیا ۱۰۲

 در آن بحر صفاباشد  یاقطره

 ۲۷۱۹ت یدفیر اول، ب ۶۹

 تلخ و شور یآبهاشان ز یزانکه ا ۱۰۳

 پر علت
ً
 کورمیاند و ندائما

 

 مرغ کآب شور باشد مسکنش

 آب روشنش؟ یجااو چه داند 

 

 شور است جات ۀکه اندر چشم  یا

 فرات؟حون و یشط و ج دان  تو چه 

 

 رباط  ن فان  یتو نارسته از  یا

 محو و سکر و انبساط؟ تو چه دان  

 

 ب و جد استآ، نقلت از ور بدان  

 ا چون ابجد استن نامهیش تو ایپ

 ۲۷۲۳ت یدفیر اول، ب ۶۹

 پس سبو برداشت آن مرد عرب ۱۰۴

 دش روز و شبیکشد، یمشدر سفر 

 

 د از آفات دهربر سبو لرزان ب  

 ابان تا به شهریدش از بیشک  هم

 

 ازیزن مصال باز کرده از ن

 ورد کرده در نمازرب سلم 

 

 که نگه دار آب ما را از خسان

 رسانا یبدآن در ن گوهر یارب ای

 ۲۷۲۹ت یدفیر اول، ب ۷۰

 نار آمدمینجا بهر دیبدتا  ۱۰۵

 دار آمدمیدم، مست دیچون رس

 ۲۷۸۴ت یدفیر اول، ب ۷۱

 هر نانآب آوردم به تحفه ب ۱۰۶

 نانم برد تا صدر جهان یبو 

 

 ۲۷۹۷ت یدفیر اول، ب ۷۱



 را از بهشت نان برون برد آدیم

 در رسشت نان مرا اندر بهشنر 

 

 رستم از آب و ز نان همچون ملک

 ن در چون فلکیم بر اغرض گردن  

 زانکه لطف شاه خوب باخی   ۱۰۷

 کرده بود اندر همه ارکان اثر

 

 اهدان، چشم چون لوله شه چو حوض  

 هاآب از لوله روان در گوله

 

 دیور در آن حوض آب شور است و پل

 دیلوله همان آرد پد یکیهر 

 

 وطنلطف شاهنشاه جان ن  

 ندر کل تنست اکردهچون اثر  

 

 ونسکقرار ن  عشق شنگ ن  

 چون درآرد کل تن را در جنون

 ۲۸۱۹ت یدفیر اول، ب ۷۲

 ماست یآب دانشها یآن سبو  ۱۰۸

 داستم خعل ۀفه، دجلیوآن خل

 

 میبر ما سبوها پر به دجله یم

 میم خود را، ما خر یخر دانگر نه 

 

 بدان معذور بود ، اعران  یبار 

 کو ز دجله غافل و بس دور بود

 

 چو ما یز دجله باخی  بود گر 

 آن سبو را جا به جا یدی  او ن

 

 یبلکه از دجله چو واقف آمد

 
 

 یزد آن سبو را بر رس سنیک

 

 ۲۸۴۸ت یدفیر اول، ب ۷۴



 خدا  ۀاز دجل شاخ   یدیور بد ۱۰۹

 فنا یآن سبو را او فنا کرد

 

 خودندشه ن  یدندش، همیآن که د

 خودانه ن  
 

 زدند بر سبو سنیک

 

 ت بر سبی  ز غ یا
 

 زده و سنیک

 آمده رسنر و آن شکستت خود د

 

 ختهیخم شکسته، آب از او نار 

 ختهین شکست انگیز  صد درسنر 

 

 جزو جزو خم به رقص است و به حال

 ن محالیوده انم را  یعقل جزو 

 

 ن حالت نه آبیدا در ایپنه سبو 

 ، وهللا اعلم بالصوابت   خوش بب 

 ۲۸۶۴ت یدفیر اول، ب ۷۴

 ستینهر ن ست اندر خم که اندر یچ ۱۱۰

 ستیکاندر شهر نست اندر خانه  یچ

 

 آب یست و دل چون جو ن جهان خمیا

 است و دل شهر عجابن جهان حجرهیا

 ۸۱۰ت یدفیر چهارم، ب ۷۶

 م جد و چستین بجو یچند ر را ای ۱۱۱

 جست ستیبانیمکه بدانم که 

 ۴۱۷۷ت یدفیر ششم، ب ۸۴و  ۷۶

 امیدادیو ب یمن نه مرد دزد ۱۱۲

 امیم و بغدادب مرص یمن غر 

 ۴۲۷۳ت ی، بدفیر ششم ۷۶

 ابان آمدمیبم از بیمن غر  ۱۱۳

 د لطف سلطان آمدمیبر ام

 ۲۷۸۲ت یدفیر اول، ب ۷۷

 شدمیمتا شتابان در ضاللت  ۱۱۴

 شدمهر دم از مطلب جداتر یم

 ۴۳۴۰ت یدفیر ششم، ب ۷۷

 کن  آنچه تو گنجش توهم یم ۱۱۵

 کن  زآن توهم گنج را گم یم

 ۲۴۷۵ت یول، بدفیر ا ۷۸

 ذات الصور  زآن دژ هللا هللا ۱۱۶

سیدور باش  خطر از د ید و بیر

 ۳۶۳۵ت یششم، ب یر دف ۷۸



 

 رو و پشت و برجهاش و سقف و پست

 جمله تمثال و نگار و صورت است

 خوش ذات الصور ۀاندر آن قلع ۱۱۷

 بر یسو  پنج در در بحر و پنج  

 

 رنگ و بو یپنج از آن چون حس به سو 

 چون حس باطن رازجوپنج از آن 

 ۳۷۰۴ت ی، بششم دفیر  ۷۹

 صور کم باش مست یهان قدحیز  ۱۱۸

 پرستتراش و بتبت یتا نگرد

 

 ستیذر، ماگصور ب یهااز قدح

 ستیاز جام نک یم است، لباده در جا

 

 یدلبندم بجو  آدما معن  

 یترک قشر و صورت گندم بگو 

 ۳۷۰۷ تیب دفیر ششم، ۸۰

ع کوش ودر افنا ۱۱۹  شیخو  یدر ترص 

 شیبه پ د یکز تفکر جز صور نا

 ۳۷۴۹ت یدفیر ششم، ب ۸۰

 هزاران رنگهاست گرچه در خشیک ۱۲۰

 هاستجنگ بوستیان را با یماه

 ۵۰۳ ت یدفیر اول، ب ۸۱

 شماست ین جهان خود حبس جانهایا ۱۲۱

 شماست ید آنسو که صحرای رو ت   ه

 

 حد استن جهان محدود و آن خود ن  یا

 سد است ن  ش آن معینقش و صورت پ

 

 ۵۲۵ت یباول، دفیر  ۸۹و  ۸۱

 اندر موضعش ؟ وضعود چبعدل  ۱۲۲

 ضعشو ود؟ وضع در نامبظلم چ

 ۲۵۹۶ت یدفیر ششم، ب ۲۷۶و  ۸۱

 صورنر ن  ت محض آردت ی  ح ۱۲۳

 آلنر زاده صد گون آلت از ن  

 ۳۷۱۴ت یدفیر ششم، ب ۸۲

 زادگانعشق صورت در دل شه ۱۲۴

 کرد مانند سنانچون خلش یم

 ۳۷۶۷ت یدفیر ششم، ب ۸۲

 ی  ار تفحص در مسیبعد بس ۱۲۵

 ی  خ بصیشکشف کرد آن راز را 

 ۳۷۸۷ تیب دفیر ششم، ۸۲



 نین است ایگفت نقش رشک پرو  ۱۲۶

 نی است ات   چ ۀزادصورت شه

 ۳۷۸۹ت یدفیر ششم، ب ۸۲

 ن و ملک را بگذاشتندیوالد ۱۲۷

 راه معشوق نهان برداشتند

 ۳۹۸۲ت یدفیر ششم، ب ۸۳

 اق آمدم اندر فر ی  من ز جان س ۱۲۸

 زنده بودن در فراق آمد نفاق

 ۴۰۵۷ت یدفیر ششم، ب ۸۳

 بشد ماهم بتافتچون غبار تن  ۱۲۹

 افتیصاف  یماه جان من هوا

 ۴۰۶۱ تیشم، ب شدفیر  ۸۳

 ی  خ خبیش یکی ی  جز به تدب ۱۳۰

 ی  چون نبودت عقل بص؟ یچون رو 

 

 یعقل باشد مرد را بال و پر 

 یعقل رهی  چون ندارد عقل، 

 ۴۰۷۳ت یدفیر ششم، ب ۸۳

 به صی  جمله عالم را نشان داده  ۱۳۱

 صی  آمد چراغ و نور صدرزانکه 

 

 میرس شدهی  نوبت ما شد چه خ

 میدر شدچون زنان زشت در چا

 

 ۳۹۰۰ت یدفیر ششم، ب ۸۴

 مقل یکرکس آمد ا  یعقل جزو  ۱۳۲

 متصل یخوار فهیپر او با ج

 ۴۱۳۸ت یدفیر ششم، ب ۸۴

 ک کرکس کن که من باشم کستتر  ۱۳۳

 پر من بهیر از صد کرکست

 ۴۱۴۱ تیدفیر ششم، ب ۸۴

 زنممن علم اکنون به صحرا یم ۱۳۴

 صنم یو با رو  یبا رس انداز 

 ۴۱۶۸ تیبدفیر ششم،  ۸۵

 صورت معشوق زو شد در نهفت ۱۳۵

 معشوق جفت رفت و شد با معن  

 ۴۶۱۷ت یدفیر ششم، ب ۸۵

 در او  شد  صورت عاشق چو فان   ۱۳۶

 ند؟ بگویا بر  کهپس در آب اکنون  

 ۴۶۱۷ت یدفیر ششم، ب ۸۵

 آب کوزه چون در آب جو شود ۱۳۷

 و جو او شود یمحو گردد در و 

 

 شد و ذاتش بقا وصف او فان  

 بدلقا کم شود ن    ن سپس ن  یز 

 ۳۹۱۳ت یدفیر سوم، ب ۸۵



 ن بودی اسب و ز ی  ا سیتا به در  ۱۳۸

  بودت   بعد از آنت مرکب چوب

 

 تابیر اس  به خشیکت   کب چوبمر 

 ان را رهی  استیائیخاص مر در 

 

  بودت   مرکب چوب آن خمویسر 

  بودت   تلق ان را خامیسر یبحر 

 

 کندکه ملولت یم  هر خمویسر 

 زندنسو یمعشق زآ یهانعره

 

 ۴۶۲۲ت یدفیر ششم، ب ۸۶

 ر نمد برکرد دستیمرده از ز  ۱۳۹

 دستش ز پست رس برون آمد ن  

 

 بستدم ، چونگفت با صدر جهان

 بواب رحمببسته بر من ا یا

 

 عنود یا یکن تا نمردیگفت ل

د  چ سودیه یاز جناب من نی 

 ۳۸۳۴ت یدفیر ششم، ب ۸۸

 جووجست یماورا ن  جووجست ۱۴۰

 بگو دان  ، تو یمنمدامن نیم

 ۲۲۱۱ت یدفیر اول، ب ۸۸

۱۴۱  
 

 ما نه مرغان هوا نه خانیک

 ن   ۀدان ما  ۀدان
 

 دانیک

 ۳۵۲ تیدفیر پنجم، ب ۸۸

 انیزندانان و ما جهان زندن یا ۱۴۲

 حفره کن زندان و خود را وارهان

 ۹۸۲ت یدفیر اول، ب ۸۹

 شه مرگ من از بود اوست یگفت ا ۱۴۳

 دود اوست ن روز من از یاه ایخود س

 

 ابم قراریاو چو آمد من کجا 

 کو برآرد از نهاد من دمار

 ۴۶۵۶ت یدفیر سوم، ب ۹۰

 پرهی   یا گر تو را تا زانو است ۱۴۴

 رس گذشت از فرق  مر مرا صد گز 

 

 ۳۴۴۶ت یدفیر دوم، ب ۹۱



 تست و ما را اژدهاست گفت مور 

  هاستکه ز زانو تا به زانو فرق

 یانهت باش چون سلطان یتو رع ۱۴۵

 یابان نهچو کشنر  خود مران کشنر 

 ۳۴۵۴ت یدفیر دوم، ب ۹۱

 نفس چو زاغ  مرو اندر ن  ت   ه ۱۴۶

 باغ یسو  ن  د کو به گورستان بر 

 

 دل یعنقا در ن   رو ، یگر رو 

 دل یقاف و مسجد اقصا یسو 

 ۱۳۱۲ت یدفیر چهارم، ب ۹۲

 فرقت صدر جهان در جان او ۱۴۷

 پاره پاره کرده بود ارکان او

 ۳۷۹۵ت ییر سوم، بفد ۹۴

 شومان یمیدم بدم در سوز بر  ۱۴۸

 شومهر چه بادا باد آن یم

 

 کندگرچه دل چون سنگ خارا یم

 کندمن عزم بخارا یمجان 

 

 ار است و شعر شاه منیمسکن 

 ن بود حب الوطنیش عاشق ایپ

 

 ۳۸۰۵ت یدفیر سوم، ب ۹۴

 شودآن دلی  چو پران یم یبو  ۱۴۹

 شودان یمی  آن زبانها جمله ح

 ۳۸۴۳ت یب سوم،دفیر  ۹۵

 درنشست به کشنر  ینحو  یکیآن  ۱۵۰

 بان نهاد آن خودپرسترو به کشنر 

 

 ؟ گفت الیواندچ از نحو خیگفت ه

 م عمر تو شد بر فنایگفت ن

 

 بان ز تابشکسته گشت کشنر دل

 کرد خامش در جوابدم  ک آنیل

 

 فکند را به گردان   باد کشنر 

 ، بلندیبان به آن نحو گفت کشنر 

 

 ۲۸۳۵ت یدفیر اول، ب ۹۶و  ۹۵



 آشنا کردن بگو چ دان  یه

 روجواب خوبخوش ی، اگفت ن  

 

 تفناس ین نحو یگفت کل عمرت ا

 ستهان گردابیغرق ا کشنر زانکه  

 

 ا بدانین در یر اد دیبامحو یم

 خطر در آب ران، ن  یگر تو محو 

 

 ا مرده را بر رس نهدیآب در 

 رهد؟ ا یکیور بود زنده، ز در 

 

 تو ز اوصاف بشر  یچون بمرد

 رسنهد بر فرق بحر ارسارت 

 میرا از آن در دوخت یمرد نحو  ۱۵۱

 مینحو محو آموختتا شما را 

 ۲۸۴۶ت یفیر اول، بد ۹۶

 احتماها بر دواها رسور است ۱۵۲

 گر است  دن، فزون  یزانکه خار 

 

 ت   قیاحتما اصل دوا آمد 

 ت   احتما کن، قوت جانت بب

 ۲۹۱۰ت یدفیر اول، ب ۹۷

 ان گفتند نه نقش و نه رنگیمرو  ۱۵۳

 د کار را، جز دفع زنگیدر خور آ

 ۳۴۷۴ت یدفیر اول، ب ۹۷

۱۵۴  
 

 به ن   از دو صد رنیک
 

 ستریه رنیک

 چون ابر است و ن  گ رن
 

 ستمیه رنیک

 ۳۴۷۶ت یدفیر اول، ب ۹۷

 پش یانند ایان آن صوفیروم ۱۵۵

 هی   ز تکرار و کتاب و ن   ن  

 

 اهنهیاند آن سقل کردهیصک یل

 هانهیپاک از آز و حرص و بخل و ک

 ۳۴۸۳ت یدفیر اول، ب ۹۸و  ۹۷

 د عامیچون شکار خرس آمد ص ۱۵۶

 راملقمه خوردن زو ححد، رنج ن  

 ۴۰۸ت یدفیر پنجم، ب ۹۸

 ت   را بردار ه انگشتتو ز چشم  ۱۵۷

 ت   بب خوایههر چه یم وانگهان  

 ۱۴۰۳ت یدفیر اول ب ۹۸



 و بسد را عشق است یآنکه ارزد ص ۱۵۸

 گنجد اندر دام کس؟  ک او یکیل

 

 ید او شو یو ص ن  تو مگر آ

 ی، به دام او رو یدام بگذار 

 

 پستپست د بگوشم یگو عشق یم

 است یادیوشیر از صدن خد بو یص

 

 ش را غره مشویگول من کن خو 

 را رها کن ذره شو آفتان  

 

 خانه باششو و ن  بر درم ساکن 

 نکن، پروانه باش شمیع یدعو 

 ۴۰۹ت ینجم، بدفیر پ ۹۹و  ۹۸

 ستسنر یصنع حق در ن کارگاه ۱۵۹

 ست؟یست چین ، چه دان  سنر ه ۀغر 

 

 پس رو و صامت شو و خاموش باش

 کم تراش  ش وایلیاز وجود خو 

 ۶۹۰ت یدفیر دوم، ب ۹۹

 ا وسنی ندانم که تو مایهیم ۱۶۰

 ز من خوایهندانم که چه یمیم

 ۷۰۴ت یدفیر ششم، ب ۱۰۰

 از کرد لب در ندانم بت   همچن ۱۶۱

 ندام ساز کردندانم یمیم

 ۷۰۸ت یدفیر ششم، ب ۱۰۰

 تو ش از نق  یرمد اثبات پیم ۱۶۲

 ز اثبات بو یر کردم تا ب  نق  

 

 ن ساز رایا در نوا آرم به نق  

 راز راد یمرگ گو  یی  چون بم

 ۷۲۱ت یدفیر ششم، ب ۱۰۰

 م کنیچشم را بربند و خود تسل ۱۶۳

 در آن شهر کهن ن  یشتر  بیخو 

 ۱۱۱۳ت ینجم، ب پدفیر  ۱۰۱

 اندرانده ایلیزانکه شهوت با خ ۱۶۴

 اندقت دورتر واماندهیوز حق

 ۲۱۳۴ت یدفیر سوم، ب ۱۰۲

 ر شهوت چو خمر است و چو بنگکه هدان   ۱۶۵

 هوش است و عاقل زوست بنگ ۀپرد

 ۳۶۱۲ت یارم، بدفیر چه ۱۰۲



 

 هوش ست رسمسنر یخمر تنها ن

 چشم و گوشبندد ست هر چه شهوان  

 

 س ازخمر خوردن دور بودیآن بل

 ت بود او از تکی  و از جهودسم

 

 ستیند که نیمست آن باشد که آن ب

 ستد آنچه مس و آهن  یزر نما

 

 ن آوازهایش ایاز درون خو  ۱۶۶

 منع کن تا کشف گردد رازها

 ۷۵۳ت یدفیر دوم، ب ۱۰۳

 ست چون هستان شدهین جهان نیا ۱۶۷

 وآن جهان هست بس پنهان شده

 ۱۲۸۰ت یوم، بدفیر د ۱۰۶

 کار است و پوستینکه بر کار است بیا ۱۶۸

 و اصل اوستنکه پنهان است مغز آو 

 ۱۲۸۲ت یب دفیر دوم، ۱۰۶

 ستعاشق شده ن  یبر الش  ن  یالش  ۱۶۹

 سترا ره زده ن  چیمر ه ن  چیه

 ۱۴۴۸ت یدفیر ششم، ب ۱۰۹

 خوردیم ایلیرا خ ایلیهر خ ۱۷۰

 چردفکر، آن فکر دگر را یم

 ۷۲۹ت یپنجم، ب یر دف ۱۰۹

 ال اندر جهانیوش باشد خستین ۱۷۱

  روانت   ب تو جهان   ایلیخ بر 

 ۷۰ت ی، بدفیر اول ۴۰۷و  ۱۱۰

 لببر لب جو خشک خفته بایسر  ۱۷۲

 طلب؟ اندر ب آرس  یسو  یدو یم

 

 یدو رسآب و یم ن  یبدور یم

 یشو خود یمنش یعاشق آن ب

 

 اران تو الفیدر خواب با  زن  یم

 شکافردهو پ نادلیکه منم ب

 

  شتابت   دم، هیآب دسو نک بدان

 رسآبم آنجا، و آن باشد یتا رو 

 

 ۳۲۲۸ت یدفیر چهارم، ب ۱۱۰



 ردورت ین آب تاز یقدم ز  هر 

 غرررسآب ن   یسو  دو دوان

 

  آن عزمت حجاب تو شدهت   ع

 آمدهوسته است و یکه به تو پ

 

 پرستن تشنگان کفین حجاب ایز  ۱۷۳

 
 
 اوفتاده دور دست ز آب صاف

 ۳۴۳۰ت یدفیر ششم، ب ۱۱۰

 ا را درآشامد هنوزیهفت در  ۱۷۴

 سوزکم نگردد سوزش آن حلق

 ۱۳۷۶ت یول، بدفیر ا ۳۲۸و  ۱۱۱

 دیرا لقمه کرد و درکش عالیم ۱۷۵

 دیزنان هل من مز اش نعرهمعده

 ۱۳۸۰ت یدفیر اول، ب ۱۱۱

 ن نفس و دوزخ اژدهاستیدوزخ است ا ۱۷۶

 اها نگردد کم و کاستیکو به در 

 ۱۳۷۵ت یدفیر اول، ب ۱۱۱

 سه و معشوق هم در ذات توستیو  ۱۷۷

 ها همه آفات توستن برون  یو 

 ۲۲۹ تیبسوم، دفیر  ۱۱۲

 غم و خنده بود ۀآنکه او بست ۱۷۸

 ت زنده بودین دو عار یاو بد

 ۱۷۹۲ت یدفیر اول، ب ۱۱۳

 ستنر یها عار در قلب آن خویسر  ۱۷۹

 ستننر یز ن   یۀنت مایر ز یز 

۱۱۳  
 
 ان  مضر  نسخه

 
 خاور ، کالله

 او خندد چو قند یآنکه جان در رو  ۱۸۰

 خلقش چه گزند؟ ن  رواز ترش

 ۴۱۴ت یبدفیر دوم،  ۲۸۴و  ۱۱۴

 عشق کو ن   ۱۸۱
 منتهاستباغ سی  

 هاستوهیدر او بس م یجز غم و شاد

 

 ن هر دو عالم برتر استیز  عاشقر 

 خزان سی   و تر استبهار و ن  ن  

 ۱۷۹۳ت یدفیر اول، ب ۱۱۵

 شودک چشمه جوشان یمینه ز جان  ۱۸۲

 شودپوشان یمنه بدن از سی   

 

 در او بانگ مشتافر  ینه صدا

 در او آن   ۀجرع یصفا نه

 ۱۳۳۴ت یدفیر اول، ب ۳۲۷و  ۱۱۵

 یشو سگ یم یشو چون گرسنه یم ۱۸۳

 یشو وند و بد رگ یمیتند و بد پ

 ۲۸۷۳ت یدفیر اول، ب ۱۱۶



 

 یشد ی، مردار ی  تو س یچون شد

، چون نقش دن    یشد یوار یخی 

 

 یمردار و د پس دیم
 

 گر دم سیک

 ان خوشی  در راه ش چون کن  
 

 ؟تیک

 

 آلت اشکار خود جز سگ مدان

ک ا  خوانرا است نداز سگکمیر

 

  شد رسکش شودی  زانکه سگ چون س

 ش رود؟ید و شکار خو یص یسو  یک

 کشدسو یمسو، آن بداننین بدیا ۱۸۴

 منم راه رشد د یگو   یکیهر 

 

 راه حق است ۀعقب ن تردد یا

 ش مطلق استیخنک آن را که پا یا

 ۴۸۹ت یدفیر سوم، ب ۱۱۹

 د؟چون رو سافر، نداند ره مچون  ۱۸۵

 ل پرخون روددبا ترددها و 

 

 ستین سو راه نیا یها د یگو هر که  

 ستیم آنجا وقف و ایاو کند از ب

 ۴۰۲۹ت یدفیر سوم، ب ۱۲۰

 ش کن ین و ترک ر ی روش بگز ت   ه ۱۸۶

 ش کنیو تشو و من ن ما یترک ا

 ۳۳۴۸ت یدفیر پنجم، ب ۳۴۹و  ۱۲۰

 افتندی ن  رفت فکر و روشنا ۱۸۷

 افتندی ن  ناشبر و بحر آ

 ۳۴۹۴ت یدفیر اول، ب ۱۲۱

 و مستقبل بود فکرت از ماض   ۱۸۸

 ن دو رست مشکل حل شودیچون از ا

 ۱۷۷ت ی، بمدفیر دو  ۱۵۹و  ۱۲۱

 د ریهیفکر آن باشد که بگشا ۱۸۹

 د شیهیش آیپ راه آن باشد که

 ۳۲۰۷ت یدفیر دوم، ب ۱۲۱

 آلود و گرانپر فکرت شد گل ۱۹۰

 نانچو  ل شد گا  تو ر  یخوار گلزآنکه  

 ۲۸۷۱ت یدفیر اول، ب ۱۲۱

 نوش را بگذاشته سم خورده است ۱۹۱

 قوت علت همچو چوبش کرده است

 ۱۰۸۲ت یدفیر دوم، ب ۱۲۱



 در دهان زنده خاشاک ار جهد ۱۹۲

 نهد نشو ی  آنگه آرامد که ب

 ۳۰۱ت یدفیر اول، ب ۱۲۲

 ا رودیآب گل خواهد که در در  ۱۹۳

 دکشاو را یم یگل گرفته پا

 ۲۲۵۴ت یسوم، ب یر دف ۱۲۲

 شه مگسیمن چو مرغ اوجم، اند ۱۹۴

س؟ یک  رسد بر من مگس را دسیر

 ۳۵۶۱ت یدفیر دوم، ب ۱۲۳

 امذشتهگها بشهیزآنکه من ز اند ۱۹۵

 امان گشتهیشه پو یخارج اند

 ۳۵۵۷ت یدفیر دوم، ب ۱۲۳

 باال بالها ید سو یجان گشا ۱۹۶

  چنگالهات   زمتن زده اندر 

 ۱۵۴۶ تیبچهارم،  دفیر  ۱۲۳

 ست قول و فعل ماون  ی   بی  س ۱۹۷

 سما ی باطن هست باالی  س

 ۵۷۰ت یدفیر اول، ب ۱۲۳

 ستهیپر جار ار را یجعفر ط ۱۹۸

 ستهیار را پر عار یجعفر ع

 ۳۵۶۵ت یدفیر دوم، ب ۱۲۴

 اندشهیاند ۀجمله خلقان سخر  ۱۹۹

 اندشهیپدل و غمزآن سبب خسته

 ۳۵۵۹ت یدفیر دوم، ب ۱۲۴

 عاقل بود عزم راه کرد کهآن ۲۰۰

 عزم راه مشکل ناخواه کرد

 ۲۲۰۶ت یدفیر چهارم، ب ۱۲۶

 رک ره کنمیز  گفت آن مایه ۲۰۱

 و مشورتشان برکنم یدل ز رأ

 ۲۲۳۱ت یدفیر چهارم، ب ۱۲۶

 ی  ن آبگیا عزم کن ز یدر  یسو  ۲۰۲

 ی  ن گرداب گیبحر جو و ترک ا

 

 رفت آن حذورنه را پا ساخت، یمیس

 نور طر تا بحر مقام با خاز 

 

 او سگ بود همچو آهو کز ن  

 ک رگ بودی دود تا در تنشیم

 ۲۲۳۴ت یدفیر چهارم، ب ۱۲۷

 ا گرفتیره در  رفت آن مایه ۲۰۳

 گرفتپهنا   ۀراه دور و پهن

 

 ژرف یایشتر  افکند در در یخو 

 چ طرفیابد حد آن را هیکه ن

 

 ۲۲۳۸ت یدفیر چهارم، ب ۱۲۷



 بان بودزم تا رگم جنیگر یم ۲۰۴

 شتر  آسان بودیفرار از خو  یک

 ۶۶۸ت یدفیر پنجم، ب ۱۲۸

 بر جهات یع کردی    هوش را توز  ۲۰۵

 آن ترهات یاترهزد ی  نیم

 

 خ خاریکشد هر بآب هش را یم

 ثمار؟ یآب هوشت جون رسد سو 

 

 بد را خو کنش آن شاخ بزن ت   ه

 ن شاخ خوش را، نو کنشیآب ده ا

 

ند ا  ن زمان، آخر نگریهر دو سی  

 د ثمریطل، و ز آن رو د بان شو یاک

 ۱۰۸۴ت یدفیر پنجم، ب ۱۲۹

 هر که را با ضد خود بگذاشتند ۲۰۶

 چو مرگ انگاشتندآن عقوبت را 

 ۸۳۸ت یدفیر پنجم، ب ۱۳۰

 پش یا ن بدان اندر عذان  یز  ۲۰۷

 ه با جنس دگرحت بستمرغ رو 

 ۸۴۲ت یدفیر پنجم، ب ۱۳۰

 امبوده یف مرغزار یمن ال ۲۰۸

 امها آسودهو روضهدر زالل 

 

 گر قضا انداخت ما را در عذاب

 و طبع مستطاب؟ ین خو آرود  یک

 ۹۱۷ت یدفیر پنجم، ب ۱۳۰

 ک و بدیخانه را من روفتم از ن ۲۰۹

 ام پر گشت از نور احدخانه

 ۲۸۰۴ت یدفیر پنجم، ب ۱۳۰

  و رسر ی  کآلوده شد در خ  عاشقر  ۲۱۰

  و رسر منگر تو، در همت نگری  خ

 

 ی  نظد و ن  یشد سپباز اگر با

 ی  باشد شد حقموش  دشیصچونکه 

 

 ۱۳۵ت یدفیر ششم، ب ۱۳۱

 د یازان شو ند تا یز یدر من آو  ۲۱۱

 دید، شهبازان شو یگرچه جغدان

 ۱۱۶۵ت یدفیر دوم، ب ۱۳۲

 هختسو زآنکه هر بدبخت خرمن ۲۱۲

 نخواهد شمع کس افروختهیم

 ۲۶۷۹ت یدفیر چهارم، ب ۱۳۳



 رگ مردش از میرا که پخنک آن یا ۲۱۳

 برد ین رز بو یاو از اصل ا عن  ی

 ۱۳۷۲ت یدفیر چهارم، ب ۱۳۴

۲۱۴  
 

 ستآزمودم، مرگ من در زندیک

 یچون رهم ز 
 

 یپا ن زندیک
 

 ستندیک

 ۳۸۳۸ت یدفیر سوم، ب ۱۵۴و  ۱۳۴

 ات عاشقان دیح یا ۲۱۵
 

 ر مردیک

 در دلجز که  ان  یدل ن
 

 بردیک

 ۱۷۵۱ت یدفیر اول، ب ۱۵۵و  ۱۳۴

 سعتن   یوست امحمود تفقر آن  ۲۱۶

 ترساندتهیم دائمطبع زو 

 

 د رادو ن محمیرحم ا گر بدان  

 عاقبت محمود باد ن  خوش بگو

 

 دلمیب یمحمد توست ا آنفقر 

 ن مادر طبع مضلیکم شنو ز 

 ۱۴۰۰ت یدفیر ششم، ب ۱۳۵

 تاشخواجه ی ات   ندو بچه هو ههمچ ۲۱۷

 رو ز محمود عدم ترسان مباش

 

 ن  ر وترس کاکنون د یاز وجود

 ن  یو تو الش  ن  یالت الش یآن خ

 

 ستعاشق شده ن  یبر الش  ن  یالش 

 ستره زده را  چ ن  یمر ه ن  چیه

 ۱۴۴۶ت یدفیر ششم، ب ۱۳۵

 ن فکندی  بعد از آنش از قفس ب ۲۱۸

 د تا شاخ بلندیک پر یطوط

 

 کرد  پرواز  چنان مرده طویط

ق تریک  تاز کرد کآفتاب رسر

 ۱۸۲۵ت یدفیر اول، ب ۱۳۶

 را در بند کرد ت تو آواز زآنکه  ۲۱۹

 مرده ن  یخو 
 ن بند کردیا شتر 

 

 شده با عام و خاصمطرب یا عن  ی

 خالص ان  یمرده شو چون من، که تا 

 ۱۸۳۱ت یدفیر اول، ب ۱۳۶

 ازیبد ن مردن ز طویط معن   ۲۲۰

 را مرده ساز از و فقر خود یدر ن

 ۱۹۰۹ت ی، باولیر دف ۱۳۷



 

 تو را زنده کند یسیتا دم ع

 شش خوب و فرخنده کندیهمچو خو 

 نهان  اندرون توست آن طویط ۲۲۱

 ن و آنیده تو بر ایعکس او را د

 ۱۷۱۸ت یدفیر اول، ب ۱۳۷

 شد هللا جوچنگ را برداشت  ۲۲۲

ب آه جویگورستان   یسو   یر

 ۲۰۸۶ت یدفیر اول، ب ۱۳۷

 ست و از حد رفت دردیبگر  ن بیسو چ ۲۲۳

  و خرد کردت   چنگ را زد بر زم

 

 اله از  ابمبوده حج یگفت ا

 مرا راهزن از شاهراه یا

 

 بخورده خون من هفتاد سال یا

 ش کمالیه پیم سیز تو رو  یا

 ۲۱۸۶ت یدفیر اول، ب ۱۳۸و  ۱۳۷

 خرج کردم عمر خود را دم بدم ۲۲۴

 ر و بمیدم جمله را در ز یدر دم

 ۲۱۹۱ت یول، ب ادفیر  ۱۳۸

 ر افکند خردیز  یکز تر   یوا ۲۲۵

 خشک شد کشت دل من، دل بمرد

 ۲۱۹۳ت یدفیر اول، ب ۱۳۸

 خواب بردش مرغ جانش از حبس رست ۲۲۶

 
 

 و بجست کرد را رها   چنگ و چنیک

 

 گشت آزاد از تن و رنج جهان 

 جان یدر جهان ساده و صحرا

 ۲۰۸۹ت یدفیر اول، ب ۱۳۸

 یدا بدیر پن جهان و راهش ایا ۲۲۷

 یآنجا بد یاک لحظهی کم کیس

 ۲۱۰۱ت یدفیر اول، ب ۱۳۹

 تو  یزار  نیاش که گفتمر  پس ع ۲۲۸

 تو یار یهست هم آثار هش

 

 گر استید ته، رایهشگ  راه فان  

 گر استید گنایه  یار یزآنکه هش

 

 اد مامیص  یز  یار یهشهست 

 خدا ۀو مستقبلت پرد ماض  

 ۲۱۹۹ت یدفیر اول، ب ۱۳۹



 

 آتش اندر زن به هر دو، تا به یک

 هر دو چو ن   نیااز  ه بایسر پر گر 

 

 ستیبود همراز ن تا گره با ن  

 ستیآواز ن آن لب و ت   همنش

 جوتو از حال گذشته توبه یا ۲۲۹

 ن توبه؟ بگویا توبه از  کن    یک

 ۲۲۰۶ت یدفیر اول، ب ۱۴۰

 ارسار شد ۀنیچونکه فاروغ آ ۲۳۰

 دار شدی از اندرون بی  جان پ

 

 خنده شده و ن  یگر جان ن   همچو

 گر زنده شدیجانش رفت و جان د

 

 ی  ح
 انمآمد درونش آن ز  نر

  و آسمانت   که برون شد از زم

 

 جست و جو یماورا ن  جست و جو

 بگو دان  دانم، تو یممن نیم

 ۲۲۰۸ت یل، بو دفیر ا ۱۴۱و  ۱۴۰

 سنر یا نیعقل جزو از کل گو  ۲۳۱

 سنر یگر تقاضا بر تقاضا ن

 

 رسدچون تقاضا بر تقاضا یم

 رسدنجا یمیا بدیموج آن در 

 

 ۲۲۱۴ت یدفیر اول، ب ۱۴۱

 جان و روان آدیم جود در و  ۲۳۲

 ب، چون آب روانیرسد از غیم

 ۲۲۲۲ت یدفیر اول، ب ۱۴۱

۲۳۳  
 

 یرو  یکه در گور   نه چنان مریک

 یرو  یکه در نور   یلیمرگ تبد

 ۷۳۹ت یدفیر ششم، ب ۱۴۲

 هیده از جهان عار یواره ۲۳۴

 هی جار ت   ساکن گلزار و ع

 ۱۷۶۷ت یدفیر چهارم، ب ۱۵۱

 د سمایک نور خورشیهمچو آن  ۲۳۵

 هاد بود نسبت به صحن خانهص

 

 ۴۱۶ت یدفیر چهارم، ب ۱۵۲



 ک باشد همه انوارشانیک یل

 انیوار از میتو د یی  چونکه برگ

 جان گرگان و سگان از هم جداست ۲۳۶

 ان خداستی  ش یمتحد جانها

 

 جمع گفتم جانهاشان من به اسم

 جان، صد بود نسبت به جسم یکیکان 

 ۴۱۴ت یدفیر چهارم، ب ۱۵۲

 ها را قاعدهنماند خانه چون ۲۳۷

 مؤمنان مانند نفس واحده

 ۴۱۸ت یدفیر چهارم، ب ۱۵۳

 نز عجز و رنج ویل جو بایسر مرگ ۲۳۸

 گنجدر خراب خانه   ن  یبلکه ب

 ۲۵۳۳ت یدفیر چهارم، ب ۱۵۴

 خانه را ن  یکه حجاب گنج ب ۲۳۹

 ک دانه راین یخرمن، اصد  مانع

 ۲۵۳۵ت یدفیر چهارم، ب ۱۵۴

 ن کرد و از کافر ستدرایقلعه و  ۲۴۰

 بعد از آن برساختش صد برج و سد

 ۳۱۰ت یدفیر اول، ب ۱۵۵

 ران کندیشاه جان مر جسم را و  ۲۴۱

 ش آبادان کندیرانیبعد و 

 

 ران خانه بهر گنج زریکرد و 

 و از همان گنجش کند معمورتر

 

 و جو را پاک کرد د یآب را بی  

 در جو روان کرد آب خورد آنبعد از 

 

 ۳۰۶ت یب اول،دفیر  ۱۵۵

سچ از یه چونکه گشنر  ۲۴۲  سندان میر

  درسی  هر صباح از فقر مطلق گ

 ۵۳۲ت یدفیر پنجم، ب ۱۵۶

 مرتیص   یاز همانجا جو جواب ا ۲۴۳

 که سؤال آمد از آنجا نر تو را

۱۵۶  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 اسد یم خود سه درم سنگ اینمن  ۲۴۴

 ده درم سنگ اندرونم چون بود؟

 ۲۲۶۱ت یچهارم، ب یر فد ۱۵۸

 یخور و رفت غم چون یمچون گذشت  ۲۴۵

 یا کر یفهم پندم  یا نکردی

 ۲۲۵۹ت یدفیر چهارم، ب ۱۵۸

 خوابناک جهود پند گفتر  با  ۲۴۶

 خاکشورهافکندن بود در  تخم 

 ۲۲۶۴ت یدفیر چهارم، ب ۱۵۸



 جهل را بنده بودهل ه جازآنک ۲۴۷

 او نشنود چونکه تو پندش دیه

۱۵۸  
 
 مضان  ر  نسخه

 
 خاور ، کالله

 ش شدیاندالیکه خ  هر درون   ۲۴۸

 ش شدیالش بیخ یل آر یچون دل

 ۲۷۱۵ت یدفیر دوم، ب ۱۶۱

 م دهیجاهلم، تعل ن  گر بگو ۲۴۹

  انصاف از ناموس بهت   ن چنیا

 ۱۳۸۸ت یدفیر چهارم، ب ۱۶۲

  ال و بیل باش ن  ن ای  پس تو ح ۲۵۰

 د محمیلیشت آیرحمت پ تا ز 

 

 ب کودن  یجاع نیچون ز فهم ا

 کن  تکلف یم ن  گو  گر بیل

 

  ن  ور بگو
 گردنت  ، زند ن  ن 

 روزنت قهر بر بندد بدان ن  

 

 ان و واله باش و بسی   حت   پس هم

 ش و پسید نرص حق از پیتا درآ

 

 ج و و فنا یگو   ان گشنر ی  ح چونکه

 دنااه با زبان حال گفنر 

 ۳۷۴۸ت یدفیر چهارم، ب ۱۶۲

 ستو چ م جد یار را چندان بجو ی ۲۵۱

 ست جستیباکه بدانم که نیم

 ۴۱۷۷ت یدفیر ششم، ب ۱۶۴

 روح او چون صالح و تن ناقه است ۲۵۲

 روح اندر وصل و تن در فاقه است

 

 ستیروح صالح قابل آفات ن

 ستیه بود، بر ذات نقزخم بر نا

 

 ۲۵۱۵ت یدفیر اول، ب ۱۶۵

 یگر نه نفس از اندرون راهت زد ۲۵۳

 یبد یک  دسنر  تو رهزنان را بر 

 ۴۰۶۳ت یدفیر سوم، ب ۱۶۵

 اتنهنگ غم زند بر کشنر  ن   ۲۵۴

 اتد ز مردن زشنر ید آیپد ن  

 ۱۱۰۷ت یدفیر چهارم، ب ۱۶۵

 یمعنو  یا بخت خود  چون تو بایسر  ۲۵۵

 ؟یگم شو   ز خود یک پس تو که بخنر 

 ۱۱۱۱ت یدفیر چهارم، ب ۱۶۵



 یغو  ینفت است و آتش ا یمهیر  ۲۵۶

 یرو برادر چون بر آذر یم یا

 

 ت   با زم هر چه او هموار باشد 

  ت   هدف گردد؟ بب ها را یکی  ت

چهارم، ب ۱۶۵  ۲۷۶۰ت یدفیر

 ستکو را گردن    اوستغ بهر یت ۲۵۷

 ستیزخم ن یست، بر و ه افکندهیسا

 ۲۷۵۹ت یدفیر چهارم، ب ۱۶۶

  آنگاه اوت   برآرد از زمرس  ۲۵۸

 رفو د ن  یها زخم باچون هدف

 

 ست ن ما و من  ینردبان خلق ا

 ستن نردبان افتادن  یعاقبت ز 

 

 تر استهر که باالتر رود ابله

 کاستخوان او بیر خواهد شکست

 ۲۷۶۲ت یدفیر چهارم، ب ۱۶۶

 فتاد  جسم خشک بر خشیکی  س ۲۵۹

 ا نهادی جان پا در دل در ی  س

 ۵۷۲ت ی، باولدفیر  ۱۶۷

 گر است و کف دگریا دیچشم در  ۲۶۰

 ا نگر یدر  ۀدیکف بهل وز د

 ۱۲۷۰ت یدفیر سوم، ب ۲۷۴ و  ۱۶۷

  گذر از نقش خم در خم نگرت   ه ۲۶۱

 ان و رسیپاست ن  یکاندرو بحر 

  ۱۸۲و  ۱۶۷
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 کم ساخنر   مسکن   در مقایم ۲۶۲

 انداخنر  کم دو روز اندر دیه

 

 ک خانه گر باشم دو روزیگفت در 

 عشق آن مسکن کند در من فروز

 ۱۹۲۶ت یدفیر سوم، ب ۱۶۹

 ن  از بد خو منقطع از خلق، ن   ۲۶۳

 ن  از دو منفرد از مرد و زن، ن  

 ۱۹۳۱ت یدفیر سوم، ب ۱۶۹

 هر که عاقل استد یقعر چه بگز  ۲۶۴

 دل است یزآنکه در خلوت صفاها

 

 خلق یظلمت چه به که ظلمتها

د آنکس که گ  خلق ید پای  رس نی 

 

 ۱۲۹۹ت یدفیر اول، ب ۱۷۰



 شد مار یجزء از کل قطع شد ب ۲۶۵

 و از تن قطع شد، مردار شدعض

 

 دگربار  کلوندد به  یتا نپ

 مرده باشد، نبودش از جان خی  

 ۱۹۳۶ت یدفیر سوم، ب ۱۷۰

 به راه رفنر چو یم گفنر ن هیمیا ۲۶۶

 اله ین خاصگانم ایکن قر 

 ۱۹۴۷ت یدفیر سوم، ب ۱۷۰

 زدان جانی یو اوآنکه نشناسم، ت ۲۶۷

 بر من محجوبشان کن مهربان

 

تش  ت   صدر مه یه اک  گفنر   حرص 

 ن؟ین چه عشق است و چه استسقاست ایا

 

 دگر ن  جو، چه یمیمهر من دار 

؟ ن  ، چون جوتچون خدا با توس  بشر

 ۱۹۴۹ت یدفیر سوم، ب ۱۷۱و  ۱۷۰

 امان بحر اگر بنشستهیدر م ۲۶۸

 امطمع در آب سبو هم بسته

 ۱۹۵۳ت ی، بدفیر سوم ۱۷۱

 د بحر کویچون گهر در بحر گو  ۲۶۹

 وار اویچون صدف د الین خآو 

 

 شودگفتر  آن کو حجابش یم

 شودیمابر تاب آفتابش 

 ۱۰۸۰ت یدفیر پنجم، ب ۱۷۲

 ی  ه گشتم، خی  خ ۲۷۰
 

 ه گشتی  هم خ یک

 ت عقل را از رس گذشتی  موج ح

 ۱۹۸۷ت یدفیر سوم، ب ۱۷۲

 دیدر جهان جان رو  یاز جماد ۲۷۱

 دیعالم بشنو  یاجزا غلغل

 ۱۰۲۱ت یدفیر سوم، ب ۱۷۳

 با آن گروه مجتن   اعنر س ۲۷۲

 چون مراقب گشتم و از خود فنا

 

 هم در آن ساعت ز ساعت رست جان

  گرداند جوانی  زآنکه ساعت پ

 

 ستها ز ساعت خاستهنیجمله تلو 

 ن که از ساعت برستیتلو  ت از رس

 ۲۰۷۲ت یدفیر سوم، ب ۲۰۰و  ۱۷۵و  ۱۷۴



 

 یون شو ی  ب چون ز ساعت ساعنر 

 یچون شو م ن  چون نماند، محر 

 

 ستیآگاه ن ساعنر ساعت از ن  

 ستی راه نی  و جز تحزآنکه آنس

 ایک  یعت هست مکروه ایدر رسر  ۲۷۳

 ش کردن کور رایدر امامت پ

 ۲۰۸۷ت یدفیر سوم، ب ۱۷۶

 ظاهر است ۀکور ظاهر در نجاس ۲۷۴

  استکور باطن در نجاسات رِس 

 ۲۰۹۱ت یدفیر سوم، ب ۱۷۶

 چون نجس خواندست کافر را خدا ۲۷۵

 ست بر ظاهر روایت نآن نجاس

 

 نیست، ز یظاهر کافر ملوث ن

 نین نجاست هست در اخالق و دیا

 

 ست گامیبد یش آین نجاست بو یا

 تا به شام یش از ر یوآن نجاست بو 

 

 م به قدر فهم توستیگو نکه یمیا

 مردم اندر حشت فهم درست

 ۲۰۹۴ت ی، بمدفیر سو  ۱۷۶

 ها مقرون شدندی  چونکه با تکب ۲۷۶

 ون شدندی  جهان ب ربان از و قهمچ

 

 میام ین است ای ای  تکب معن  

 میش تو ما قربان شدیخدا پ یکا

 

 ۲۱۴۲ت یدفیر سوم، ب ۱۷۷

 ها و آزگشت کشته تن ز شهوت ۲۷۷

 شد به بسم هللا، بسمل در نماز

 ۲۱۴۶ت یدفیر سوم، ب ۱۷۷

 هر شن   یاد کردیاو فر  نفس ۲۷۸

 سخت در تاب و تن   یدر فتاد

 

 کبی نفکن  که چرا یم
 

 اریک

 یب ۀام در غصکشنر 
 

 چاریک

۱۷۹  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله



 خم زنم کیغرقه کند را  کوه ۲۷۹

 می یگر باز باشد سو   ینفذم

 

 خما راه شد از جان یچون به در 

 حون برآرد اشتلمیخم با ج

  ۸۱۳ تیدفیر ششم، ب ۱۸۰

 گاه شدیب راهرو  ی ات    و هت   ه ۲۸۰

 چاه شد یآفتاب عمر سو 

 ۱۲۶۵ت یم، بدفیر دو  ۱۸۰

  مگو فردا که فرداها گذشتت   ه ۲۸۱

 ام کشتینگذرد ا تا بکیل

 ۱۲۶۹ت یدفیر دوم، ب ۱۸۰

 عمر اگر صد سال خود مهلت دهد ۲۸۲

 نو دهد ۀبهان یاوت هر روز 

 ۲۲۸۰ت یدفیر دوم، ب ۱۸۰

 ا رودیِگل خواهد که در در   آب ۲۸۳

 کشداو را یم یگرفته پا  ِگل

 ۲۲۵۴ت یب وم،ددفیر  ۱۸۱

 لت سازدشیوس هر چه صورت یم ۲۸۴

 لت بحر دور اندازدشیزآن وس

 ۱۱۱۳ت یدفیر اول، ب ۱۸۱

 ش هر که رفتیبسو  تریس زآنکه ن   ۲۸۵

 خت تفتیووش بگر یال دیآن خ

۱۸۳  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 حمله آرم، افتد اندر گردنم ۲۸۶

 در، پس من آنگه چون کنم؟ز امر ما

 

 ستیا ام که چستیآموز  تو هیم

 ستیال زشت را هم مادر یآن خ

 ۴۹۰۷ت یدفیر ششم، ب ۱۸۳

 روب  هان ترسند ز آواز دهل ۲۸۷

 عاقلش چندان زند که ال تقل

 ۳۱۶۲ت یدفیر دوم، ب ۱۸۳

 تسی نی  بر سواع راست هر کس چ ۲۸۸

 ستی نی  انج هر مرغیک ۀطعم

 ۲۷۶۳ت یدفیر اول، ب ۱۸۳

 اندوستهیکدگر پیپنج حس با  ۲۸۹

 اندرسته هر پنج ز اصیل نیزآنکه ا

 

 شود ک قّوت بافر یقّوت 

 شود سافر  یکیرا هر  مابقر 

 

 شودهر حس یم یدار یصدق، ب

 شودها را ذوق مونس یمحس

 ۳۲۳۶ت یدفیر دوم، ب ۱۸۵و  ۱۸۴



 

 س در روش بگشاد بندح یکیچون 

 ها همه مبدل شوندحس مابقر 

 شودو را منکر یمر د سق  فل ۲۹۰

 بود یو ید ۀم سخر در همان د

 ۳۲۸۳ت یدفیر اول، ب ۲۱۷و  ۱۸۶

 نشی   مد، مآ نفس سوفسطان   ۲۹۱

 نه حجت گفتنش د،یباکش زدن 

 ۳۵۰۰ت یدفیر دوم، ب ۱۸۶

 اسکها نمودین قیاول آنکس کا ۲۹۲

 س بودیش انوار خدا، ابلیپ

 

 شک بهیر استگفت نار از خاک ن  

 ز خاک اکدر استمن ز نار و او 

 ۳۳۹۶ت یول، بدفیر ا ۱۸۷و  ۱۸۶

 شناسباشد نص کهمجتهد هر گه   ۲۹۳

 اسیقشد یندیاندر آن صورت ن

 ۳۵۸۱ت ی، بمدفیر سو  ۱۸۷

 انی و عت   قت کان بود عیآن حق ۲۹۴

 انینگنجد در م یلیتأو  چیه

 ۳۲۴۸ت یدفیر دوم، ب ۱۸۷

 لینفس نمرود است و عقل و جان خل ۲۹۵

 لیست و نفس اندر دلا ت   روح در ع

 ۳۳۱۱ت ی، بدفیر دوم ۱۸۷

 اندفارغ شناسان از عددها جان ۲۹۶

 اند و چندچونن   یایدر  ۀغرق 

 

 جان شو و از راه جان، جان را شناس

 اسینش شو، نه فرزند قیار بی

 

 ۳۱۹۱ت یدفیر سوم، ب ۱۸۸

  و رسر ی  جان چه باشد باخی  از خ ۲۹۷

ر؟یشاد از احسان و گر   ان از ض 

 ۱۴۸ت یدفیر ششم، ب ۱۸۸

 دیجدعالم جان  ن  یتا بب ۲۹۸

 دیبس آشکار و ناپد عالیم

 ۱۲۷۹ت یدفیر دوم، ب ۱۸۹

  بودت   ان چوبیلالاستد  یپا ۲۹۹

  بودت   تمکن   سخت ت   چوب یپا

 ۲۱۲۸ت یدفیر اول، ب ۱۸۹

 ی  چون عصا شد آلت جنگ و نف ۳۰۰

 ریض   یبشکن ا خرد آن عصا را 

 ۲۱۳۷ت یدفیر اول، ب ۱۹۰

 دیکوران به چه کار اندر   ۀحلق ۳۰۱

 دیانه آور یدر م دبان را ید

 ۲۱۳۹ت یدفیر اول، ب ۱۹۱



 د و نشانیصد هزاران ز اهل تقل ۳۰۲

 در گمان م وهیمیافکندشان ن

 

 د و استداللشانیکه بظن تقل

 قائم است و بسته پر و بالشان

 ۲۱۲۵ت یدفیر اول، ب ۱۹۱

 ایتو، کورانه م یچشم اگر دار  ۳۰۳

 چشم، دست آور عصا یور ندار 

 

 ل رازم و استدالح یآن عصا

 شوایکن پیچشم، م یچون ندار 

 ۲۷۶ت یدفیر سوم، ب ۱۹۲

 مان بودیعقل در تن حاکم ا ۳۰۴

 نفس در زندان بودمش یکه ز ب

۱۹۲  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 عادل است ۀچو شحن مان  یعقل ا ۳۰۵

 پاسبان و حاکم شهر دل است

 

 دار هوشیهمچو گربه باشد او ب

 همچو موشدزد در سوراخ ماند 

 

 که برآرد موش دستهر آنجا   در 

 ا که نقش گربه استیست گربه، ین

 

 بودافکن ی   شی  چه، ش ۀگرب

 که اندر تن بود  مان  یعقل ا

 

 ۱۹۸۶ت یدفیر چهارم، ب ۱۹۲

ل تو چگونه پاسبان   ۳۰۶  هله پاسبان می  

د رخت ما را همه دزد شب نهان    که بی 

 وان شمسیات دیغزل ۱۹۳

 ظناست و ش وهم آفت یعقل جزو  ۳۰۷

 زآنکه در ظلمات شد او را وطن

 ۱۵۵۸ت یدفیر سوم، ب ۱۹۴

 عقل کل را گفت مازاغ البرص ۳۰۸

 کند هر سو نظریم عقل جزن  

 

 خاصگانعقل مازاغ است نور 

 گور مردگان  استاد عقل زاغ 

 

 ۱۳۰۹ت یدفیر چهارم، ب ۱۹۴



 زاغان پرد ۀجان که او دنبال

 گورستان برد  یزاغ او را سو 

 

 نفس چو زاغ رو اندر ن   مت   ه

 باغ یسو  برد، ن  کو به گورستان 

 

 دل یعنقا رو در ن   یگر رو 

 دل یقاف و مسجد اقصا یسو 

 آنکه او باشد مراقب عقل بود ۳۰۹

 در ربود یلیل یعقل را سودا

 

 ک ناقه بس مراقب بود و چستیل

 ش سستیاو مهار خو  یدیچون بد

 

 فل گشت و دنگزو که غا یفهم کرد

 درنگکرده به کره ن    رو سپس

 

 ز جا یدید یچون بخود باز آمد

 بس فرسنگهاست کو سپس رفته

 

 هان منوالیدر سه روزه ره بد

 ماند مجنون در تردد سالها

 

 میناقه چو هر دو عاشق یگفت ا

 میقیما دو ضد بس همره ناال 

 

 ست بر وفق منت مهر و مهارین

 ارید از تو عزلت اختیکرد با

 

 گر را راهزنکد ین دو همره یا

 د ز تنیجان کو فرو ناگمره آن 

 

 یاجان ز هجر عرش اندر فاقه

 یاتن ز عشق خاربن چون ناقه

 ۱۵۳۷ت یدفیر چهارم، ب ۱۹۷و  ۱۹۶و  ۱۹۵



 

 باال بالها ید سو یجان گشا

 چنگالها ت   در زده تن در زم

 

 وطن ۀمرد یا تا تو با من بایسر 

 دور مانده جان من یلیبس ز ل

 ریو بماندم سخت د کیراه نزد ۳۱۰

 ی   سی  س ین سوار یگشتم ز   ی  س

 ۱۵۵۰ت یدفیر چهارم، ب ۱۹۸

 ر یآنچنان افکند خود را سخت ز  ۳۱۱

 ی  جان آن دلکه مخلخل گشت 

 

 ر و پستیز چون چنان افکند خود را 

 ش هم شکستیاز قضا آن لحظه پا

 

 را بربست و گفتا گو شوم یپا

 رومدر خم چوگانش غلطان یم

 

 بود یلیکم از ل  یک  مویل عشق

 بود بهر او اویل گشتر    یگو 

 ۱۵۵۳ت یدفیر چهارم، ب ۱۹۸

 را برست و گفتا گو شوم یپا ۳۱۲

 رومدر خم چوگانش غلطان یم

 ۱۵۵۵ت یدفیر چهارم، ب ۱۹۹

 ستیامانهیبرادر قصه چون پ یا ۳۱۳

 ستیابسان دانه یاندر و  معن  

 

 د مرد عقلی  بگ معن   ۀدان

 ت نقلا گر گشمانه ر یننگرد پ

 ۳۶۲۲ت یدفیر دوم، ب ۲۰۲

 خوبر مثال عنکبوت آن زشت ۳۱۴

 گنده را بافد بر او  یهاپرده

 

 نور کرد ۀش پردیاز لعاب خو 

 ادراک خود را کور کرد ۀدید

 ۴۶۲ت یدفیر چهارم، ب ۲۰۳

 ده جان اویند یذوق آزاد ۳۱۵

 دان اویهست صندوق صور م

 

 ۴۵۱۰ت یدفیر ششم، ب ۲۰۴



 محبوس عقلش در صور
ً
 دائما

 دارد گذر ر قفساز قفس اند

 

 عال یسو  از قفس منفذش ن  

 رود او جابجاها یمدر قفس

۳۱۶  
ر
  گر ز صندوف

ر
 رود به صندوف

 ین او سمان  
ر
 بود ست صندوف

 ۴۵۱۵ت یدفیر ششم، ب ۲۰۴

 د ناگهانیگاو در بغداد آ ۳۱۷

 ن رسان تا آن رسانیبگذرد از ا

 

 ها و مزهش و خویسر یاز همه ع

 د جز که قشر خربزهنیباو ن

 ۲۳۷۷ت یدفیر چهارم، ب ۲۸۶و  ۲۰۵

 جز رنگ و بو چون ندارد مدریک ۳۱۸

 ها را گو بجومیاقل ۀجمل

 ۲۳۷۶ت یدفیر چهارم، ب ۲۰۵

 د ادراک اویجز ند یی   جنس چ ۳۱۹

 نشنود ادراک منکرناک او

 ۶۲ت یدفیر سوم، ب ۲۰۶

 را یو هو  یاز قال ها یبشنو  ۳۲۰

 را؟ یتو  حالت صد  ن  یبب یک

 ۴۷۶۸ت یدفیر سوم، ب ۲۰۷

  دل مر تو رات   گور خوشیر از چن ۳۲۱

 آخر از گور دل خود برتر آ

 

 شوخ و شنگ یازاد و زنده یازنده

 ن گور تنگ؟ید تو را ز ی  گدم نیم

 ۳۱۳۲ت یدفیر دوم، ب ۲۰۷

 کند؟  یشاد  یکی  در زنج بسته ۳۲۲

 کند؟  ی حبس آزادی  اس یک

 ۶۳۱ت یدفیر اول، ب ۲۰۸

 رسهبست یهاها چون کوزهجسم ۳۲۳

 تا که در هر کوزه چبود آن نگر

 ۶۵۰ت یدفیر ششم، ب ۲۰۸

 شیه یگر به مفروظش نظر دار  ۳۲۴

 تو، گمریه ور به ظرفش عاشقر 

 ۶۵۲ت یدفیر ششم، ب ۲۰۸

 یگم شو   یدار شه یگر نظر در ش ۳۲۵

 شه است اعداد و دون  یزآنکه از ش

 

 واریه یور نظر بر نور دار 

 منتیه یجسم او اعداد  ن  از دو

 ۱۲۵۶ت یدفیر سوم، ب ۳۹۸و  ۲۰۸



 میاجمله بر فهرست قانع گشته ۳۲۶

 میاآغشته یزآنکه در حرص و هو 

 ۱۵۶۹ت یدفیر چهارم، ب ۳۷۰، ۲۰۸

 را کاندر آ گفت استاد احویل ۳۲۷

 شه رایرو برون آر از وثاق آن ش

 

 شه من کدامیگفت احول زآن دو ش

حیپ  تمام ش تو آرم؟ بکن رسر

 

 ست، روینشه یگفت استا آن دو ش

  مشوت   ببگذار و افزون احویل

 

 استا مرا طعنه مزن یگفت ا

 ک را درشکنیگفت استا زآن دو، 

 

 ک بود و به چشمش دو نمودیشه یش

 گر نبودیشه را دیچون شکست او ش

 

 بشکست، هر دو شد ز چشم یکیچون 

 الن و خشمیمرد احول گردد از م

 

 ل کندرا احو خشم و شهوت مرد 

 بدل کندمت روح را ماز استق

 

 ده شدیچون غرض آمد هی  پوش

 ده شدید یصد حجاب از دل به سو 

 ۳۲۷ت یدفیر اول، ب ۲۱۰و  ۲۰۹

 او یمو کج شد از ابرو  یکی چون ۳۲۸

 او یشکل ماه نو نمود آن مو 

 

 گردون شود  ۀکژ چون پرد  یمو 

 چون شود شد،گر همه اجزات کژ 

 ۱۱۹ت یدفیر دوم، ب ۲۱۲

 دیار رشی ی ای   طالب هر چ ۳۲۹

 دید ندیجو که یم  یی   جز همان چ

۲۱۲  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 کن  آنچه تو گنجش توهم یم ۳۳۰

 کن  زآن توهم گنج را گم یم

 ۲۴۷۵ت یدفیر اول، ب ۲۱۲



 ؟کن    اسانر یاز خود ق وانگیه ۳۳۱

 ؟کن    ال محض را ذانر یمر خ

 ۳۴۰۸ت یدفیر اول، ب ۲۱۴

 ان علمی  ش م،یی  شا همه م ۳۳۲

 ن از باد باشد دم بدمماحمله

 ۶۰۳ت یاول، بدفیر  ۲۱۶

 نم نه مکری، گر وفا بیگفت آر  ۳۳۳

 د و بکریاز ز ام دهیمکرها بس د

 

 من هالک فعل و مکر مردمم

 زخم مار و کژدمم ۀدیمن گز 

 

 ت   مردم نفس از درونم در کم

 ت   از همه مردم بیر در مکر و ک

 ۹۰۴ت یاول، ب دفیر  ۲۱۸و  ۲۱۷

 بدست بنده داد  یلیخواجه چون ب ۳۳۴

 زبان معلوم شد او را مرادن  

 

 اوست یهال اشارتیدست همچون ب

 اوست یهاعبارت یسر یآخراند

 ۹۳۲ت یدفیر اول، ب ۲۱۹

 علت در اوست ما چون بیس ۀدید ۳۳۵

 د دوستید خود در دیرو فنا کن د

 ۹۲۱ت یدفیر اول، ب ۲۱۹

 قزانند خلیگر   یسر ینک ز درو  ۳۳۶

 ند خلقحرص و امل زآن ۀلقم

 

 مثال آن هراس یسر یترس درو 

 حرص و کوشش را تو هندستان شناس

 ۹۶۱ت یدفیر اول، ب ۲۲۰

 محال یم؟ از خود؟ ایز یاز که بگر  ۳۳۷

 ن وبالیم؟ از حق؟ اییاز که بربا

 ۹۷۰ت یدفیر اول، ب ۲۲۱

 گرگوش خریگوش خر بفروش و د ۳۳۸

 خر ابد گوشیحرف حق را درن

 

 ت   بخرگوش  یباز بهرو تو رو 

 ت   خرگوش ب یساز  یی  گی  ش

 

 ۱۰۲۸ت یدفیر اول، ب ۳۳۰و  ۲۲۱

 دیش دیخو  یعکس خود را او عدو  ۳۳۹

 دیکش  یی  شمش شیالجرم بر خو 

 ۱۳۱۸ت یدفیر اول، ب ۲۲۲



 نفس خرگوشت به صحرا در چرا ۳۴۰

 ن چه چون و چرایتو به قعر ا

 ۱۳۵۲ت یدفیر اول، ب ۲۲۲

 المکان اصل تو در  کان  تو م ۳۴۱

 ربند و بگشا آن دکانن دکان بیا

 

 را در جهاتیز، ز یدر جهت مگر 

 مات است مات درهشششش در است و 

 ۶۱۲ت یدفیر دوم، ب ۲۲۴

 یدو رسآب و یم ن  یبدور یم ۳۴۲

 یشو نش خود یمیعاشق آن ب

 ۳۲۲۹ت یدفیر چهارم، ب ۲۲۵

 روند هویسر ین دو به بیبعد از آن ا ۳۴۳

 شوندک یمولود آنجا  والد و 

 ۶۶۳ت ی، بدفیر ششم ۲۲۵

 ، گمانیش و پس دار یگر تو خود را پ ۳۴۴

 ز جان و محرویم جسیم ۀبست

 

 ش و پس، وصف تن استیر و باال، پیز 

 ها وصف جان روشن استجهتن  

 ۲۰۰۷ت یدفیر اول، ب ۲۲۶

 رودت یمیهان وسط در بانیا ۳۴۵

 که مر آن را اول و آخر بود

 

 د تا در آن یببا اول و آخر 

 انیا می طدر تصور گنجد اوس

 

 ت چون ندارد دو طرفینهان  

 منرصف ۀانیبود آن را م یک

 ۳۵۴۰ت یدفیر دوم، ب ۲۲۶

 رفتر  اسن باال و پسنر  قرب ن   ۳۴۶

 است رستر   قرب حق از حبس هسنر 

 

 ریو ز  ستیباال یست را چه جاین

 ریست را نه زود و نه دور است و دین

 

 ستسنر یق در نکارگاه صنع ح

 ست؟یچ ستین چه دان   نر هس ۀغر 

 ۴۵۱۴ت یدفیر سوم، ب ۲۲۷

 ی  ح ۳۴۷
 آمد درونش آن زمان نر

  و آسمانت   که برون شد از زم

 ۲۲۱۰ت یدفیر اول، ب ۲۲۸



 اهیآنکه در چه زاد و در آب س ۳۴۸

 او چه داند لطف دشت و رنج چاه؟

 ۳۵۰۰ت یدفیر ششم، ب ۲۳۰

 وفتادا یی  در اس ا به طفیلی ۳۴۹

 مادر برده زادا ز اول او ز ی

 ۴۵۰۹ت یدفیر ششم، ب ۲۳۰

 دیکو را ندیروز نآنکه هرگز  ۳۵۰

 دیخواهد طپ یک  ادبار ن یاو در ا

 ۴۵۰۸ت یدفیر ششم، ب ۲۳۰

 ده جان اویند یذوق آزاد ۳۵۱

 دان اویست صندوق صور مه

 ۴۵۱۰ت یدفیر ششم، ب ۲۳۰

 بار دگر یلو را،ن یم ایاگفته ۳۵۲

 د خی  یکرر بهر تأکشد م

 ۱۰۴۶ت یب دفیر چهارم، ۲۳۱

 آب هست یرود آنجا که بو یم ۳۵۳

 ش بستین تفکر راه را بر خو یز 

 ۳۳۰۶ت یارم، بهدفیر چ ۳۹۲و  ۲۳۲

ت یم ۳۵۴  کنندخلق پندارند عشر

 کنندپر خود بریم ایلیبر خ

 ۲۱۳۸ت یدفیر سوم، ب ۲۳۳

 یمن ند ۳۵۵
 

 خواب آورد دم تشنیک

 
 

 خردن   خواب آرد تشنیک

 ۳۳۰۹ت یرم، بدفیر چها ۲۳۴

۳۵۶  
 

 آور بدست آب کم جو، تشنیک

 تا بجوشد آبت از باال و پست

 ۳۲۱۲ت یدفیر سوم، ب ۲۳۴

 د در برتیایب گر تو نشتان   ۳۵۷

 دهد درد رست ور تو بشتان  

۲۳۴  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 ؟ نگردد طالبتن  طالب او ۳۵۸

 طالبت شد مطلبت یچون بمرد

 ۴۱۴۲ت یدفیر پنجم، ب ۲۳۴

 اوست آن یش رو یو پ مست آب ۳۵۹

 خی  ز آب رواناندر آب و ن  

 

 د بحر کویچون گهر در بحر گو 

 وار اویال چون صدف دیوآن خ

 

 شودگفتر  آن کو حجابش یم

 شودابر تاب آفتابش یم

 ۱۰۷۹ت یدفیر پنجم، ب ۲۳۵

 م کنیتو ببند آن چشم و خود تسل ۳۶۰

 ر کهندر آن شه ن  یخوشتر  ب

 ۱۱۱۳ت یدفیر پنجم، ب ۲۳۵

 علت آن آرزو ینمود ور  ۳۶۱

 جان تو از جست و جو یدیخود رم

 ۱۳۵۰ت یدفیر چهارم، ب ۲۳۶



 در آن   هر فکر که گریمت   همچن ۳۶۲

 ست ازتو نهانب آن فکرت شدهیع

 ۱۳۳۴ت یدفیر چهارم، ب ۲۳۷

 ها بدهد تو را تازه به دستوعده ۳۶۳

 شکستکو هزاران بار آنها را 

 ۲۲۷۹ تیدفیر دوم، ب ۲۳۷

 فردا و فردا وعده داد مدنر  ۳۶۴

 نهادشد درخت خار او محکم

 ۱۲۳۲ت یدفیر دوم، ب ۲۳۷

 و در کاستر   خارکن در سسنر  ۳۶۵

 در قوت و برخاستر  خاربن 

 ۱۲۳۷ت یدفیر دوم، ب ۲۳۷

 تری  شود، تو پاو جوانیر یم ۳۶۶

 زود باشو روزگار خود می  

 ۱۲۳۹ تیدفیر دوم، ب ۲۳۷

 کش نیهت هر سو  سیخار سه سو  ۳۶۷

 ریه ، از زخم او تو یکخلد در 

 

 در خار زن یآتش ترک هو 

 کوکار زنیار نیدست اندر 

 ۳۷۵ت یدفیر سوم، ب ۲۳۸

  مگو فردا که فرداها گذشتت   ه ۳۶۸

 ام کشتینگذرد ا تا به کیل

 ۱۲۶۹ت یدفیر دوم، ب ۲۳۸

 ها سخاستها و لذتترک شهوت ۳۶۹

 هوت فرو شد برنخاستهر که در ش

 ۱۲۷۲ت یم، بدفیر دو  ۲۳۸

 حد روانه هر زمانرحمت ن   ۳۷۰

 مردمان ید از درک آن ایاخفته

 ۳۳۰۴ت یدفیر چهارم، ب ۲۹۲و  ۲۴۱

 روان ۀنانند و بس خفتیدورب ۳۷۱

 رهروان یدشان ایآر  رحمنر 

 

 یمن ند
 

 خواب آورد دم تشنیک

 
 

 خردن   خواب آرد تشنیک

 ۳۳۰۸ت یدفیر چهارم، ب ۲۴۱

 ر راناهموابفکن از من حمل  ۳۷۲

 انوار را ۀنم روضیتا بب

 ۲۱۶ت یدفیر ششم، ب ۲۷۹و  ۲۴۱

 ش جمع آمد مگسیبر رس هر ر  ۳۷۳

 ش کسیش خو یند قبح ر یتا نب

 

 ها و آمال توشهیآن مگس اند

 ش تو آن ظلمت احوال تویر 

 

 ۳۲۲۳ت یدفیر اول، ب ۲۴۲



 کنندرنج را صد تو و افزون یم ۳۷۴

 کنندون یمیا دارو به افعقل ر 

 ۲۸۸ت ی چهارم، بدفیر  ۲۴۲

 وارهند یار یاز هوش تا دیم ۳۷۵

 نهندننگ خمر و بنگ بر خود یم

 ۲۲۵ت یدفیر ششم، ب ۲۴۲

 یخودیدر ب یزند از خودیگر یم ۳۷۶

 یمهتد یا به شغل ای ا به مسنر ی

 ۲۲۷ت یدفیر ششم، ب ۲۴۲

  توی  نفس خود بر خود مگردان چ ۳۷۷

  توی   از شی  ا بازگزود او ر 

 نسخ ۲۴۳
 
 مضان  ر  ه

 
 خاور ، کالله

 طان باز کنی شی  طفل جان از ش ۳۷۸

 بعد از آنش با ملک انباز کن

 ۱۶۴۰ت یدفیر اول، ب ۲۴۳

 یو تن را وا بر ی دی  گر ز ش ۳۷۹

 یحلوا خور  در فطام او بیس

 ۳۷۴۸ت یدفیر سوم، ب ۲۴۳

 مان بشکندیسوگند پچون که ن   ۳۸۰

 بشکندد هم آن گر خورد سوگن

 

 ی  عقل او اس و ت اسی  نفس او م

 ی  هزاران مصحفش را خورده گ صد 

 

 تر گردد از آنزانکه نفس آشفته

 بندش به سوگند گران که کن  

 

 بند بر حاکم نهد  یی  چون اس

 ون جهد ی  حاکم آن را بر درد، ب

 

 بر رسش کوبد ز خشم آن بند را 

 او سوگند را یزند بر رو یم

 ۲۱۳۵ت یب دفیر دوم، ۲۴۶

 جوه توبهشتتو از حال گذ یا ۳۸۱

 ن توبه؟ بگویتوبه از ا کن    یک

 ۲۲۰۶ت یدفیر اول، ب ۲۴۸

 رود شان  یم عمرت در پر ین ۳۸۲

 ودش مان  یگر در پشیم دین

 

 بگو مان  ین فکر و پشیترک ا

 کوتر بجویحال و کار و بار ن

 

 ۱۳۴۱ت یدفیر چهارم، ب ۲۴۹



 کوتر بدستیکار ن  یور ندار 

 ت بر فوت چه است؟مان  یپس پش

 

 کوپرستی، ره ندان   گر هیم

 ن بد است؟یکا  چون بدان   ،ور ندان  

 دن استیال دیخغاها یدر  نیا ۳۸۳

 دن استیوز وجود نقد خود بی  

 ۱۷۱۱ت یدفیر اول، ب ۲۵۰

 دار برخوردار شدیهر که از د ۳۸۴

 ن جهان در چشم او مردار شدیا

 ۵۸۲ت یدفیر دوم، ب ۲۵۱

 بر افالک رفتارش بودآنکه  ۳۸۵

 چه دشوارشبود رفتر  ت   بر زم

 ۱۴۸۲ت یدفیر دوم، ب ۲۵۱

 حرص بدش آنچون ز کودک رفت  ۳۸۶

 دشیبر دگر اطفال خنده آ

 ۱۱۳۴ت یدفیر چهارم، ب ۲۵۲

 کردشانهر طرف که دل اشارت   ۳۸۷

 کشاندود هر پنج حس دامنیم

 ۳۵۶۷ت یدفیر اول، ب ۲۷۵و  ۲۵۳

 ات راندیکل  یگر بخواهد سو  ۳۸۸

 دنات مایجزئ یور بخواهد سو 

 ۳۵۶۵ت یدفیر اول، ب ۲۷۵و ۲۵۳

 و محقوق دان آن کفش را صاف   ۳۸۹

 همچو دشنام لب معشوق دان

 ۲۸۸۴ت یول، بادفیر  ۲۷۵و  ۲۵۳

 رسهی  چون تو را وهم تو دارد خ ۳۹۰

 گرد آن وهم دگر  یاز چه گرد

 ۲۶۶۲ت یدفیر پنجم، ب ۲۵۴

 سوراخ کنخواهم سبب  یادهید ۳۹۱

 بن و  خیتا سبب را برکند از ب

 ۱۵۵۲ت یدفیر پنجم، ب ۲۵۴

 کندآن یم زدان ن  یخواب را  ۳۹۲

 کندکز دو عالم فکر را بریم

 ۲۶۸۵ت یدفیر چهارم، ب ۲۵۹

 د دلتینبگشا تا برون نان   ۳۹۳

لت خ  اپس چه سود اندر فر   می  

 

 یغو  یا ه کفش تنگ پویسر کا  ی

 یدو یم ابان فراخ  یدر ب

 ۳۵۴۷ت یدفیر سوم، ب ۲۵۹

 شودخواب روشن یمدر بس عجب  ۳۹۴

 شوددل درون خواب روزن یم

 ۲۲۳۵ت ی، بمدفیر دو  ۲۶۰

 دار دارد، چشم رسیآنکه دل ب ۳۹۵

 د صد برصیگر بخسبد برکشا

 ۱۲۲۳ت ی، بمدفیر سو  ۲۶۰



 دار است او در خوابیر یهر که ب ۳۹۶

 ش از خوابش بیر یدار یهست ب

 ۴۰۹ت یدفیر اول، ب ۲۶۱

 الیهر خخفته آن باشد که او از  ۳۹۷

 د و کند با او مقالیدارد ام

 ۴۱۴ت یدفیر اول، ب ۲۶۱

 ستی خواب نت   ، مگو کن  واروز در خ ۳۹۸

 ستیه فرع است، اصل جزمهتاب نیسا

 ۱۷۳۲ت یدفیر سوم، ب ۲۶۱

 اشهیمرغ بر باال پران و سا ۳۹۹

 شو دود بر خاک پران مرغیم

 

 شوده یاد آن سایص ابلیه

 ه شودیمادود چندانکه ن  یم

 

 ه اویسا یاندازد بسو  ی  ت

 شود در جست و جو ش خایلکشتر 

 

 شد، عمر رفت ترکش عمرش تیه

 ه تفتیدن در شکار سایاز دو 

 ۴۱۷ت یدفیر اول، ب ۲۶۲

 دار نبود جان مایچون به حق ب ۴۰۰

 چو در بندان ما یدار یهست ب

 

 الیجان همه روز از لگدکوب خ

 ود و از خوف زوالوز زبان و س

 

 ف و فرلط ن   ماندشنه صفا یم

 آسمان راه صفر یبسو  ن  

 ۴۱۰ت یدفیر اول، ب ۲۶۲

 واریه ایلیکز خ  تو نتان   ۴۰۱

 جیهون ی  تا از آن ب سن  ا بخی

 

 فکر زنبور است و آن خواب تو آب

 د ذبابیدار باز آیب یچون شو 

 

 ۷۳۰ت یدفیر پنجم، ب ۲۶۳

 تاند تا چو خسبد اوسیل بایپ ۴۰۲

 هندوستان ۀند خطیخواب ب

 

 ۳۰۶۸ت یدفیر چهارم، ب ۲۶۵و  ۲۶۴



 هندستان به خوابچ یند هیخر نب

ابخر ز هندستان نکرده  ست اغیر

 

 ل از طلبیذکر هندستان کند پ

 پس مصور گردد آن ذکرش به شب

 است یق عقل و یخواب احمق ال  ۴۰۳

  استن   مت است و الش یقاو ن  همچو 

 ۴۳۱۹ت یدفیر ششم، ب ۲۶۵

 یو که خواب اندر ر   همچو آن وقنر  ۴۰۴

 یش خود شو یش خود به پیپتو ز 

 

 فالن یش و پندار یاز خو  یبشنو 

 با تو اندر خواب گفته است آن نهان

 ۱۳۰۰ت یدفیر سوم، ب ۲۶۶و  ۲۶۵

 فکر زنبور است و آن خواب تو آب ۴۰۵

 د ذبابیدار باز آیب یچون شو 

 ۷۳۱ت یدفیر پنجم، ب ۲۶۹

 ور اندر آب جستآنچنانکه ع ۴۰۶

 وران برستتا در آب از زخم زنب

 

 کند زنبور بر باال طوافیم

 چون برآرد رس، ندارندش معاف

 

 ن زمانیآب، ذکر حق و زنبور ا

 اد آن فالن و آن فالنیهست 

 

 ر در آب  ذکر و صی  کنو دم بخ

 از فکر و وسواس کهن تا ریه

 

 تو دور از آب باش بعد از آن خوایه

 تاش، خواجهع آن  که به رس هم طب

 ۴۳۵ت یدفیر چهارم، ب ۲۶۹

 به کارد یناد و الف خفته یمید ۴۰۷

 بدار یست، دست از و ین ایلیجز خ

 ۳۲۳۵ت یدفیر چهارم، ب ۳۹۶و  ۲۷۲

 یخفته را گر فکر گردد همچو مو  ۴۰۸

 یابد راه کو یآن دقت ن از او 

 ۳۲۳۸ت یدفیر چهارم، ب ۳۹۶و  ۲۷۲

 الیهر خ خفته آن باشد که او از  ۴۰۹

 د و کند با او مقالیدارد ام

 ۴۱۳ت ی، بدفیر اول ۲۷۲



 احمد و بوجهل در بتخانه رفت ۴۱۰

 یز 
ر
 ست زفتن شدن تا آن شدن فرف

 ۸۱۶ت یرم، بادفیر چه ۲۷۳

 بر تو زندان، بر من آن زندان چو باغ ۴۱۱

 غا مرا گشته فر   مشغویلت   ع

 ۳۵۵۳ت یدفیر دوم، ب ۲۷۳

 دند از محلهر دو گون زنبور خور  ۴۱۲

 سلگر عیش و آن دیک شد آن نیل

 ۲۶۸ت یاول، ب دفیر  ۲۷۴

 زو جدا یدین خورد گردد پلیا ۴۱۳

 همه نور خدا آن خورد گردد 

 

 د همه بخل و حسدین خورد زایا

 د همه عشق احدیآن خورد زا

 ۲۷۲ت یدفیر اول، ب ۲۷۴

 شود یار یعلم چون بر دل زند  ۴۱۴

 شود یعلم چون بر تن زند بار 

 ۳۴۴۷ت یدفیر اول، ب ۲۷۵

ط رسمه را در   ۴۱۵  ستینگوش کردن رسر

ط ن  ستیکار دل را جستر  از تن رسر

 ۱۰۹۵ تیب دفیر پنجم، ۲۷۶

 د من به صورت نگرومیگو  گوش ۴۱۶

 
 

 زند من نشنوم صورت ار بانیک

 

 شیک اندر فن خو یعالمم من، ل

 ستینش یب فن من جز حرف و صونر 

 

 ن خوب را ی ات   بب ن  یا بی بت   ه

 ن مطلوب رایدر خور ا ن  یست بین

 

 رمبو ب ک و گالن  گر بود مش

میفن من ا  ن است و علم و مخی 

 

 ساقمینم من رخ آن سیبب یک

 طاقیس یف ما لی مکن تکلت   ه

 ۲۳۸۹ت یدفیر چهارم، ب ۲۷۶

 از بدن چونکه رسنر  پس بدان   ۴۱۷

 تاند شدنگوش یم  ن  یچشم و ب

 

 زباننیی  ست آن شه شراست گفته

 عارفان یردد مو به مو چشم گ

 ۲۴۰۰ت ییر چهارم، بدف ۳۲۰و  ۲۷۷و  ۲۷۶



 تو به چشم خود نگر یچشم دار  ۴۱۸

 هی  ن   یهیمنگر از چشم سف

 ۳۳۴۲ت یدفیر ششم، ب ۳۸۹و  ۲۷۸

 شه کنینظر را پ یدیزتقل ن   ۴۱۹

 شه کنیو عقل خود اند یهم به رأ

 ۳۳۴۴ت یدفیر ششم، ب ۲۷۸

 ومردان مش ۀمرد باش و سخر  ۴۲۰

  و رسگردان مشوی  رو رس خود گ

 ۴۹۴ت یدفیر اول، ب ۳۵۹و  ۲۷۸

 ارب مکنین ابتال؟ یا تا به یک ۴۲۱

 مذهب مکنام بخش و دهمذهن  

 ۲۱۳ت یدتر ششم، ب ۲۷۹

 ت   احوالم بب یموج لشکرها ۴۲۲

 ت   در جنگ و ک یگر یبا د یکیهر 

 ۵۳ت یدفیر ششم، ب ۲۷۹

 ن سو گران یاشود  گهکژاوه  ن  یا ۴۲۳

 کژاوه گه شود آن سو کشان  آن

 ۲۱۵ت ی، بدفیر ششم ۲۷۹

 فکرت معکوس روتن کج یا ۴۲۴

 صد هزار آزاده را کرده گرو

 ۴۴۴۳ت یدفیر ششم، ب ۲۷۹

 رو ترک جان من بگو مدنر  ۴۲۵

 جز من بجو یگر یف دیرو حر 

  

 مرا آزاد کن یعمر من برد

  من داماد کنی  را غ یگر ید

 ۴۴۴۶ت یدفیر ششم، ب ۲۷۹

 چنان محبوب بود یحن داودل ۴۲۶

 بانگ چوب بودک بر محروم یل

 ۱۰۷۴ت یفیر دوم، بد ۲۸۰

۴۲۷  
 
 ر مکنون کنمگر جهان را پر د

 تو چون نباشد، چون کنم؟ یروز 

 ۲۳۹۰ت یدفیر اول، ب ۲۹۳و  ۲۸۰

 بوالهوس  یگفت آثارش دل است ا ۴۲۸

 آن برون آثار آثار است و بس

 

ه   جانت   ها در عباغها و سی  

 رون عکسش چو در آب روانبر ب

 

 شد اندر آبال باغ بایآن خ

 ز لطف آب آن اضطرابکه کند ا

 

 ها اندر دل استوهیباغها و م

 ن آب و گل استیلطف آن بر ا عکس

 ۱۳۶۲ت یدفیر چهارم، ب ۲۸۲



 یرو  ز استعداد در کان   ن   ۴۲۹

 یمحتو  یحبه نگرد یکیبر 

 ۴۴۲۵ت یدفیر ششم، ب ۲۸۳

 شیمخد ایآدر گلستان اندر  ۴۳۰

 ؟حان خریمیز ر  شود مغزش یک

 ۴۴۲۸ت یدفیر ششم، ب ۲۸۳

 تو ز ضعف خود مکن بر من گناه ۴۳۱

 بر تو شب، بر من همان شب چاشتگاه

 

 بر تو زندان بر من آن زندان چو باغ

 مرا گشته فراغ  مشغویلت   ع

 

 ل گشته گل  تو در ِگل مرا گِ  یپا

 مر ترا ماتم، مرا سور و دهل

 ۳۵۵۲ت یب دفیر دوم، ۲۸۳

 زنممن که هر دم راه خود را یم ۴۳۲

 چون کنم؟ یبا دگرکس سازگار 

 ۵۲ت یدفیر ششم، ب ۲۸۵

 خورد آن   او  است او، نه یهمچو جو  ۴۳۳

 خواران بگذردآب از او بر آب

 

 د قراری  گآب در جو زآن نیم

 خوارست تشنه و آبیزآنکه آن جو ن

 ۴۸۸ت یدفیر دوم، ب ۲۹۸

 ستین مشک، اما آلود استمشک ۴۳۴

 ستین پشکجز  ویل ک هستشمش یبو 

 

 دیمر  یدد امشک گر  تا که پشیک

 دید در آن روضه چر یسالها با

 ۲۴۷۱ت یدفیر پنجم، ب ۲۹۸

 ستین جهان معدوم نیا ن  یگر نب ۴۳۵

 ستیب جز انگشت نفس شوم نیع

 ۱۴۰۲ت یدفیر اول، ب ۳۰۲

 آن مقام یامخدا جان را تو بن یا ۴۳۶

 د کالمیرو رف یمحکاندر آن ن  

 ۳۰۹۲ت یدفیر اول، ب ۳۲۰

 مد آدیمایون نی  چون ز حس ب ۴۳۷

 اعجیم ن  یباشد از ارسار غ

 ۱۰۲۸ت یدفیر سوم، ب ۳۲۱

 طپندیم چو مایه جمله در خشیک ۴۳۸

 آب را بگشا ز جو بردار بند

 ۵۶۳ت یدفیر اول، ب ۳۲۱

 دیپنبه اندر گوش حس دون کن ۴۳۹

 دینون کی  بند حس از چشم خود ب

 ۵۶۶ت یدفیر اول، ب ۳۲۱



 دیفکرت شو گوش و ن  ن   حس و ن   ۴۴۰

 ودیرا بشن ا خطاب ارجیعت

 ۵۶۸ت یب اول،دفیر  ۳۲۱

 ریههنگام و راه ن  مرغ ن   ۴۴۱

 گ تیهیپر در بن د آتیسر 

 ۱۲۲۶ت یدفیر ششم، ب ۳۲۷و  ۳۲۲

 ستیف نیم و نون تشر یم و واو و میم ۴۴۲

 ستیف نیتعر  ز ن  جلفظ مؤمن 

 ۲۹۲ت یدفیر اول، ب ۳۲۴

 یادهیقت دیقحن   چ نایمیه ۴۴۳

 ؟یادهیم گل، گل چا ز گاف و ال ی

 

 رو مسما را بجو یاسم خواند

  نه اندر آب جوت   مه به باال ب

 ۳۴۵۶ت یدفیر اول، ب ۳۲۴

 عشق با نقش سبو یچند باز  ۴۴۴

 بگذر از نقش سبو و آب جو

 

 غافیل ، ز معن  یدیصورتش د

ر را گز 
 
 ن گر عاقیلیاز صدف د

 ۱۰۲۱ت یدفیر دوم، ب ۳۲۵

 آخر آدیمدارد  یمغز نغز  ۴۴۵

 آن را طلب گر آدیم دیمکی

 ۳۴۱۸ت یدفیر سوم، ب ۳۲۵

 گیر ن جوال مردهیزشت نبود کا ۴۴۶

 گ؟یو باشد آن هم پر ز ر  کیسر یم

۳۲۶  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 دید کشیبادر جوال آن کن که یم ۴۴۷

 دین رشسلطانان و شاها یسو 

 

 کن جوالت را ز سنگ  ورنه خایل

 نگکار و نین پیزخر خود را از ابا

 

 ۱۵۷۶ت یدفیر چهارم، ب ۳۲۶

 که پر لعلش کن    تان  چون نیم ۴۴۸

، چو همجنس تن   هم تیه  بهیر

۳۲۶  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 میکنن انبار گندم یمیما در ا ۴۴۹

 میکنآمده گم یمگندم جمع

 

 ر ما به هوشم آخیشیندینیم

 ر موشن خلل در گندم است از مکیکا

 

 ۳۷۷ت یدفیر اول، ب ۳۲۸و  ۳۲۷



 ستدهحفره ز  ما موش تا انبار 

 ستشده از فنش انبار ما خایل

 

 دزد در انبان ماست گر نه مویسر 

 گندم اعمال چل ساله کجاست؟

 

 جان دفع رسر موش کن یاول ا

 در جمع گندم کوش کن وآنگیه

 ر زنگارهابر دلت زنگار ب ۴۵۰

 شد ز ارسارها کور جمع شد تا  

 ۳۳۷۱ت یدفیر دوم، ب ۳۲۹

 بر رس بنوشته خط یسینو چون  ۴۵۱

 د، خواندنش گردد غلطیفهم نا

 

 اوفتاد ایهیبر س ایهیکآن س

 نداد ن  هر دو خط شد کور و معنا

 ۳۳۸۳ت یدفیر دوم، ب ۳۲۹

 برادر موضع ناکشته باش یا ۴۵۲

 د نابنوشته باشیدفیر اسپ

 ۱۹۶۳ت یدفیر پنجم، ب ۳۲۹

 مکر تو است له و یحآن سالحت  ۴۵۳

 ستخجان تو  د و همیهم ز تو زائ

 

 لین حیز  یچ سودیه یچون نکرد

 د دولیش آیلت کن که پیترک ح

 

 ۳۱۷۱ت یدفیر دوم، ب ۴۱۰و  ۳۳۰

انگ ریکیز  ۴۵۴   توستی   چون باد کی 

 ن درستیشو تا بماند د ابلیه

 ۱۴۲۱ت یدفیر چهارم، ب ۳۸۲و  ۳۳۰

 ی  بفروش و ح ریکیز  ۴۵۵
 بخر ان 

 ی  است و حظن  ریکیز 
 برص ان 

 ۱۴۰۷ت ی، بدفیر چهارم ۳۳۰

 ت اگر عقلت رودی  ن رس از حیز  ۴۵۶

 شود رس و عقیل تیرس و مو هر 

 ۱۴۲۶ت یدفیر چهارم، ب ۳۸۴و  ۳۳۰

 را بگذار آنگه هوش دار هوش ۴۵۷

 گوش را بربند آنگه گوش دار

 ۱۲۹۱ت یدفیر سوم، ب ۳۳۰

د یزآن که استعداد تبد ۴۵۸  ل و نی 

 و آن را فوت کرد پسنر ودش از ب

 

 ۱۵۲۷ت یدفیر چهارم، ب ۳۳۲



 اد شد کآن رهی  استزو چو استعد

 که خورد مغز خر است  ن  هر غذا

 

 ون شودیگر بالدر خورد او، اف

 اش افزون شودعقیلسکته و ن  

 ش او دانش شودیجهل آمد پ ۴۵۹

 دکه در ناقص رو   جهل شد علیم

 

 ، علت شودد علنر ی  هر چه گ

 ، ملت شودد کامیلی  کفر گ

 ۱۶۱۲ت یدفیر اول، ب ۳۳۳

 شود یار یعلم چون بر دل زند  ۴۶۰

 شود یعلم چون بر تن زند بار 

 ۳۴۴۷ت یدفیر اول، ب ۳۳۳

 اهل دل حمالشان یهاعلم ۴۶۱

 اهل تن احمالشان یهاعلم

 ۳۴۴۶ت یدفیر اول، ب ۳۳۳

 د هوش تو ک چون در رنگ گم شیل ۴۶۲

 توشد ز نور آن رنگها روپوش 

 ۱۱۲۲ت یدفیر اول، ب ۳۳۵

 سته، نه بهر روشن  دان چون ن   ۴۶۳

 ستدن   یایطالب،علم دنمچو ه

 

 طالب علم است بهر عام و خاص

 ن عالم خالصید از اابیکه تا   ن  

 ۲۴۳۰ت یدفیر دوم، ب ۳۳۵

 جان بودکه آن ن    یعلم گفتار  ۴۶۴

 دداران بو یخر  یرو  عاشق

 

 بحث علم زفت وقتگرچه باشد 

 باشد، مرد و رفتدارش نیچون خر 

 ۲۴۳۶ت یدفیر دوم، ب ۳۳۵

 بود بهر فروخت یدیعلم تقل ۴۶۵

 ، خوش برفروختید مشیر یایچون ب

 

 حق است قر یعلم تحق یمشیر 

 بازار آن پررونق است
ً
 دائما

 ۳۲۶۵ت یدفیر دوم، ب ۳۳۶و  ۳۳۵

 از محقق تا مقلد فرقهاست ۴۶۶

 گر صداستیو داود است و آن دن چیکا

 

 ۴۹۳ت یدفیر دوم، ب ۳۳۶



 بود یسوز ن یمنبع گفتار ا

 بود یوآن مقلد کهنه آموز 

 

 داران مفلس را بهلین خر یا ۴۶۷

 ک مشت گل؟یکند؟   یدار یچه خر 

 

 ل را مخر، ِگل را مجومخور، گِ  ِگل

 ار است دائم زرد روو خزآنکه ِگل

 ۲۴۴۰ت یدفیر دوم، ب ۳۶۷و  ۳۳۸

  جنگشان ت    چوبی  مله با شمشج ۴۶۸

 هنگشانآ نفیعیجمله در ال 

 

  شان گشته سواره بر نن  جمله

 ا دلدل پن  یماست  راقن بیکا

 ۳۴۳۶ت یدفیر اول، ب ۳۳۸

 و ادراک شما وهم و فکر و حس ۴۶۹

 همچو دان آن مرکب کودک، هال

 ۳۴۴۵ت یدفیر اول، ب ۳۳۸

 ان یل و صد بیآن مقلد صد دل ۴۷۰

 چ جانیندارد ه از زبان آرد،

 

 کند گستاخ مردم را به راهیم

 و به جان لرزانیر است از برگ کاها

 ۲۴۸۰ت ییر پنجم، بدف ۳۳۹

 صد هزاران فضل داند از علوم ۴۷۱

 نداند از ظلومجان خود را یم

 

 یت هر جوهر یداند او خاص

 یان جوهر خود چون خر یدر ب

 ۲۶۴۸ت یدفیر سوم، ب ۳۴۰

 یمعده ز  یخو  ۴۷۲
 
 جو باز کن ه و ن ک

 حان و گل آغاز کنیخوردن ر 

 

 کشدکهدان یم  یو تن س ۀمعد

 دکشحان یمیر  یدل سو  ۀمعد

 ۲۴۷۶ت یدفیر پنجم، ب ۳۴۰

 باز شد دهان   ن دهان بسنر یا ۴۷۳

 راز شد یهالقمه ۀکو خورند

 ۳۷۴۷ت یدفیر سوم، ب ۳۸۵و  ۳۴۰

 اهل دل کشد یدل تو را در کو  ۴۷۴

 دتن تو را در حبس آب و گل کش

 ۷۲۵ت یدفیر اول، ب ۳۴۰



 د و قرارید زآن سبب جانش وطن ۴۷۵

 وارا موشین سوراخ دنیاندر ا

 

 گرفت  ن سوراخ بنان  یهم در ا

 گرفت  ن  درخور سوراخ دانا

 ۳۹۷۸ت یدفیر سوم، ب ۳۴۱

 دشت و نورش ره نبود یچونکه سو  ۴۷۶

 نمودیم یهم در آن ظلمات جهد

 ۲۴۳۳ت یدفیر دوم، ب ۳۴۱

 نهدرش گام هر سو یمجان کو  ۴۷۷

 جهدبریم هد، ویلنجعاقبت 

 ۲۲۰۱ت یدفیر چهارم، ب ۳۴۱

 دید تننکه او تا  یسیمکر و تلب ۴۷۸

 دید پدینا دگر وان یآن ز ح

 

 علم هندسه یهایکار خرده

 ا نجوم و علم طب و هندسهی

 

 ستشای دنت   تعلق با همکه 

 ستشیره به هفتم آسمان هم ن

 

 آخور است ین همه علم بنایا

 که عماد بود گاو و اشیر است

 

 لشعلم راه حق و علم می   

 صاحب دل داند آن را با دلش

 ۱۵۱۴ت یرم، بدفیر چها ۳۴۲

 جان شودیمرده گردد شخص چون ب ۴۷۹

 آن شودخر شود چون جان او ن  

 

 ها فزونیر جان کندوانیاو ز ح

 ها کندیک کار یدر جهان بار 

 

 ۱۵۱۱ت یدفیر چهارم، ب ۳۴۲

 افت راهینش یدر خلوت به ب هر که ۴۸۰

 اهد دستگیها نجو او ز دانش

 ۳۸۵۶ت یدفیر سوم، ب ۳۴۳

 ب دانش جوش کردنه آیچون ز س ۴۸۱

 نه نه زردیر ینه شود گنده نه د

 

 ۱۹۶۵ت یرم، بدفیر چها ۳۴۳



 ور ره نبعش بود بسته چه غم؟

 جوشد ز خانه دم به دم کو هیم

 

 هایمثال جو  یلیعقل تحص

 هایاز کو  یاکآن رود در خانه

 

 شتر  جو چشمه رایاز درون خو 

ا تا ریه  از منت هر نارس 

 روشینور خود است آن پو ی  پ ۴۸۲

 روشیو خش است آن ن  یابع خو ت

 ۲۱۸۹ت یدفیر چهارم، ب ۳۴۴

 و، ابر شو، باران ببارشآسمان  ۴۸۳

 ناودان بارش کند، نبود به کار

 

 ت استیآب اندر ناودان عار 

 فطرت است ا یآب اندر ابر و در 

 

 ست مثل ناودانشهیفکر و اند

 ت ابر و آسمامو مکشوف اس وخ

 

 غ صد رنگ آوردباران با  آب

 ه در جنگ آوردیهمسا ناودان

 ۲۴۹۰ت یدفیر پنجم، ب ۳۴۴

 ان کن از فضل و فضولیش را عر یخو  ۴۸۴

 تا کند رحمت به تو هر دم نزول

 ۲۳۷۱ت یدفیر ششم، ب ۳۴۴

 هان آواز یش ایاز درون خو  ۴۸۵

 منع کن تا کشف گردد رازها

 ۷۵۳ت یدفیر دوم، ب ۳۴۴

 هان رنگیبجز ا ن  یها برنگ ۴۸۶

 هاسنگ یبجا ن  یگوهران ب

 

 یشو  ان  یگوهر چه بلکه در 

 یشو  مان  یآفتاب چرخ پ

 ۷۵۷ت یدفیر دوم، ب ۳۴۴

 چون بجد مشغول باشد آدیم ۴۸۷

 د رنج خود باشد عیمیاو ز د

 ۱۶۰۴ت یدفیر سوم، ب ۳۴۷

 تا به عودسپندان  از خا یآن زل ۴۸۸

 بود وسف کردهی ی   نام جمله چ

 ۴۰۲۱ت یدفیر ششم، ب ۳۴۸و  ۳۴۷



 

 ها مکتوم کردنام او در نام

 معلوم کرد محرمان را رس آن

 یصد هزاران نام گر بر هم زد ۴۸۹

 یوسف بدیقصد او و خواه او 

 ۴۰۳۳ت یدفیر ششم، ب ۳۴۸

 کرده بود از نام هو  یسیآنچه ع ۴۹۰

 دا ورا در نام اویپ یشدیم

 ۴۰۳۹ت یدفیر ششم، ب ۳۴۸

 وجود من پر است یلیک از لیل ۴۹۱

 ن در استن صدف پر از صفات آیا

 

 فصاد گر فصدم کن   یترسم ا

 زن   یلیش را ناگاه بر لین

 ۲۰۱۷ت یدفیر پنجم، ب ۳۴۸

 ی  ح ۴۹۲
 د ز عشق، آن نطق رایآ نر

 زهره نبود که کند او ماجرا

 ۳۲۴۱ت یب دفیر پنجم، ۳۴۸

  و رسر ی  لب ببندد سخت او از خ ۴۹۳

 کز دهان افتد گهرد  یتا نبا

 ۳۲۴۳ت یدفیر پنجم، ب ۳۴۸

 بود نان که بر رست مرغ  آنچ ۴۹۴

 کز وفاتش جان تو پران شود

 

 دن ز جایجنبچیه یار ین پس

 د مرغ خوب تو هوای  تا نگ

 

 رسفه را یزد، ببند یار یدم ن

د آن همایتا نبا  د که بی 

 

 ا ترشی د یبگو ن یی  ست شور ک

 خمش عن  ی، نیه بر لب انگشنر 

 

 ن مرغ است، خاموشت کندت آی  ح

 برنهد رسپوش و پرجوشت کند

 ۳۲۴۶ت یدفیر پنجم، ب ۳۴۸

می  زنج آن ی  غ ۴۹۵   زلف دلی 

 بردرم ی آر ی  گر دو صد زنج

 ۱۹۱۷ت یدفیر پنجم، ب ۳۴۹

 گر مکنی، دت   چن یتا کنون کرد ۴۹۶

 ن افزون مکنیآب، از ا یه کردی  ت

 ۲۴۸۰ت یدفیر چهارم، ب ۳۴۹



 

 ن آب صافیبرمشوران تا شود ا

 و اخیر در طواف  ماهت   و اندرو ب 

 ا اکنون ز غفلت پاک کنگوش ر  ۴۹۷

 استماع هجر آن غمناک کن

 ۴۸۲ت یدفیر سوم، ب ۴۲۴و  ۳۴۹

 زدهان رهو  و بنگر کار ی   خ ۴۹۸

 ن بحر آمدهیبان ایغول کشت

 ۱۴۶۰ت یدفیر چهارم، ب ۳۵۰

 ن قلتبانیا ستبرداشتمال او  ۴۹۹

 زادگانآ ین غالم اوست ایو 

 

 ن جوان مر خواجه را باشد پشیا

 ن خی  یارد ز طفل بود و او ند

۳۵۱  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 زنده کن نفس خود را کش جهان   ۵۰۰

 ست او را بنده کنخواجه را کشته

 

 ت   گاو نفس توست ه  مدغ

 ت   ست و مههشتر  را خواجه کردیخو 

 

 گاو عقل توست رو  ۀآن کشند

 ر مشوگاو تن منک  ۀبر کشند

 

 خواهد ز حق است و هیمی  عقل اس

 ت بر طبقرنج و نعمن   یروز 

 

 ست؟یچرنج او موقوف ن   یروز 

 ستیآنکه بکشد گاو را، کاصل بد

 

 نواعقل مانده ن   ۀزادخواجه

 شوایخواجه گشته و پ نفس خون  

 

سوم، ب ۳۵۱  ۲۵۰۴ت یدفیر

 ست؟یرنج او موقوف چن   یروز  ۵۰۱

 تسیآنکه بکشد گاو را، کاصل بد

 ۲۵۰۸ت یدفیر سوم، ب ۳۵۳

 وگاو عقل توست، ر   ۀآن کشند ۵۰۲

 گاو خود منکر مشو  ۀبر کشند

 ۲۵۰۶ت یدفیر سوم، ب ۳۵۶



 گاو در آخور ببست  ن  روستا ۵۰۳

 ش نشستی گاوش خورد و بر جای  ش

 ۵۰۳ت یدفیر دوم، ب ۳۵۷

 یافزون بد  ار روشن  ی  گفت ش ۵۰۴

 یدل خون شد و  یدیبدر اش زهره

 

 خاردمزآن یمستاخ  گت   نچنیا

 پنداردمن شب گاو یمیکو در ا

 ۵۰۶ت یدفیر دوم، ب ۳۵۸و  ۳۵۷

 ؟که خ    یچشم چون نرگس فروبند ۵۰۵

 اخ   یم کش که کورم ایصاع که

 ۳۴۹۰ت یدفیر ششم، ب ۳۵۹

 تو، به گوش خود شنو یگوش دار  ۵۰۶

 گرو؟  ن را چرا بایسر گوش گوال

 

 شه کنینظر را پ یدیز تقل ن  

 شه کنیعقل خود اند و  یهم به رأ

 

 ۳۳۴۳ت یدفیر ششم، ب ۵۹

 د خسانیذار از دد خود مگید ۵۰۷

 ن ناکسانیکه به مردارت کشند ا

 ۳۴۸۹ت یدفیر ششم، ب ۳۵۹

 در سفر یدیآن عصاکش که گز  ۵۰۸

 بدان کو هست از تو کورتر پس

 ۳۴۹۱ت یدفیر ششم، ب ۳۵۹

 دیدم و رس و اشکم که د ن  ی  ش ۵۰۹

 دیخود نآفر  خدا  یی   شت   ن چنیا

 ۳۰۰۱ت یدفیر اول، ب ۳۶۰

 شیر درد نبرادر صی  کن ب یا ۵۱۰

 شیش نفس گی  خو یاز ن تا ریه

 ۳۰۰۲ت یدفیر اول، ب ۳۶۲

 هر که مرد اندر تن او نفس گی   ۵۱۱

 د و ابریمر ورا فرمان برد خورش

 ۳۰۰۴ تیدفیر اول، ب ۳۶۲

 شودخار جمله لطف، چون گل یم ۵۱۲

 شودیم کو بر کل  یهمچو جزو 

 ۳۰۰۷ت یدفیر اول، ب ۳۶۲

 چو روز یکه بفروز   خوایهگر هیم ۵۱۳

 همچون شب خود را بسوز هسنر 

 ۳۰۱۰ت یدفیر اول، ب ۳۶۲

 شیند خلق را رسمست خو یچون بب ۵۱۴

 شیرود از دست خو از تکی  یم

 ۱۸۵۳ت یدفیر اول، ب ۳۶۴

 ست، چون مفتون شود؟کویه  آدیم ۵۱۵

 شود؟ان چون ی  کوه اندر مار ح

 

 ۹۹۹ت یدفیر سوم، ب ۳۶۴



  آدیمت   شتر  نشناخت مسکیخو 

 آمد و شد در کیم از فزون  

 

 ارزان فروخت یمتر  را آدشیخو 

 فروخت ش بر دلقر یخو بود اطلس، 

 

ه حهز  صد 
ُ
 ان اوستی  اران مار و ک

 ست و ماردوست؟ان شدهی  و چرا حا

 مرده است نفست اژدرهاست او یک ۵۱۶

 افشده است آلنر از غم ن  

 ۱۰۵۳ت یدفیر سوم، ب ۳۶۴

 اژدها را دار برف فراق ۵۱۷

 د عراقیرا به خورش مکش او ت   ه

 ۱۰۵۷ت یدفیر سوم، ب ۳۶۵

 د عطار آن و خود مشغول کردید ۵۱۸

 زردیرو  ین ایتر دزد از اکه فزون

 

 یبر از گل من یم یگر بدزد

 یخور خود یم یپهلو هم از  رو که

 

 یک از خر یز من ل تریستو هیم

 یترسم که تو کمیر خور من هیم

 

 مر شکر را ز آزمود ن  یچون بب

 حمق و عاقل که بودا پس بدان  

 

 ۶۳۹ت یدفیر چهارم، ب ۳۶۵

 هر که او خوار گشنر چون که تو ِگل ۵۱۹

 واکشد از ِگل تو را، باشد عدو

 ۳۴۶۰ت یدفیر دوم، ب ۳۶۷

 را فرامش کرده است قوت اصیل ۵۲۰

 در قوت مرض آورده است یرو 

 ۱۰۸۱ت یفیر دوم، بد ۳۶۷

 شودزان یمیآتش زان گر ز آب  ۵۲۱

 شودران یمیو تشش از آب آک

 

 حس و فکر تو همه از آتش است

 حس و فکر او همه نور خوش است

 

 ۱۲۵۵ت یدفیر دوم، ب ۳۶۸



 چکد آتشآب نور او چو بر 

 د برجهدیچکچک از آتش برآ

 

 ش مرگ و دردیگو چون کند چکچک تو  

 تو رسد خ نفسن دوز یتا شود ا

 

 زند یسر یمرد را زنبور اگر ن ۵۲۲

 تند طبع او آن لحظه بر دفیع

 

 توست ش اما چو از هسنر یخم نز 

 باشد نگردد درد سست یغم قو 

 ۳۲۴۹ت یدفیر اول، ب ۳۷۰

 عامه را باشد آن فهرست دایم ۵۲۳

 را تا چنان دانند متر  نامه

 ۱۵۷۰ت یدفیر چهارم، ب ۳۷۱

 هست آن عنوان چو اقرار زبان ۵۲۴

 نه را کن امتحانیتر  نامه سم

 ۱۵۷۲ت یدفیر چهارم، ب ۳۷۱

 ن اگر بهر من استیق اگفت معشو  ۵۲۵

 ع کردن استین عمر ضایگاه وصل ا

 

 خوانو نامهتشت حاض  و یمن به پ

 نشان عاشقان ین بار یست این

 

 کی، ول، اما ینجا حاض  یگفت ا

 کیش نیب خو یابم نصیمن نیم

 

 ۱۴۰۸ت یدفیر سوم، ب ۳۷۲و  ۳۷۱

 نه سالیدم ز تو پار یدآنچه یم ۵۲۶

 نم وصالیبن دم گر چه یمیست این

 ۱۴۱۲ت یدفیر سوم، ب ۳۷۲

 کن آب ن  ینم، و لیبچشمه یم ۵۲۷

 ؟زن  راه آبم را مگر زد ره

 ۱۴۱۳ت یدفیر سوم، ب ۳۷۲

 منتو  م مطلوب کیلیپس ن ۵۲۸

 جزو مقصودم تو را اندر زمن

 

 معشوقم و معشوق ن   ۀخان

 است، بر صندوق ن   عشق بر نقد 

 

 ۱۴۱۶ت یدفیر سوم، ب ۳۷۲



 کتو بودیهست معشوق آنکه او 

 دت او بو یمبتدا و متتها

 

 خواهد، اما آنچناناو محک یم ۵۲۹

 انیاو ز آن ع که نگردد قلن  

 ۳۸۵۲ت یدفیر چهارم، ب ۳۷۳

 چون دامهاستها امها و نلفظ ۵۳۰

 گ آب عمر ماستین ر یی  لفظ ش

 ۱۰۶۱ت یدفیر اول، ب ۳۷۴

 درگذر از نام و بنگر در صفات ۵۳۱

 ذات ید سو یتا صفاتت ره نما

 ۳۶۷۹ت یفیر دوم، بد ۳۷۴

 مرد شکار یار چشم توست ای ۵۳۲

 از خس و خاشاک آن را پاک دار

 

 مکن ی به جاروب زبان گردت   ه

 مکن یآوردچشم را از خس ره

 

 ۲۸ت یدفیر دوم، ب ۳۷۴

 فکر یهاهست خاشاک تو صورت ۵۳۳

 رسد اشکال بکردر یمدم بدم 

 ۳۲۹۵ت یدفیر دوم، ب ۳۷۴

 ارت فتاد چونکه با کودک رس و ک ۵۳۴

 د گشادیبا زبان کودیکپس 

 ۲۵۷۷ت یدفیر چهارم، ب ۳۷۵

 است ز وصفش بافر  گر رس مون   ۵۳۵

 است ست، او آفافر ین او سماغ

 ۱۷۹۸ت یفیر سوم، بد ۳۷۶

 ی  م کوست غین نجو یطان ایمن ز ش ۵۳۶

 ی  ار گرداند به خدیکه مرا ب

 ۲۷۶۳ت یدفیر دوم، ب ۳۷۷

 ی  تو چون بانگ صف یهامعرفت ۵۳۷

 ی  کن مرغ گیست، لبانگ مرغان

 ۲۶۵۸ت یدفیر دوم، ب ۳۷۷

 نیدار کردم بهر دیگر تو را ب ۵۳۸

 ت    است و همت   اصل من هم یخو 

 ۲۶۹۹ت یوم، بدفیر د ۳۷۸

 یخواندم از آن یمی  پس تو در خ ۵۳۹

 یبهیر راند ی  تا مرا از خ

 ۲۷۹۲ت یدفیر دوم، ب ۳۷۸

 گفت خصمان عالمند و علنر  ۵۴۰

 ک شمع علنر یو، لت جاهیل

 ۲۷۴۹ت یدفیر دوم، ب ۳۷۹

 و آن دو عالم را غرضشان کور کرد ۵۴۱

 کردعلمشان را علت اندر گور  

 

 ۲۷۵۱ت یدفیر دوم، ب ۳۸۰و  ۳۷۹



 ندعالم ک علنر جهل را ن  

 علم را علت کژ و ظالم کند

 

 یانندهیب یتا تو رشوت نستد

 یار و بندهی، ض  یکرد  چون طمع

 

 ن را بدانیا پس طمع کورت کند  ۵۴۲

 گمان را ن  ت   قیبر تو پوشاند 

۳۸۰  
 
 رمضان   نسخه

 
 خاور ، کالله

 ده شدیچون غرض آمد، هی  پوش ۵۴۳

 ده شدید یسو صد حجاب از دل به 

 ۳۳۴ت یدفیر اول، ب ۳۸۹و  ۳۸۰

 افتکار ا در هک اغلب هوشیل ۵۴۴

 دارهمچو خفاشند ظلمت دوست

 ۳۳۹۲ت یدفیر ششم، ب ۳۸۰

 و مات یکردکور یمشتر  را  یخو  ۵۴۵

 ز خواب و واقعات یسر یندیتا ن

 ۲۵۰۱ت یدفیر چهارم، ب ۳۸۰

 در وقت استنجا بگفت یکیآن  ۵۴۶

 ر جفتجنت دا یکه مرا به بو 

 

 یا، ورد خوب آوردهیگفت آر 

 یاک سوراخ دعا گم کردهیل

 ۲۲۲۱ت یفیر چهارم، بد ۳۸۱

 سست یکن پایل است، ی   ت رس  عقل ۵۴۷

 ست و تن درستران شدهیزآنکه دل و 

 ۱۱۹ت یدفیر ششم، ب ۳۸۲

 بخت و محرم استکیکو نداند آن ۵۴۸

 س و عشق از آدم استیز ابل ریکیز 

 ۱۴۰۲ تیدفیر چهارم، ب ۳۸۲

 ک ما چون دم ماستیبار  ۀلیح ۵۴۹

 استم با دم چپ و ر یها باز عشق

 

 م ز استدالل و مکریدم بجنبان

 د و بکریان ماند از ما ز ی  تا که ح

 ۲۲۳۱ت یسوم، بدفیر  ۳۸۲

 ندت زیهیآنکه گو  یدر هوا ۵۵۰

 بر گردن جانت زیه یابسته

 

 لت را بهلین دم حیروب  ها ا

 وقف کن دل بر خداوندان دل

 

 ۲۲۴۰ت یدفیر سوم، ب ۳۸۲



 رس بجنبد دم بودهر که او ن   ۵۵۱

 ون جنبش کژدم بودجنبشش چ

 

 زهرناکشبکور و زشت و  و و کژر 

 پاک یآن خستر  جانها ۀشیپ

 

 ن بودیب آن را که رّسش ارس بکو 

 ن بودیمستمرش ا یخلق و خو 

 

 ن رس کوفتر  یخود صالح اوست ا

 تناش زآن شومزهیتا رهد جان ر 

 ۱۴۳۰ت یچهارم، بدفیر  ۳۸۳

 کو طالب استیو ن عقل نوران   ۵۵۲

 چون غالب است؟بر او  نفس ظلمان  

 

 بیزآنکه او در خانه عقل تو غر 

 بی نهی  خود سگ بود ش ر در ب

 ۲۵۵۷ت ی سوم، بدفیر  ۳۸۴

 ستیهو عقل تو دستور و مغلوب  ۵۵۳

 زن راه خداستدر وجودت ره

 ۱۲۴۶ت یدفیر چهارم، ب ۳۸۴

 ان کن اندر عشق دوستعقل را قرب ۵۵۴

 است کاوست یاز آنسو  یها بار عقل

 ۱۴۲۴ت ی، بدفیر چهارم ۳۸۵

 ستیمت و اعداد نیق در معان   ۵۵۵

 ستیه و افراد نیتجز  در معان  

 

 اران خوش استیار با یاتحاد 

 ، صورت رسکش استی  گ  معن   یپا

 

 صورت رسکش گدازان کن به رنج

 ر آن وحدت چو گنجیز  ن  یتا بب

 

 ۶۸۱ت یاول، ب دفیر  ۳۸۶

 ک گوهر همهیم و یمنبسط بود ۵۵۶

 رس همه م آنیپا بدرس و ن  ن  

 ۶۸۶ت یدفیر اول، ب ۳۸۶

 چون بصورت آمد آن نور رسه ۵۵۷

 کنگره  یهاهیشد عدد چون سا

 

 ۶۸۸ت یدفیر اول، ب ۳۸۷



 قیاز منجند یران کنیو کنگره 

 قین فر یان ایتا رود فرق از م

 رخر استن یمین نفس بهیدانکه ا ۵۵۸

 استتر ت   ن ننگیر آن بودن از ایز 

 

 در من   یی  در ره نفس ار بم

 زن   زآنقت دان که کمیر یدر حق

 

 ۱۳۹۲ت یدفیر پنجم، ب ۳۸۸

 دیهن یمیی  تا تو تن را چرب و ش ۵۵۹

 فرب  یه ان  یجوهر جان را ن

 ۲۶۵ت یدفیر دوم، ب ۳۹۰

 احول است ۀدید اوصاف ن دون  یا ۵۶۰

 ول استورنه اول آخر، آخر ا

 ۸۱۹ت یدفیر ششم، ب ۳۹۰

 ز خاک تو درون چاه رفتسنر  ۵۶۱

 فراخ یهاارد جهانچه گنه د

 ۲۸۳۰ت یدفیر سوم، ب ۳۹۲

 ون شدنی  زآنکه دل برکند از ب ۵۶۲

 دن از بدنید راه رهبسته ش

 ۳۹۸۱ت یدفیر سوم، ب ۳۹۲

 طلبیم که بایسر   تو به هر جان   ۵۶۳

 جو آب یم
ً
 لبخشک یا دائما

 

 دهدیم خشکت گوایه کآن لب

 کو بآخر بر رس منبع رود

 

 ز آب غایمیلب هست پ خشیک

 ن اضطرابی ات   قیو به مات آرد ک

 

 ستمبارک جنبیسر  یکار ن طلبیکا

 ستکیسر ن طلب در راه حق مانعیا

 ۱۴۳۹ت یدفیر سوم، ب ۳۹۴و  ۳۹۲

 جوچ عاشق خود نباشد وصلیه ۵۶۴

 او یایکه نه معشوقش بود جو 

 ۴۳۹۳ت یب دفیر سوم، ۳۹۴

 نالد که کو آب گوارتشنه یم ۵۶۵

 ارخو نالد که کو آن آب  هم آب

 ۴۳۹۸ت یدفیر سوم، ب ۳۹۴

 آن باغ گام یسو  یدار برنیم ۵۶۶

 مافزون جو و کن رفع زکا یبو 

 

 ۳۲۳۲ت یدفیر دوم، ب ۳۹۵



 که آن بو جاذب جانت شودتا  

 تا که آن بو نور چشمانت شود

 دنا کنینات را بیچشم ناب ۵۶۷

 نا کندیس ۀنیات را سنهیس

 ۲۵۲۴ت یدفیر پنجم، ب ۳۹۵

 طلب تو کو به کو نیبگشته ز  یا ۵۶۸

 آن گلستان کو و کو؟ چند گون  

 

 ون کن  ی  ن خار پا بیش از آن کایپ

 ؟ست، جوالن چون کن  کیر چشم تا

 

 ۱۹۶۹ت یدفیر اول، ب ۳۹۶

 فکر خفته گر دو تا و گر سه تاست ۵۶۹

 خطاستهم خطا اندر خطا اندر 

 ۳۲۳۹ت یب دفیر چهارم، ۳۹۶

 ک هم بر راه خسبیل خوابنایک ۵۷۰

  بر ره هللا خسبهللا هللا

 

 بر تو زند تا بود که سالیک

 االت نعاست برکندیاز خ

 

 ۳۲۳۶ت یدفیر چهارم، ب ۳۹۷

 از نظرگه گفتشان شد مختلف ۵۷۱

 ن الفیداد، ادالش لقب  یکیآن 

 ۱۲۶۷ت یدفیر سوم، ب ۳۹۸

 مغز وجود  یگاهست از نظر  ا ۵۷۲

 هودیاختالف مؤمن و گی  و 

 ۱۲۵۸ت یدفیر سوم، ب ۳۹۸

 یبد ک اگر شمیعیدر کف هر  ۵۷۳

 یون شدی  نشان بیاختالف از ب

 ۱۲۶۸ت یدفیر سوم، ب ۳۹۸

 در سفر یدیعصاکش که گز  آن ۵۷۴

 پس بدان کاو هست از تو کورتر

 ۳۴۹۱ت یدفیر ششم، ب ۴۰۱

 بالل خسان نزد خدا یه یا ۵۷۵

 ل و قالیو ق خو  بهیر از صد خ

 ۱۷۷ت یدفیر سوم، ب ۴۰۳

 ت راستیکژ بود معنثت  یگر حد ۵۷۶

 لفظ مقبول خداست یژ کآن  

 ۱۷۱ت یدفیر سوم، ب ۴۰۳

 س نوربارچشم اشیر زآن بود ب ۵۷۷

 کو خورد از بهر نور چشم خار

 ۳۳۷۶ت یدفیر چهارم، ب ۴۰۳

 چشم من بلندرسبلندم من، دو  ۵۷۸

 امان است از گزند نش عایلیب

 ۳۳۹۲ت یدفیر چهارم، ب ۴۰۳



 نور رو ست اندر چشم تو آنین ۵۷۹

 گرو  وان  یاندر حس ح هسنر 

 ۳۴۰۱ت یدفیر چهارم، ب ۴۰۴

 ل اوالد حالزآنکه هستم من ز  ۵۸۰

 ضاللنه ز اوالد زنا و اهل 

 ۳۴۰۵ت یدفیر چهارم، ب ۴۰۴

 دوارد جز ین عقل ناین نظر و یز  ۵۸۱

 ن انتظاریبگز  پس نظر بگذار و 

 ۳۳۱۵ت یدفیر چهارم، ب ۴۰۴

 استیکه دام اول  االنر یآن خ ۵۸۲

 ان بستان خداستیعکس مهرو 

 ۷۲ت یدفیر اول، ب ۴۰۷

 مشتاق کرد ۀبدانجا نال هم ۵۸۳

 باد استنشاق کرد را از  یبو 

 

 دیکشخوش را عاشقانه یم یبو 

 دیچشجان از او باد، باده یم

 ۱۸۰۵ت یدفیر چهارم، ب ۴۰۸

 رسدیم یار ی ین سو بو یگفت ز  ۵۸۴

 رسدیم یار ین ده شهر یکاندر 

 ۱۸۳۴ت یرم، بدفیر چها ۴۰۸

 دمیآمستانه خوش یم ۀنعر  ۵۸۵

 دمیبا یمت   تا ابد جانا چن

 ۹۴۶ت یدفیر ششم، ب ۴۰۸

 رسدجانم یم یسو  جان   یبو  ۵۸۶

 رسدار مهربانم یمی یبو 

 ۹۵۰ت یدفیر ششم، ب ۴۰۸

 ما یباز آمد آب جان در جو  ۵۸۷

 ما یباز آمد شاه ما در کو 

 ۹۴۰ت یدفیر ششم، ب ۴۰۸

 بیبا سالح و بس مه یک سوار ی ۵۸۸

 بیشه بر اسب نجیشد اندر بیم

 

 دیبه حکم او را بد یانداز ی  ت

 دین را درکشپس ز خوف او کما

 

 ، سوارش بانگ زدیی  تا زند ت

 فم، گرچه زفتستم جسدیمن ضع

 

 شین نه، ور ک گفنر یگفت رو که ن

 شیانداختم از ترس خو یمتور ب

 ۳۱۶۳ت یدفیر دوم، ب ۴۰۹و  ۴۰۸

 پش یبگذار اغ یت کن،  جان سی   ۵۸۹

 ن شه برد رسیرس بود از اهر که ن  

 ۳۱۷۰ت یدفیر دوم، ب ۴۰۹



 ن  کردهگم  ۀد؟ ناقضاله چبو  ۵۹۰

 یاخته در پردهیاز کفت بگر 

 ۲۹۱۲ت یدفیر دوم، ب ۴۱۷و  ۴۱۴و  ۴۱۲

 روپوشش شده ،ی  غ ۀطمع ناق ۵۹۱

 آنچه زو گم شد، فراموشش شده

 ۲۲۹۱ت یدفیر دوم، ب ۴۱۷و  ۴۱۲

 معتمد یا یاگم کرده  یاشیر  ۵۹۲

 دهدز اشیر نشانت یم هر کیس

 

 که آن اشیر کجاست  دان  تو نیم

 ها خطاستن نشان  یکا  دان   کیل

 ۲۹۷۳ت یدفیر دوم، ب ۴۱۴

 صد نشان مژدگان   یاز برا ۵۹۳

 انیه بکرد  از گزافه هر خیس

 ۲۹۲۲ت یدفیر دوم، ب ۴۱۵

 شینم خلق را رسمست خو یچون بب ۵۹۴

 شیاز دست خو  رومیمتکی  از 

 ۱۸۵۳ت یدفیر اول، ب ۴۱۵

 در معرفت همچنانکه هر کیس ۵۹۵

 را صفت ن  یکند موصوف غیم

 

حیاز نوع د فلسق    گر کرده رسر

 مر گفت او را کرده جرح باحنر 

 

 زندوآن دگر در هر دو طعنه یم

 کند  یم از زرق جان  ن دگر وآ

 

 ۲۹۲۳ت یدفیر دوم، ب ۴۱۵

 ینکرد، او از مر وآنکه اشیر گم  ۵۹۶

 ید اشیر یکرده، جو همچو آن گم

 

 امهم شیر گم کرده، من که بیل

 امدهابد، اجرتش آور یهر که 

 

 کند  یتا در اشیر با تو انباز 

 دکن  ین باز یبهر طمع اشیر ا

 

 بود آن نشانخطا  ن  که را گو  هر 

 د همانیگو د تو یمیبه تقل او 

 

 ۲۹۷۵ت یدفیر دوم، ب ۴۱۶



 او نشان کژ بنشناسد ز راست

 ا عصاستک گفت آن مقلد ر یل

 ن اشیر نبودش حق، ویلیاندر ا ۵۹۷

 گم کرده است او هم، بیل  یاشیر 

 ۲۹۹۰ت ی، بمدفیر دو  ۴۱۷

 اندر آن صحرا که آن اشیر شتافت ۵۹۸

 افتیگر بی آن دی   ن یر خود شا

 

 شیاد آورد آن خو یدش یچون بد

ان ن    شیو خو ار یطمع شد ز اشیر

 

 دیبدآن مقلد شد محقق چون 

 دیچر اشیر خود را که آنجا یم

 

 کار شیر آن لحظه گشتاو طلب

 د او را به دشتینجستش تا ندیم

 

 آغاز کرد یآن تنهارو  بعد از 

 خود باز کرد ۀناق یچشم سو 

 

 ؟گفت آن صادق مرا بگذاشنر 

 ؟داشنر من یم تا به اکنون پاس

 

 امبوده گفت تا اکنون فسویس

 امبوده وز طمع در چاپلویس

 

 ن همدرد تو گشتم که منن زمایا

 جدا گشتم به تن در طلب از تو 

 

 وصف شیر  دیمیدزداز تو یم

 چشم پر  د آن خود شد یجان من د

 

 ۲۹۹۴ت یدفیر دوم، ب ۴۱۹و  ۴۱۸

 مر تو را صدق تو طالب کرده بود ۵۹۹

 گشود  و طلب صدفر  مر مرا صدق

 

 ۳۰۰۶ت یوم، بدفیر د ۴۲۰



 صدق تو آورد در جستر  تو را

 
ر
 مرا جستنم آورد در صدف

 ردستیشد ز  یاخانه یدزد سو ۶۰۰

 خودست ۀد کآن خانیچون درآمد د

 

 اشیر استک یست، آن یآن دو اشیر ن

 بس پر است تنگ آمد لفظ، معن  

 ۳۰۱۰ت یدفیر دوم، ب ۴۲۰

  گرچه مرغ  تخم بیط ۶۰۱
 

 خانیک

 یش کردت دایر پر خو یز 
 

 یک

 

دستیمادر تو بط آن در   ا ب 

د و خشیک ات خایکهیدا  پرستب 

 

 که دل تو اندر استا،  یل در یم

 عت، جانت را از مادر استیآن طب

 

 ه استین دای، مر تو را ز ل خشیکیم

 ه استیکه او بد راه را بگذار،  یاد

 

 ه را بگذار بر خشک و برانیدا

 ون بطانچ اندر آ در بحر معن  

 

ساند   ز آب گر تو را مادر بیر

س و سو   ا ران شتابیدر  یتو میر

 

 ن  و بر تر زنده ، بر خشکبیط تو 

 ن  گندهچو مرغ خانه، خانه ن  

 

 آدم شیه تو ز کّرمنا بن  

 ا پا نیهی، هم به در هم به خشیک

 

 ستینبر راه  یمر مالئک را سو 

 ستیوان هم ز بحر آگاه نیجنس ح

 

 ۳۷۶۶ت یدفیر دوم، ب ۴۲۳و  ۴۲۲و  ۴۲۱



 از ملک وان، به جان  یتو به تن ح

 ، هم بر فلکت   هم بر زم یتا رو 

 ت گوش بادیمو بمو  یدین شنیا ۶۰۲

 نوش باد یوان است خوردیب حآ

 ۲۵۹۵ت یدفیر اول، ب ۴۲۴

 

 

 

 انیپا


