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 غزليات

     چون نيست هيچ مردي در عشق يار ما را

 دارد صبا انفاس عيسي را     ز زلفت زنده مي

 را    اي به عالم کرده پيدا راز پنهان م

     گفتم اندر محنت و خواري مرا

 سازي مرا     سوختي جانم چه مي

     گر سير نشد تو را دل از ما

     بار دگر شور آوريد اين پير درد آشام را

     چون شدستي ز من جدا صنما

     در دلم افتاد آتش ساقيا

 اي بيرون ميا     در دلم بنشسته

     اي عجب دردي است دل را بس عجب

    روز و شب چون غافلي از روز و شب 

     برقع از ماه برانداز امشب

     چه شاهدي است که با ماست در ميان امشب

     سحرگاهي شدم سوي خرابات

     تا درين زندان فاني زندگاني باشدت

     زهي ماه در مهر سرو بلندت

 بايدت     دم مزن گر همدمي مي

 بايدت ن مي    بعدجوي از نفس سگ گر قرب جا

 چين گفتارت     اي شکر خوشه

     تا به عمدا ز رخ نقاب انداخت

     عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت

 هاي شب بسوخت هاي آتشينم پرده     آه

     دولت عاشقان هواي تو است

     دلبرم در حسن طاق افتاده است

     آن نه روي است ماه دو هفته است
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 صومعه خمار کجاست    تا کي از 

     چون ز مرغ سحر فغان برخاست

     دوش کان شمع نيکوان برخاست

     اينت گم گشته دهاني که توراست

     چون مرا مجروح کردي گر کني مرهم رواست

     عاشقي و بي نوايي کار ماست

     اين چه سوداست کز تو در سر ماست

     راه عشق او که اکسير بالست

 يا عاشقان کين منزل جانان ماست    طرقوا 

     تا آفتاب روي تو مشکين نقاب بست

     تو را در ره خراباتي خراب است

 تو جان توست     چون به اصل اصل در پيوسته بي

 ي توست     عزيزا هر دو عالم سايه

     عقل مست لعل جان افزاي توست

 ي ذرات عالم روي توست     قبله

 زو برخاسته است    آنکه چندين نقش ا

 ي خرابات است ي ما گوشه     بيا که قبله

 رسد پيوست     نداي غيب به جان تو مي

     لعل گلرنگت شکربار آمدست

     چون کنم معشوق عيار آمدست

     تا که عشق تو حاصل افتادست

     اين گره کز تو بر دل افتادست

     مرا در عشق او کاري فتادست

 ارم اوفتادست    ندانم تا چه ک

     مفشان سر زلف خويش سرمست

     عزم آن دارم که امشب نيم مست

     دلي کز عشق جانان دردمند است
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     پي آن گير کاين ره پيش بردست

     زان پيش که بودها نبودست

 کنار است     ره عشاق راهي بي

     آتش عشق تو در جان خوشتر است

 ست    لعلت از شهد و شکر نيکوتر ا

     آن دهان نيست که تنگ شکر است

     عشق را گوهر ز کاني ديگر است

 اي اندوه تو از هر دو عالم خوشتر است     ذره

     مرکب لنگ است و راه دور است

     اگر تو عاشقي معشوق دور است

     چه رخساره که از بدر منير است

 اي ازين سوز است     هر که را ذره

 تاب بس است    روي تو شمع آف

     شمع رويت ختم زيبايي بس است

     وشاقي اعجمي با دشنه در دست

     نيم شبي سيم برم نيم مست

     دوش ناگه آمد و در جان نشست

     در سرم از عشقت اين سودا خوش است

     چشم خوشش مست نيست ليک چو مستان خوش است

     حسن تو رونق جهان بشکست

 عشق او بجست    در دلم تا برق 

     سر عشقت مشکلي بس مشکل است

     ره ميخانه و مسجد کدام است

     تا در تو خيال خاص و عام است

     غم بسي دارم چه جاي صد غم است

     درج لعلت دلگشاي مردم است

     خاصيت عشقت که برون از دو جهان است
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     هر شور وشري که در جهان است

  هرچه در جهان است    تا چشم برندوزي از

     عشق تو قالوز جهان است

     تا عشق تودر ميان جان است

     جهاني جان چو پروانه از آن است

     همه عالم خروش و جوش از آن است

     رهي کان ره نهان اندر نهان است

     چون دلبر من سبز خط و پسته دهان است

     کم شدن در کم شدن دين من است

  ز اختيار بيرون است    عشق تو

     عشق جمال جانان درياي آتشين است

     شير در کار عشق مسکين است

     بت ترساي من مست شبانه است

     هر که درين ديرخانه مرد يگانه است

     اي به وصفت گمشده هرجان که هست

     خراباتي است پر رندان سرمست

     شادي به روزگار شناسندگان مست

 تو از صد شاديم يک غم به است    بي 

     نور ايمان از بياض روي اوست

 اي است     شمع رويت را دلم پروانه

     گر جمله تويي همه جهان چيست

     اي دلشده دلرباي من کيست

 قراري است     در عشق قرار بي

     طريق عشق جانا بي بال نيست

     سخن عشق جز اشارت نيست

 عالم هيچ پذرفتار نيست    عشق را اندر دو 

     هر که درين درد گرفتار نيست
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     دل بگسل از جهان که جهان پايدار نيست

     از تو کارم همچو زر بايست نيست

     اي دل ز جان در آي که جانان پديد نيست

     از قوت مستيم ز هستيم خبر نيست

     دل خون شد از توام خبر نيست

 گ نيست    در ره عشاق نام و نن

     طمع وصل تو مجالم نيست

     آفتاب رخ تو پنهان نيست

     سرو چون قد خرامان تو نيست

     هر دلي کز عشق تو آگاه نيست

 ي او پاره نيست     کيست که از عشق تو پرده

     در ده خبر است اين که ز مه ده خبري نيست

     عشق جز بخشش خدايي نيست

 ي استي تو سياه روي     آيينه

     زهي زيبا جمالي اين چه روي است

     هر ديده که بر تو يک نظر داشت

     تاب روي تو آفتاب نداشت

     درد دل من از حد و اندازه درگذشت

     در عشق تو عقل سرنگون گشت

 ي نوشت     اي دلم مست چشمه

     تا دل من راه جانان بازيافت

     تا گل از ابر آب حيوان يافت

   تا دل ز کمال تو نشان يافت  

     دل کمال از لعل ميگون تو يافت

     پيشگاه عشق را پيشان که يافت

     خاک کويت هر دو عالم در نيافت

     بس که دل تشنه سوخت وز لبت آبي نيافت
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     هر دل که ز عشق بي نشان رفت

     دوش جان دزديده از دل راه جانان برگرفت

 عالم جان در گرفت    آتش سوداي تو 

     گر نبودي در جهان امکان گفت

     اي زلف تو دام و دانه خالت

 ي جمالت     اي آفتاب طفلي در سايه

     اي بي نشان محض نشان از که جويمت

     اي چو چشم سوزن عيسي دهانت

     اي مشک خطا خط سياهت

     اي آفتاب سرکش يک ذره خاک پايت

  عقل بي نهايت    اي پرتو وجودت در

     رطل گران ده صبوح زانکه رسيده است صبح

     صبح دم زد ساقيا هين الصبوح

     کشتي عمر ما کنار افتاد

     عکس روي تو بر نگين افتاد

     گر هندوي زلفت ز درازي به ره افتاد

     چون نظر بر روي جانان اوفتاد

     چون لعل توام هزار جان داد

 نتوان داد ت به زبان مي    شرح لب لعل

     پير ما بار دگر روي به خمار نهاد

     عشق تو پرده، صد هزار نهاد

     هرچه دارم در ميان خواهم نهاد

 برنتابد     دلم قوت کار مي

     دلم در عشق تو جان برنتابد

     دل ز هواي تو يک زمان نشکيبد

     هر آن دردي که دلدارم فرستد

 ر خونم بر خاک درت افتد    هر شب دل پ



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٧ 

     گر پرده ز خورشيد جمال تو برافتد

 افتد     نه به کويم گذرت مي

     در زير بار عشقت هر توسني چه سنجد

     مرا با عشق تو جان درنگنجد

     حديث عشق در دفتر نگنجد

     جانا حديث حسنت در داستان نگنجد

     جانا شعاع رويت در جسم و جان نگنجد

 گنجد   اسرار تو در زبان نمي  

 پيچد     تا زلف تو همچو مار مي

     هر دل که ز خويشتن فنا گردد

     بودي که ز خود نبود گردد

     گر نکوييت بيشتر گردد

     دلي کز عشق او ديوانه گردد

     اگر دردت دواي جان نگردد

     قد تو به آزادي بر سرو چمن خندد

 ر که پسندد    عاشق تو جان مختص

     خطش مشک از زنخدان مي برآرد

 درآرد     خطي کان سرو باال مي

 آرد     صبح بر شب شتاب مي

     دل درد تو يادگار دارد

     سر زلف تو بوي گلزار دارد

     فرو رفتم به دريايي که نه پاي و نه سر دارد

     هر که بر روي او نظر دارد

     لب تو مردمي ديده دارد

   بر در حق هر که کار و بار ندارد  

     زين درد کسي خبر ندارد

     دلي کز عشق جانان جان ندارد
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     اگر درمان کنم امکان ندارد

     بار دگر پير ما رخت به خمار برد

     آتش عشق آب کارم برد

     عشق تو به سينه تاختن برد

     نام وصلش به زبان نتوان برد

  تو درمان نبرد    درد من از عشق

 برد     هرچه نشان کني تويي، راه نشان نمي

 گذرد     دم عيسي است که با باد سحر مي

     از کمان ابروش چون تير مژگان بگذرد

     هر دل که وصال تو طلب کرد

     چون شراب عشق در دل کار کرد

     بس نظر تيز که تقدير کرد

     تا دوست بر دلم در عالم فراز کرد

     عشق تو مست جاودانم کرد

     دست با تو در کمر خواهيم کرد

     پشت بر روي جهان خواهيم کرد

 اي ناگه قصد دل و جانم کرد     ترسا بچه

     زلف تو مرا بند دل و غارت جان کرد

     هر که را عشق تو سرگردان کرد

 قنا نتوان کرد     عزم خرابات بي

 رد    روي در زير زلف پنهان ک

 نتوان کرد     بي لعل لبت وصف شکر مي

     چون باد صبا سوي چمن تاختن آورد

     خطت خورشيد را در دامن آورد

 آورد     زين دم عيسي که هر ساعت سحر مي

     چو طوطي خط او پر بر آورد

     لوح چو سيمت خطي چو قير بر آورد
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     چو جان و دل ز مي عشق دوش جوش بر آورد

 دست به کافري بر آورد    دل 

     خطي سبز از زنخدان مي بر آورد

 ي عشق تو آب زندگاني کي خورد     زنده

     درد من هيچ دوا نپذيرد

     چون زلف بيقرارش بر رخ قرار گيرد

     چو به خنده لب گشايي دو جهان شکر بگيرد

     چون پرده ز روي ماه برگيرد

     چو قفل لعل بر درج گهر زد

   دست در دامن جان خواهم زد  

     عشق آمد و آتشي به دل در زد

     دل به سوداي تو جان در بازد

 ي مستم گر پرده براندازد     ترسا بچه

     گر از گره زلفت جانم کمري سازد

     گر آه کنم زبان بسوزد

     مرا سوداي تو جان مي بسوزد

     اگر ز پيش جمالت نقاب برخيزد

 ز تو هر روزم صد فتنه دگر خيزد    گرچه 

     هر روز غم عشقت بر ما حشر انگيزد

     دل براي تو ز جان برخيزد

 اي به گوش رسد     اگر ز زلف توام حلقه

 رسد     بوي زلف يار آمد يارم اينک مي

 رسد     هم بالي تو به جان بي قراران مي

 رسد     جان در مقام عشق به جانان نمي

 رسد عشق تو شرح و بيان نمي    در صفت 

 رسد     از سر زلف دلکشت بوي به ما نمي

     مرد ره عشق تو از دامن تر ترسد
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     ذوق وصلت به هيچ جان نرسد

     شکن زلف چو زنار بتم پيدا شد

     اي به خود زنده مرده بايد شد

     پير ما وقت سحر بيدار شد

 ي عشق تو چون بسيار شد     قصه

 شرر از عين عشق دوش پديدار شد    يک 

     در راه تو هر که راهبر شد

 گر شد     چو خورشيد جمالت جلوه

     برقع از خورشيد رويش دور شد

     بار دگر پير ما مفلس و قالش شد

     بيچاره دلم در سر آن زلف به خم شد

     چون عشق تو داعي عدم شد

 شد    گر در صف دين داران دين دار نخواهم 

 ي عشق تو سرگردان شد     هر که در باديه

 نشان شد     هر که در راه حقيقت از حقيقت بي

     جهان از باد نوروزي جوان شد

     در راه عشق هر دل کو خصم خويشتن شد

     تا نور او ديدم دو کون از چشم من افتاده شد

     پير ما از صومعه بگريخت در ميخانه شد

 م ديوانه شد    تا دل اليعقل

     کسي کز حقيقت خبردار باشد

     چه دانستم که اين درياي بي پايان چنين باشد

     حديث فقر را محرم نباشد

     عشقت ايمان و جان به ما بخشد

 کشد     هر زمانم عشق ماهي در کشاکش مي

     هر زمان عشق تو در کارم کشد

 کشد     قوت بار عشق تو مرکب جان نمي
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 ور روي تو را نظر نکشد    ن

     نه دل چو غمت آمد از خويشتن انديشد

     در قعر جان مستم دردي پديد آمد

     در عشق به سر نخواهم آمد

     کارم از عشق تو به جان آمد

     ره عشاق بي ما و من آمد

     لعل تو به جان فزايي آمد

     دي پير من از کوي خرابات برآمد

 مخزن اسرار برآمد، چون گنج عيان شد    نقد قدم از 

     عشق تو ز سقسين و ز بلغار برآمد

     سرمست به بوستان برآمد

     چو ترک سيم برم صبحدم ز خواب درآمد

     نگارم دوش شوريده درآمد

     مستغرقي که از خود هرگز به سر نيامد

     دال ديدي که جانانم نيامد

  انددل به نام تو     عاشقان زنده

 اند ها بداده     آنها که در هواي تو جان

 اند     آنها که پاي در ره تقوي نهاده

 اند     عاشقان از خويشتن بيگانه

 اند     پيش رفتن را چو پيشان بسته

 ستاند     ز لعلت زکاتي شکر مي

     نه قدر وصال تو هر مختصري داند

     دلي کز عشق تو جان برفشاند

 تاب را ماند    روي تو کاف

     عقل در عشق تو سرگردان بماند

     دلم بي عشق تو يک دم نماند

     گرد ره تو کعبه و خمار نماند
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     آن را که غمت به خويش خواند

     چون تتق از روي آن شمع جهان برداشتند

     چون سيمبران روي به گلزار نهادند

 پرورند     عاشقاني کز نسيم دوست جان مي

 زند از مي عشق نيستي هر که خروش مي    

     چون لبش درج گهر باز کند

     هر که درين دايره دوران کند

     آفتاب رخ آشکاره کند

     هر زماني زلف را بندي کند

 کند     دل ز ميان جان و دل قصد هوات مي

 کند     هر که عزم عشق رويش مي

 کند     عشق توام داغ چنان مي

 کند گش شبيخون مي    زلف شبرن

 ي زيبا فکند     گر فلک ديده بر آن چهره

     چو تاب در سر آن زلف دلستان فکند

 افکند     دل نظر بر روي آن شمع جهان مي

     سر مستي ما مردم هشيار ندانند

     عاشقان چون به هوش باز آيند

     اصحاب صدق چون قدم اندر صفا زنند

 روند ر مي    آنها که در حقيقت اسرا

     دل ز جان برگير تا راهت دهند

     قومي که در فنا به دل يکدگر زيند

     هر که سرگردان اين سودا بود

     شبي کز زلف تو عالم چو شب بود

     آن را که ز وصل او خبر بود

     عشق بي درد ناتمام بود

 ي مردان بود     آنچه نقد سينه
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 بود    عشق را پير و جوان يکسان 

     آنرا که ز وصل او نشان بود

     هر که را با لب تو پيمان بود

 ي درمان بود     هر که را انديشه

 ي جهان بود     زلف تو که فتنه

 اي وجود بود     هر که را ذره

     هر که را در عشق تو کاري بود

     مرد يک موي تو فلک نبود

     چو در غم تو جز جان چيزي دگرم نبود

   کسي کو خويش بيند بنده نبود  

     با لب لعلت سخن در جان رود

 رود     دل به اميد وصل تو باد به دست مي

 رود     تا سر زلف تو درهم مي

     چه سازي سراي و چه گويي سرود

     گر نسيم يوسفم پيدا شود

     هر گدايي مرد سلطان کي شود

 ود    چون تو جانان مني جان بي تو خرم کي ش

     هر که صيد چون تو دلداري شود

 شود     يک حاجتم ز وصل ميسر نمي

     اي کوي توام مقصد و اي روي تو مقصود

     هرچه در هر دو جهان جانان نمود

     رهبان دير را سبب عاشقي چه بود

     گر دلبرم به يک شکر از لب زبان دهد

     برق عشق از آتش و از خون جهد

 ون به قصد تاب دهد    زلف را چ

 دهد     يک شکر زان لب به صد جان مي

     هر که را ذوق دين پديد آيد
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     يا دست به زير سنگم آيد

     عشق تو به جان دريغم آيد

     سر زلف دلستانت به شکن دريغم آيد

 ي نار تو به دندان آيد     هر که را دانه

     يک ذره نور رويت گر ز آسمان برآيد

 و از جيبش مه تابان برآيد    چ

     چو نقاب برگشائي مه آن جهان برآيد

 آيد     گر نه از خاک درت باد صبا مي

 آيد     دلبرم رخ گشاده مي

 آيد     صبح از پرده به در مي

 آيد     آن ماه براي کس نمي

     آن روي به جز قمر که آرايد

     تشنه را از سراب چگشايد

 بايد  نميتوام     دو جهان بي

 اي جمال نمايد     گر رخ او ذره

 نمايد     رخت را ماه نايب مي

 نمايد     نه يار هرکسي را رخسار مي

 نمايد     سر زلف تو پر خون مي

     رخ ز زير نقاب بنمايد

     کسي کو هرچه ديد از چشم جان ديد

     قطره گم گردان چو دريا شد پديد

  آن آيد پديد    برکناري شو ز هر نقشي که

 خانه پديد     تا که گشت اين خيال

 ي عشق را نيست نشاني پديد     واقعه

     تا خطت آمد به شبرنگي پديد

     در ره عشق تو پايان کس نديد

     هنگام صبوح آمد اي هم نفسان خيزيد
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     دل چه خواهي کرد چون دلبر رسيد

     درد کو تا دردوار خواهم رسيد

 در رهت قدم برسيد    عقل را 

     دوش آمد و ز مسجدم اندر کران کشيد

     دلم دردي که دارد با که گويد

     اال اي زاهدان دين دلي بيدار بنماييد

     قدم درنه اگر مردي درين کار

     ميي درده که در ده نيست هشيار

     اگر خورشيد خواهي سايه بگذار

 اري دل دوش بديدم رخ ي     از پس پرده

     درآمد دوش ترکم مست و هشيار

     بردار صراحيي ز خمار

     اي عشق تو کيمياي اسرار

     در عشق تو گم شدم به يکبار

     اشک ريز آمدم چو ابر بهار

     عشق آبم برد گو آبم ببر

     اي در درون جانم و جان از تو بي خبر

     اي تو را با هر دلي کاري دگر

 رفت هنگام سحر     پير ما مي

     آتش عشق تو دلم، کرد کباب اي پسر

     نيست مرا به هيچ رو، بي تو قرار اي پسر

     جان به لب آوردم اي جان درنگر

     گر ز سر عشق او داري خبر

 ي ياسمن نگر وزد، طره     باد شمال مي

     ساقيا گه جام ده گه جام خور

 تدبيري تو شيوه و ناز است چه      چو پيشه

     گرفتم عشق روي تو ز سر باز
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     عشق تو مرا ستد ز من باز

     اي دل ز دلبران جهانت گزيده باز

     هر که زو داد يک نشاني باز

 ي تو يابد باز     هر که سر رشته

 ي راز     اي روي تو شمع پرده

 ي تو کرشمه و ناز     اي شيوه

 اي دوستي آن دمساز     ذره

 شک زلف دلم چون جگر مسوز    جان ز م

     عمر رفت و تو مني داري هنوز

     چند جويي در جهان ياري ز کس

     آفتاب عاشقان روي تو بس

     در عشق روي او ز حدوث و قدم مپرس

     دوش آمد و گفت از آن ما باش

     اي دل اگر عاشقي در پي دلدار باش

     غيرت آمد بر دلم زد دور باش

 د رهي ز رهروان باش    گر مر

     در عشق تو من توام تو من باش

     منم اندر قلندري شده فاش

     دستم نرسد به زلف چون شستش

     بيچاره دلم که نرگس مستش

     اگر دلم ببرد يار دلبري رسدش

     آنکه سر دارد کالهت نرسدش

     عشق آن باشد که غايت نبودش

 يدشبا     عاشقي نه دل نه دين مي

     چون دربسته است درج ناپديدش

     بنمود رخ از پرده، دل گشت گرفتارش

     اي پير مناجاتي رختت به قلندر کش
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     درکش سر زلف دلستانش

     هر مرد که نيست امتحانش

     اي ز عشقت اين دل ديوانه خوش

 شد سر زلف در زمين کش     مي

     آخر اي صوفي مرقع پوش

 ي شکر لبم دوش     ترسا بچه

     مست شدم تا به خرابات دوش

     دلي کامد ز عشق دوست در جوش

     اي دل ز جفاي يار منديش

     دال در سر عشق از سر مينديش

     هر که هست اندر پي بهبود خويش

     اي از همه بيش و از همه پيش

 کند رويش     هر روز که جلوه مي

 ار دريغ    ز دست رفت مرا بي تو روزگ

     اي لب تو نگين خاتم عشق

     خاصگان محرم سلطان عشق

     هر که دايم نيست ناپرواي عشق

 ي سوداي عشق     عقل کجا پي برد شيوه

     اي عشق تو با وجود هم تنگ

     اي عقل گرفته از رخت فال

     صورت نبندد اي صنم، بي زلف تو آرام دل

     زهي در کوي عشقت مسکن دل

    اي زلف تو شبي خوش وانگه به روز حاصل 

     عشق جاني داد و بستد والسالم

     صبح رخ از پرده نمود اي غالم

     گشت جهان همچو نگار اي غالم

     خورد بر شب صبحدم شام اي غالم
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     صبح بر افراخت علم اي غالم

     صبح برانداخت نقاب اي غالم

     عاشق لعل شکربار توام

 ي گوش توام ي حلقه شيفته    

     خط مکش در وفا کزآن توام

 ي زلف دلرباي توام     فتنه

 ام     در خطت تا دل به جان در بسته

 ام ام رخ تو کم جان گرفته     تا ديده

 ام     از مي عشق تو مست افتاده

 ام     کار بر خود سخت مشکل کرده

 ام     من شراب از ساغر جان خورده

 ام  و بي قراري مانده    بي دل

 ام     بيشتر عمر چنان بوده

 ام     روي تو در حسن چنان ديده

 ام     از بس که روز و شب غم بر غم کشيده

 روي آبم     اي برده به آب

 يابم     نه از وصل تو نشان مي

     از عشق تو من به دير بنشستم

     تو بلندي عظيم و من پستم

 مستم    درآمد دوش ترک نيم 

 اي مي ده به دستم     ساقيا توبه شکستم، جرعه

     دي در صف اوباش زماني بنشستم

 خوانند، هستم     مرا قالش مي

     از مي عشق تو چنان مستم

     عزم عشق دلستاني داشتم

     دوش چشم خود ز خون درياي گوهر يافتم

     آنچه من در عشق جانان يافتم
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  خويش پر خون يافتم    دوش، چون گردون کنار

     دوش درون صومعه، دير مغانه يافتم

     دوش دل را در باليي يافتم

     يک غمت را هزار جان گفتم

     درياب که رخت برنهادم

     بر درد تو دل از آن نهادم

     اي عشق تو پيشواي دردم

     منم آن گبر ديرينه که بتخانه بنا کردم

 ر کردمي نظ     تا روي تو قبله

 سوزدم     هر شبي عشقت جگر مي

 دانم کجا پيدا شدم     گم شدم در خود نمي

     در سفر عشق چنان گم شدم

     اي عشق بي نشان ز تو من بي نشان شدم

     تا ز سر عشق سرگردان شدم

     تا جمال تو بديدم مست و مدهوش آمدم

     دوش از وثاق دلبري سرمست بيرون آمدم

 به زير پرده و بيرون نيامدم    رفتم 

 داني که در کار تو چون مضطر فرو ماندم     تو مي

     تا بر رخ تو نظر فکندم

     تا عشق تو را به جان ربودم

     تا عشق تو سوخت همچو عودم

     سواد خط تو چون نافع نظر ديدم

     عشق باالي کفر و دين ديدم

     دريغا کانچه جستم آن نديدم

 ا چشم باز کردم نور رخ تو ديدم    ت

     آن در که بسته بايد تا چند باز دارم

     من با تو هزار کار دارم
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     ازين کاري که من دارم نه جان دارم نه تن دارم

     تا عشق تو در ميان جان دارم

 دارم     مسلمانان من آن گبرم که دين را خوار مي

 ندارم    جانا مرا چه سوزي چون بال و پر 

     دل رفت وز جان خبر ندارم

     فرياد کز غم تو فريادرس ندارم

     سر مويي سر عالم ندارم

     بي تو زماني سر زمانه ندارم

     چه سازم که سوي تو راهي ندارم

     اگر عشقت به جاي جان ندارم

     تا نرگست به دشنه چون شمع کشت زارم

 رفت کارم    نظري به کار من کن که ز دست 

     اگر برشمارم غم بيشمارم

     بي تو نيست آرامم کز جهان تو را دارم

     پشتا پشت است با تو کارم

 اي دارم     چون من ز همه عالم ترسا بچه

 اي کشيد در کارم     ترسا بچه

     ترک قلندر من دوش درآمد از درم

     گنج دزديده ز جايي پي برم

 د جگرم    خبرت هست که خون ش

     گر بوي يک شکن ز سر زلف دلبرم

     گر از ميان آتش دل دم برآورم

 خورم     تير عشقت بر دل و جان مي

     روزي که عتاب يار درگيرم

 ميرم     زير بار ستمت مي

     کار چو از دست من برفت چه سازم

     با اين دل بي خبر چه سازم
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 وزم    از بس که چو شمع از غم تو زار بس

 بسم     بي لبت از آب حيوان مي

     هرگاه که مست آن لقا باشم

 کشم     دامن دل از تو در خون مي

     دل و جانم ببرد جان و دلم

 ي قبولم     اي عشق تو قبله

     کجايي ساقيا مي ده مدامم

     خويش را چند ز انديشه به سر گردانم

     اي جان و جهان رويت پيدا نکني دانم

    هرگز دل پر خون را خرم نکني دانم 

 دانم     درد دل را دوا نمي

 دانم     من پاي همي ز سر نمي

 دانم     بجز غم خوردن عشقت غمي ديگر نمي

 دانم     کجا بودم کجا رفتم کجاام من نمي

     زلف و رخت از شام و سحر باز ندانم

     من اين دانم که مويي مي ندانم

 اک دامن مي ندانم    چو خود را پ

     از عشق در اندرون جانم

     چون نام تو بر زبان برانم

     گر در سر عشق رفت جانم

     از در جان درآي تا جانم

     ز تو گر يک نظر آيد به جانم

     ازين دريا که غرق اوست جانم

     درين نشيمن خاکي بدين صفت که منم

     دست مي ندهد که بي تو دم زنم

    چون ندارم سر يک موي خبر زانچه منم 

     زهره ندارم که سالمت کنم
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     دل ز عشقت بي خبر شد چون کنم

 ي عشق تو از بر چون کنم     قصه

     دل ندارم، صبر بي دل چون کنم

     رفت وجودم به عدم چون کنم

     دل ز دستم رفت و جان هم، بي دل و جان چون کنم

 ه کنم    آه گر من زعشق آ

     بي رخت در جهان نظر چکنم

     چاره نيست از توام چه چاره کنم

 کنم     هر زمان بي خود هوايي مي

 کنم     اين دل پر درد را چندان که درمان مي

     محلم نيست که خورشيد جمالت بينم

 بينم     چشم از پي آن دارم تا روي تو مي

 بينم     دردا که ز يک همدم آثار نمي

 بينم   به دريايي در اوفتادم که پايانش نمي  

     در درد عشق يک دل بيدار مي نبينم

     اي برده به زلف کفر و دينم

 روم     در ره او بي سر و پا مي

 روم     هر شبي وقت سحر در کوي جانان مي

 ايم     ما هرچه آن ماست ز ره بر گرفته

 يما     ما به عهد حسن تو ترک دل و جان گفته

 ايم     باده ناخورده مست آمده

 ايم     ما مي از کاس سعادت خورده

 ايم     دست در عشقت ز جان افشانده

 ايم     ما ز عشقت آتشين دل مانده

 ايم     در چه طلسم است که ما مانده

 ايم     ما رند و مقامر و مباحي

     ما درد فروش هر خراباتيم
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 يم    گرچه در عشق تو جان درباخت

     هرچه همه عمر همي ساختيم

     بس که جان در خاک اين در سوختيم

     تا به دام عشق او آويختيم

     تا به عشق تو قدم برداشتيم

     تا با غم عشق آشنا گشتيم

     ما ترک مقامات و کرامات گرفتيم

 ي خمار گرفتيم     ما بار دگر گوشه

     هر آن نقشي که بر صحرا نهاديم

   تا ما ره عشق تو سپرديم  

     تا دردي درد او چشيديم

     ما ز خرابات عشق مست الست آمديم

     چه مقصود ار چه بسياري دويديم

     دردا که درين باديه بسيار دويديم

     تا ما سر ننگ و نام داريم

     ما ننگ وجود روزگاريم

     ما مرد کليسيا و زناريم

 آن ترک لشکريم    چون زلف تاب دهد 

     ما در غمت به شادي جان باز ننگريم

 زيم     من نميرم زانکه بي جان مي

 ي در يتيم     اي صدف لعل تو حقه

     بر هرچه که دل نهاده باشيم

     بيا تا رند هر جايي بباشيم

     ساقيا خيز که تا رخت به خمار کشيم

 ي مالميم     اکنون که نشانه

  مي تا جان فشانيم    بيار آن جام

     ما گبر قديم نامسلمانيم
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 زنيم     گاه الف از آشنايي مي

     وقت آن آمد که ما آن ماه را مهمان کنيم

 کنيم     ما ره ز قبله سوي خرابات مي

 ماييم از ما ايمنيم     ما چو بي

     گر مردي خويشتن ببينيم

     اي جان ز جهان کجات جويم

 ن چونت جويم    نشستي در دل م

     در عشق همي بال همي جويم

 ي زلف تو دراز است چگويم     چون قصه

     چون نيايد سر عشقت در بيان

 پرستان     اي روي تو شمع بت

     اي گرفته حسن تو هر دو جهان

     اي نهان از ديده و در دل عيان

     قصد کرد از سرکشي يارم به جان

 ان    اي روي تو شمع تاج دار

 ي جگرخواران     اي جگرگوشه

     اي به روي تو عالمي نگران

     اي روي تو شمع پاکبازان

     اي ياد تو کار کاردانان

     نيست آسان عشق جانان باختن

     نيست ره عشق را برگ و نوا ساختن

     کافري است از عشق دل برداشتن

     بندگي چيست به فرمان رفتن

 ک جان گفتن    عاشقي چيست تر

     کفر است ز بي نشان نشان دادن

     با تو سري در ميان خواهد بدن

     دل ز عشق تو خون توان کردن
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 خويشتن بايد شدن     عشق را بي

     عشق چيست از خويش بيرون آمدن

     کاري است قوي ز خود بريدن

 ي آفاق زن     آتشي در جمله

     خال مشکين بر آفتاب مزن

  سر اين کار داري کار کن    گر

     گر مرد نام و ننگي از کوي ما گذر کن

     خيز و از مي آتشي در ما فکن

     اي پسر اين رخ به آفتاب درافکن

     چو دريا شور در جانم ميفکن

     زلف به انگشت پريشان مکن

     بيم است که صد آه برآرم ز جگر من

 اي از آن جهانم من     باز آمده

 اي ناگه چون ديد عيان من  ترسا بچه   

     لعل تو داغي نهاد بر دل بريان من

     در رهت حيران شدم اي جان من

     عشق تو در جان من اي جان من

     چند باشم در انتظار تو من

 تو من     در دل دارم جهاني بي

 ي من     گر با تو بگويم غم افزون شده

     اي دل و جان زندگاني من

    ميل درکش روي آن دلبر ببين 

     بار ديگر روي زيبايي ببين

     اي روي تو آفتاب کونين

     هر که جان درباخت بر ديدار او

     اي چو گويي گشته در ميدان او

     اي صبا گر بگذري بر زلف مشک افشان او
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     اي صبا برگرد امشب گرد سر تاپاي او

     اي سراسيمه مه از رخسار تو

     ماييم دل بريده ز پيوند و ناز تو

     تا دل ز دست بيفتاد از تو

     اي مرا زندگي جان از تو

     هر زمان شوري دگر دارم ز تو

     اي خرد را زندگي جان ز تو

 روم بر خاک دل پر خون ز تو     مي

     برخاست شوري در جهان از زلف شورانگيز تو

 مال توگر عالم، طاوس ج     اي جلوه

     اي دل و جان کامالن، گم شده در کمال تو

     اي غذاي جان مستم نام تو

 ي جانم غم تو     اي جگر گوشه

 ي تو     اي غنچه غالم خنده

 کند سوداي تو     آنچه با من مي

     اي دلم مستغرق سوداي تو

 ي هواي تو     اي دل مبتالي من شيفته

 و    چون نيست کسي مرا به جاي ت

     اي سيه گر سپيد کاري تو

     گر چنين سنگدل بماني تو

     دال چون کس نخواهد ماند دايم هم نماني تو

     اي جهاني پشت گرم از روي تو

     اي خم چرخ از خم ابروي تو

     اي دو عالم پرتوي از روي تو

     اي دو عالم يک فروغ از روي تو

 و    جانا بسوخت جان من از آرزوي ت

 اي ناديده گنج روي تو     ذره
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     اي مرقع پوش در خمار شو

     اي دل به ميان جان فرو شو

     در کنج اعتکاف دلي بردبار کو

     دوش درآمد ز درم صبحگاه

     شب را ز تيغ صبحدم خون است عمدا ريخته

     صد قلزم سيماب بين بر طارم زر ريخته

 ن انگيخته    اي آتش سوداي تو دود از جها

     اي چشم بد را برقعي بر روي ماه آويخته

 ي گهر بسته     اي لبت حقه

 اي از نور تو بر عرش اعظم تافته     اي ذره

     اي روي همچو ماهت يک پرده بر گرفته

     اي دل اندر عشق، دل در يار ده

 اي مي خام ده     ساقيا گر پخته

     سر پا برهنگانيم اندر جهان فتاده

     دوش آمد زلف تاب داده

     جانا منم ز مستي سر در جهان نهاده

     اي اشتياق رويت از چشم خواب برده

 اي ديدم زنار کمر کرده     ترسا بچه

 ي تو صد خون حالل کرده     اي يک کرشمه

     اي ز سوداي تو دل شيدا شده

     اي هر دهان ز ياد لبت پر عسل شده

  شبم تا روز تکرار آمده    اي درس عشقت هر

     اي ز صفات لبت عقل به جان آمده

     اي ز شراب غفلت مست و خراب مانده

     در راه تو مردانند از خويش نهان مانده

     اي جهاني خلق حيران مانده

     اي پاي دل ز عشق تو در گل بمانده
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     منم از عشق سرگردان بمانده

 ه    اي زلف تو دام ماه افکند

     اي روي تو زهر سو رويي دگر نموده

     اي جان ما شرابي از جام تو کشيده

     اي گرد قمر خطي کشيده

     چون کشته شدم هزار باره

     جهان جمله تويي تو در جهان نه

     اي شکر با لب تو شيرين نه

     اي راه تو بحر بي کرانه

 اي     من کيم اندر جهان سرگشته

 اي ت صبح چون دل داده    دوش وق

 اي     ماه را در مشک پنهان کرده

 اي ي قيرفام بر قمر آورده     مورچه

 اي     اي که ز سوداي عشق بي سر و پا مانده

 اي     بوي زلفت در جهان افکنده

 اي     بحري است عشق و عقل ازو برکناره

 اي     گر کسي يابد درين کو خانه

 اي  دولتخانه    شعله زد شمع جمال او ز

 اي     آن را که نيست در دل ازين سر سکينه

     اي صد هزار عاشقت از فرق تا به پاي

     اي از شکنج زلفت هرجا که انقالبي

     درآمد از در دل چون خرابي

     گر تو نسيمي ز زلف يار نيابي

 طلبي     از من بي خبر چه مي

     جانا دلم ببردي و جانم بسوختي

 ق را گر سري پديدستي    عش

     اگر از نسيم زلفت اثري به جان فرستي
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     جانا دلم ببردي در قعر جان نشستي

     اي همه راحت روان، سرو روان کيستي

     اي آفتاب از ورق رويت آيتي

     گر مرد راه عشقي ره پيش بر به مردي

     درج ياقوت درفشان کردي

  نگردي    تا تو ز هستي خود زير و زبر

 دان آوردي     خطي از غاليه بر غاليه

     با خط سرسبز بيرون آمدي

     اي لبت ختم کرده دلبندي

     اي که با عاشقان نه پيوندي

     گر مرد اين حديثي زنار کفر بندي

 پذير بودي     اي کاش درد عشقت درمان

     گر يار چنين سرکش و عيار نبودي

  ديدي    گر از همه عاشقان وفا

     اي آنکه هيچ جايي آرام جان نديدي

     الصال اي دل اگر در عشق او اقرار داري

     جانا دهني چو پسته داري

     هم تن مويم از آن ميان که نداري

     تورا گر نيست با من هيچ کاري

     تو را تا سر بود برجا کجا داري کله داري

     پروانه شبي ز بي قراري

  تو اصل هر شماري    اي بوس

     درآمد دوش دلدارم به ياري

 اي شنگي زين نادره دلداري     ترسا بچه

     دوش سرمست به وقت سحري

     گاهيم به لطف مي نوازي

     چه عجب کسي تو جانا که ندانمت چه چيزي
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     گر مرد اين حديثي زين باده مست باشي

 باشيي عالم ن     تا تو خود را خوارتر از جمله

     هر دمم مست به بازار کشي

     چون خط شبرنگ بر گلگون کشي

     هر دمم در امتحان چندي کشي

     گرد مه خط معنبر مي کشي

     در ده مي عشق يک دم اي ساقي

     جانا ز فراق تو اين محنت جان تا کي

     گر يک شکر از لعلت در کار کني حالي

     ماييم ز عالم معالي

  ز دير آمد برون سنگين دلي    دي

 دهد مرا بي تو نفس زدن دمي     دست نمي

     گر من اندر عشق مرد کارمي

     اي جان جان جانم تو جان جان جاني

     هزاران جان سزد در هر زماني

     زلف را تاب داد چنداني

     اي در ميان جانم وز جان من نهاني

 ي جهاني     اي روي تو فتنه

 هرشکني از سر زلف تو جهاني    اي 

     اي يک کرشمه تو غارتگر جهاني

     اي حسن تو آب زندگاني

     دردي است درين دلم نهاني

 ي لولي همچون بت روحاني     ترسا بچه

     اي ساقي از آن قدح که داني

     به هر کويي مرا تا کي دواني

 داني     خاک کوي توام تو مي

 نم مگر که در دل و جاني    کجايي اي دل و جا



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٣١ 

     ز سگان کويت اي جان که دهد مرا نشاني

     اي هجر تو وصل جاوداني

     بس نادره جهاني اي جان و زندگاني

 ي کار من آن زمان که تواني     چاره

 اي به دلستاني     ترسا بچه

     گفتم بخرم غمت به جاني

     اي گشته نهان از همه از بس که عياني

 خال مشکين بر گلستان مي زني    

     هر زمان الف وفايي مي زني

     خواجه تا چند حساب زر و دينار کني

     گر نقاب از جمال باز کني

     اي دل اندر عشق غوغا چون کني

     گه به دندان در عدن شکني

     هر نفسي شور عشق در دو جهان افکني

     هر شبم سرمست در کوي افکني

 مه شهر خبر شد که تو معشوق مني    در ه

     به سر زلف دلرباي مني

     نگر تا اي دل بيچاره چوني

     تا در سر زلف تاب بيني

     به وادييي که درو گوي راه سر بيني

     هر روز ز دلتنگي جايي دگرم بيني

     چون لبت به پسته اندر صفت گهر نبيني

     هرچه هست اوست و هرچه اوست توي

    اي لب گلگونت جام خسروي 

 ي توحيد را محرم شوي     گر تو خلوتخانه

     سرمست درآمد از سر کوي

     نگاري مست اليعقل چو ماهي
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 ام تا از لبم جاني دهي     جان به لب آورده

     آفتاب رويت اي سرو سهي

     زلف تيره بر رخ روشن نهي

     گه به کرشمه دلم ز بر بربايي

 اه تو را دراز نايي    اي ر

 اي و سودايي     منم و گوشه

     ز عشقت سوختم اي جان کجايي

     از غمت روز و شب به تنهايي

     دوش از سر بيهوشي و ز غايت خودرايي

 ام به سودايي     سر برهنه کرده

 اي ديشب در غايت ترسايي     ترسا بچه

     دال در راه حق گير آشنايي

  افکند از زهد به ترساييايم     ترسا بچه

     رخ تو چگونه ببينم که تو در نظر نيايي

     چون روي بود بدان نکويي

     اي آفتاب رويت از غايت نکويي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٣٣ 

 چون نيست هيچ مردي در عشق يار ما را

 سجاده زاهدان را درد و قمار ما را    چون نيست هيچ مردي در عشق يار ما را 

 آن نيست جاي رندان با آن چکار ما را    ن باشد چو گوي گردان جايي که جان مردا

 مي زاهدان ره را درد و خمار ما را      گر ساقيان معني با زاهدان نشينند 

 شاديش مصلحان را غم يادگار ما را    درمانش مخلصان را دردش شکستگان را 

  راکز هرچه بود در ما برداشت يار ما      اي مدعي کجايي تا ملک ما ببيني 

 کاي خسته چون بيابي اندوه زار ما را      آمد خطاب ذوقي از هاتف حقيقت 

 زيرا که او تمام است انده گسار ما را      عطار اندرين ره اندوهگين فروشد 

 

 دارد صبا انفاس عيسي را ز زلفت زنده مي

 کند روشن خيالت چشم موسي را ز رويت مي    دارد صبا انفاس عيسي را  ز زلفت زنده مي

 برد از گل صبا صد گونه بشري را به بلبل مي  حرگه عزم بستان کن صبوحي در گلستان کن س

 براي گلبن وصلش رها کن من و سلوي را   کسي با شوق روحاني نخواهد ذوق جسماني 

 ي دعوي بيابي نور معني را بسوزي خرقه    گر از پرده برون آيي و ما را روي بنمايي 

 ها در شکن دارد چه محتاج است دعوي را چو دل  ت به صد معني کند دعوي سر زلف دل از ما مي

 اگر در باده اندازد رخت عکس تجلي را  به يک دم زهد سي ساله به يک دم باده بفروشم 

 نمايد زينت و رونق نگارستان ماني را    نگاريني که من دارم اگر برقع براندازد 

 ز به ميخانه ازين پس اهل تقوي رانبيني ج    دالرامي که من دانم گر از پرده برون آيد 

 اگر در روضه بنمايي به ما نور تجلي را  شود در گلخن دوزخ طلب کاري چو عطارت 

 

 اي به عالم کرده پيدا راز پنهان مرا

 من کيم کز چون تويي بويي رسد جان مرا      اي به عالم کرده پيدا راز پنهان مرا 

 اي اين راز پنهان مرا چون تو پيدا کرده  نگر  جان و دل پر درد دارم هم تو در من مي

 نيست جز روي تو درمان چشم گريان مرا  ز آرزوي روي تو در خون گرفتم روي از آنک 

 پا و سر پيدا نيامد اين بيابان مرا  گرچه از سرپاي کردم چون قلم در راه عشق 

 تا ابد ره درکشد وادي هجران مرا    گر اميد وصل تو در پي نباشد رهبرم 

 سازي تو درمان مرا دردم از حد شد چه مي  داني که درمان من سرگشته چيست  تو ميچون 
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 جمع کن بر روي خود جان پريشان مرا   جان عطار از پريشاني است همچون زلف تو 

 

 گفتم اندر محنت و خواري مرا

 چون ببيني نيز نگذاري مرا      گفتم اندر محنت و خواري مرا 

 دست ندهد جز به دشواري مرا      ديث بعد از آن معلوم من شد کان ح

 تا قيامت روي هشياري مرا      از مي عشقت چنان مستم که نيست 

 دل تو را باد و جگرخواري مرا      نيست  بري دل باک گر به غارت مي

 ناري مرا زآنکه در فرياد مي        از تو نتوانم که فرياد آورم 

 ي مرابار بفزايي به سر بار        گر بنالم زير بار عشق تو 

 نيست از تو روي بيزاري مرا      گر زمن بيزار گردد هرچه هست 

 چون همي بيني بدين زاري مرا        از من بيچاره بيزاري مکن 

 چون بمردم کي دهي ياري مرا      گفته بودي کاخرت ياري دهم 

 در غم خود تا به کي داري مرا       پرده بردار و دل من شاد کن 

 خاک کوي خويش انگاري مرا      چبود از بهر سگان کوي خويش 

 نيست استعداد بيزاري مرا      مدتي خون خوردم و راهم نبود 

 گر نبودي از تو دلداري مرا      ني غلط گفتم که دل خاکي شدي 

 تا کي از عطار و عطاري مرا      مانع خود هم منم در راه خويش 

 

 سازي مرا سوختي جانم چه مي

 تازي مرا فتادم چه ميبر سر ا      سازي مرا  سوختي جانم چه مي

 بوک بر گيري و بنوازي مرا      ام بر بوي آنک  در رهت افتاده

 بر نخيزم گر بيندازي مرا      ترسم که هرگز تا ابد  ليک مي

 اي سازي مرا آمدم تا چاره        بايدت  ي بيچاره گر مي بنده

 همچو شمعي چند بگدازي مرا      ي شمع رخت  چون شدم پروانه

 همچو پروانه به جانبازي مرا      بازي درپذير گرچه با جان نيست 

 بايد به انبازي مرا وين نمي      خواهم وجود  تو تمامي من نمي

 تا کي از ننگ سرافرازي مرا      سر چو شمعم بازبر يکبارگي 
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 کرد هم خلوت به دمسازي مرا    دوش وصلت نيم شب در خواب خوش 

 ازي مراکرد صبح آغاز غم      اي  تا که بر هم زد وصالت غمزه

 تا دهي قرب هم آوازي مرا         ندهد فريد  چو ز تو آواز مي

 

 گر سير نشد تو را دل از ما

 يک لحظه مباش غافل از ما        گر سير نشد تو را دل از ما 

 ي مرغ بسمل از ما ماننده        در آتش دل بسر همي گرد 

 هر روز هزار منزل از ما        گردان به خون ديده  تر مي

 تا خاک ز خون کني گل از ما      گري زار  ري ميچون ابر بها

 که گاه بگيردت دل از ما       آخر به چه ميل همچو خامان 

 ي عشق بگسل از ما يا رشته        يا در غم ما تمام پيوند 

 جز رنج و بالت حاصل از ما        مگريز ز ما اگرچه نامد 

 صد گنج طلسم مشکل از ما        کز هر رنجي گشاده گردد 

 ي عشق و عاقل از ما ديوانه      ين مقام چون است عطار در ا

 

 بار دگر شور آوريد اين پير درد آشام را

 صد جام برهم نوش کرد از خون دل پر جام ما    بار دگر شور آوريد اين پير درد آشام را 

 در کفر خود دين دار شد بيزار شد ز اسالم ما  چون راست کاندر کار شد وز کعبه در خمار شد 

 دايم يکي گوييم وبس تا شد دو عالم رام ما  ا کي زين هوس ماييم و درد يک نفس پس گفت ت

 از نام و ننگ آزاد شد نيک است اين بدنام را    بس کم زني استاد شد بي خانه و بنياد شد 

 وز درد درد درد او شد مست هفت اندام ما  پس شد چون مردان مرد او وز هر دو عالم فرد او

 اي از جام دل در جام ما تا ريخت پر هر باده  اي  ي جان شد ز کار افتادها دل گشت چون دلداده

  عقل از جهان خاموش شد و از دل برفت آرام ما  خودي بيهوش شد جان را چون آن مي نوش شد از بي

 فرياد برخاست از جهان کاي رند درد آشام ما   کشيد اندر نهان  عطار در دير مغان خون مي

 

  صنماچون شدستي ز من جدا

 ملتقي لم ترکت في ندما      چون شدستي ز من جدا صنما 
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 هو يکفي من الذي ظلما        حق ميان من و تو آگاه است 

 قد رضيت بما جري قلما      ور به دست تو آمده است اجلم 

 گفت غير از وجود حق عدما      گشت فاني ز خويش چون عطار 

 

 در دلم افتاد آتش ساقيا

 ساقيا آخر کجائي هين بيا        در دلم افتاد آتش ساقيا 

 بر سر آتش بماندم ساقيا        هين بيا کز آرزوي روي تو 

 چند دارم نفس را همچون گيا        بر گياه نفس بند آب حيات 

 پاک شد تا همچو جان شد پر ضيا      چون سگ نفسم نمکساري بيافت 

 اي نه روي ماند و نه ريا ذره    نفس رفت و جان نماند و دل بسوخت 

 نفس چون مس بود و جان چون کيميا      ا هم رنگ جان شد گوييا نفس م

 خاک ما در چشم انجم توتيا        زان بميرانند ما را تا کنند 

 اوليا جان جام جام مي مي      روز روز ماست مي در جام ريز 

 چند گردي گرد خون چون آسيا      آسيا پر خون بران از خون چشم 

 گوئي ال علي و ال لياچند        خويشتن ايثار کن عطار وار 

 

 اي بيرون ميا در دلم بنشسته

 ني برون آي از دلم در خون ميا        اي بيرون ميا  در دلم بنشسته

 هر زمان در ديده ديگرگون ميا      آيي دمي  چون ز دل بيرون نمي

 تو به يک يک ذره بوقلمون ميا      چون کست يک ذره هرگز پي نبرد 

 آيد از دريا برون بيرون ميا      اي باشد که چون تو گوهري  غصه

 تو ز فقر بحر در هامون ميا      سرنگون غواص خود پيش آيدت 

 بيش از اين اي لولو مکنون ميا       گر پديد آيي دو عالم گم شود 

 گو برون از تو کسي اکنون، ميا      ني برون آي و دو عالم محو کن 

  ميالطف کن وز وسع من افزون      شوم  شوي گم مي چون تو پيدا مي

 دست بر نه برتر از گردون ميا     چون به يک مويت ندارم دست رس 

 شرابي پيش اين مجنون ميا بي      چون ز هشياري به جان آمد دلم 
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 ي موزون ميا  ي اين بدره بسته      ي موزون شعرت اي فريد  بدره

   

 اي عجب دردي است دل را بس عجب

 ي آن روز و شب همانده در انديش    اي عجب دردي است دل را بس عجب 

 همچو مرغي نيم بسمل زين سبب      اوفتاده در رهي بي پاي و سر 

 در ميان خاک و خون در تاب و تب       چند باشم آخر اندر راه عشق 

 هر که دارند از نسيم او نسب        پرده برگيرند از پيشان کار 

 تازه گردان چند داري در تعب      اي  اي دل شوريده عهدي کرده

 گر نبودي در ميان ترک ادب       دلم اسرار عشق برگشادي بر

 چون زبانم کارگر ني اي عجب      پر سخن دارم دلي ليکن چه سود 

 دوست با ما، ما فتاده در طلب        آشکارايي و پنهاني نگر 

 بر لب دريا بمانده خشک لب      زين عجب تر کار نبود در جهان 

 دردي بوالعجباينت رنجي سخت و       اينت کاري مشکل و راهي دراز 

 تا ز حضرت امرت آيد کالطرب         دايم اي عطار با اندوه ساز 

 

 روز و شب چون غافلي از روز و شب

 کي کني از سر روز و شب طرب    روز و شب چون غافلي از روز و شب 

 زلف او چون سايه انداخت اينت شب      روي او چون پرتو افکند اينت روز 

 گه کند اين سايه آن پرتو طلب      گه کند اين پرتو آن سايه نهان 

 صد هزار اثبات در محو اي عجب      صد هزاران محو در اثبات هست 

 اي از ننگ خود سردرکنب مانده      اي  چون تو در اثبات اول مانده

 صد هزاران بار هستي بي ادب       تا نميري و نگردي زنده باز 

 قبهمت ل هست او را مرددون      هر که او جايي فرود آمد همي 

 طلب تا ابد هرگز مزن دم بي      شتاب  چون ز پرده اوفتادي مي

 تر باشد وليکن بي سبب تشنه      طالب آن باشد که جانش هر نفس 

 نه بود از خود نه از غيرش نسب        نه سبب نه علتش باشد پديد 

 خود همه اوست اينت کاري بوالعجب      چون نباشد او صفت چون باشدش 
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 خويش را از سلب او سازي سلب      سر پي بري گر تو را بايد که اين 

 در ميان بحر ماندي خشک لب      بر کنار گنج ماندي خاک بيز 

 استخوان تا چند خائي بي رطب      چون رطب آمد غرض از استخوان 

 پس دو عالم پر کن از شور و شعب      هين شراب صرف درکش مردوار 

  از تعبتا شوي جاويد آزاد      مست جاويدان شو و فاني بباش 

 راستت آن وقت گيرد حکم چپ      چون تو آزاد آيي از ننگ وجود 

 دوزخ سوزنده را بگرفت تب      از دم آن کس که اين مي نوش کرد 

 نوش کن از دست ساقي عرب    همچو عطار اين شراب صاف عشق 

 

 برقع از ماه برانداز امشب

 ابرش حسن برون تاز امشب        برقع از ماه برانداز امشب 

 تا درآيي تو به اعزاز امشب        بر راه نهادم همه روز ديده 

 هيچکس را مده آواز امشب        من و تو هر دو تماميم بهم 

 کني آغاز امشب سرکشي مي      کارم انجام نگيرد که چو دوش 

 پرده زين کار مکن باز امشب      دري است  گرچه کار تو همه پرده

 ي جانباز امشب انهمن چو پرو    تو چو شمعي و جهان از تو چو روز 

 سر ازين بيش ميفراز امشب        همچو پروانه به پاي افتادم 

 عمر شد، چند کني ناز امشب      عمر من بيش شبي نيست چو شمع 

 چکني کشتن من ساز امشب      صد سوز امروز  ام بي تو به بوده

 کند قصد به پرواز امشب مي      مرغ دل در قفس سينه ز شوق 

 که شد از بانگ تو دمساز امشب        گير دانه از مرغ دلم باز م

 سنگ بر شيشه مينداز امشب         دل عطار نگر شيشه صفت 

 

 چه شاهدي است که با ماست در ميان امشب

 که روشن است ز رويش همه جهان امشب  چه شاهدي است که با ماست در ميان امشب 

 ان امشبنه زهره راست فروغي در آسم    نه شمع راست شعاعي، نه ماه را تابي 

 که آفتاب شد از شرم او نهان امشب      ميان مجلس ما صورتي همي تابد 
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 که هست مشتري و زهره را قران امشب    بسي سعادت از اين شب پديد خواهد شد 

 غنيمت است مالقات دوستان امشب  شبي خوش است و ز اغيار نيست کس بر ما 

 يار مهربان امشبکه همدم است مرا     دمي خوش است مکن صبح دم دمي مردي 

 که خلوتي است مرا با تو در نهان امشب      ميان ما و تو امشب کسي نمي گنجد 

 نواي تهنيت بزم عاشقان امشب    هاي شور انگيز  بساز مطرب از آن پرده

 ي خوش شيرين مطربان امشب ترانه    همه حکايت مطبوع درد عطار است 

 

 سحرگاهي شدم سوي خرابات

 که رندان را کنم دعوت به طامات      ت سحرگاهي شدم سوي خرابا

 که هستم زاهدي صاحب کرامات      عصا اندر کف و سجاده بر دوش 

 بگو تا خود چه کار است از مهمات      خراباتي مرا گفتا که اي شيخ 

 اگر توبه کني يابي مراعات      ي توست  بدو گفتم که کارم توبه

 راباتکه تر گردي ز دردي خ      مرا گفتا برو اي زاهد خشک 

 ز مسجد بازماني وز مناجات      اگر يک قطره دردي بر تو ريزم 

 که نه زهدت خرند اينجا نه طامات      برو مفروش زهد و خودنمائي 

 که در کعبه کند بت را مراعات      کسي را اوفتد بر روي، اين رنگ 

 خرف شد عقلم و رست از خرافات      بگفت اين و يکي دردي به من داد 

 مرا افتاد با جانان مالقات       از جان کهنه چو من فاني شدم

 شدم هر دم به ميقات چو موسي مي      چو از فرعون هستي باز رستم 

 چو ديدم خويشتن را آن مقامات      چو خود را يافتم باالي کونين 

 درون من برون شد از سماوات        برآمد آفتابي از وجودم 

 م در قرب آن ذاتبگو تا کي رس        ي راز  بدو گفتم که اي داننده

 رسد هرگز کسي هيهات هيهات       مرا گفتا که اي مغرور غافل 

 ولي آخر فروماني به شهمات      بسي بازي ببيني از پس و پيش 

 فرومانده ميان نفي و اثبات       همه ذرات عالم مست عشقند 

 نه موجود و نه معدوم است ذرات      در آن موضع که تابد نور خورشيد 

 که داند اين رموز و اين اشارات       اي عطار آخر گويي تو  چه مي
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 تا درين زندان فاني زندگاني باشدت

 کنج عزلت گير تا گنج معاني باشدت     تا درين زندان فاني زندگاني باشدت 

 اين جهانت گر نباشد آن جهاني باشدت  اين جهان را ترک کن تا چون گذشتي زين جهان 

 تا به کام خويش فردا کامراني باشدت  درهم شکن کام و ناکام اين زمان در کام خود 

 تا که بعداز رنج گنج شايگاني باشدت  روزکي چندي چو مردان صبر کن در رنج و غم 

 تا به روز حشر روي ارغواني باشدت    روي خود را زعفراني کن به بيداري شب 

 عالم باقي و ذوق جاوداني باشدت    گر به ترک عالم فاني بگويي مردوار 

 عرضه کن گر آن زمان راز نهاني باشدت    اند  ها بگشاده م درهاي دولتخانهصبحد

 در هواي نفس مستي و گراني باشدت    تا کي از بي حاصلي اي پيرمرد بچه طبع 

 ي تن استخواني باشدت تا به صورت خانه  از تن تو کي شود اين نفس سگ سيرت برون 

 ار تو دولتي جويي نشاني باشدتزان پس    گر تواني کشت اين سگ را به شمشير ادب 

 چون درآيد مرگ عين زندگاني باشدت    گر بميري در ميان زندگي عطاروار 

 

 زهي ماه در مهر سرو بلندت

 شکر در گدازش ز تشوير قندت      زهي ماه در مهر سرو بلندت 

 چو بگذشت بادي به مشکين کمندت    جهان فتنه بگرفت و پر مشک شد هم 

 به يک دم شدم عاشق بند بندت        بديدم سر زلف پر بند تو تا 

 بيا تا به جانم رساني گزندت      گزند تو را قدر و قيمت که داند 

 که گوگرد سرخ است گرد سمندت      برآر از سر کبر گردي ز عالم 

 چو جان مست توست و خرد مستمندت      به چه آلتي عشق روي تو بازم 

 مر در غلط او فکندتبه رخ با ق       ي تو  چنان ماه رويي که آئينه

 جگر به که سوزم به جاي سپندت      چو وجه سپندي ندارم چه سازم 

 که خورشيد خواندم به بانگ بلندت    مزن بانگ بر من که اين است جرمم 

 رود مستمندت رخي همچو زر، مي      غلط گفتم اين زانکه خورشيد دايم 

 پسندتبسوزد ز عشقت نيايد     چه سازم که عطار اگر جان به زاري 
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 بايدت دم مزن گر همدمي مي

 بايدت خسته شو گر مرهمي مي      بايدت  دم مزن گر همدمي مي

 بايدت محو شو گر محرمي مي      تا در اثباتي تو بس نامحرمي 

 بايدت گر چو دريا همدمي مي      همچو غواصان دم اندر سينه کش 

 بايدت پيشواي هر غمي مي      از عبادت غم کشي و صد شفيع 

 بايدت هر عبادت را نمي مي      تر شفيع تو از آنک  يقاشک ال

 بايدت عالمي در عالمي مي    تنگدل ماندي، که دل يک قطره خونست 

 بايدت صبر صد عالم همي مي      تا که اين يک قطره صد دريا شود 

 بايدت در حضور او دمي مي      هر دو عالم گر نباشد گو مباش 

 بايدت يامت ماتمي ميتا ق      در غم هر دم که نبود در حضور 

 بايدت عهد خود مستحکمي مي      در حضورش عهد کردي اي فريد 

 

 بايدت بعدجوي از نفس سگ گر قرب جان مي

 بايدت ترک کن اين چاه و زندان گر جهان مي  بايدت  بعدجوي از نفس سگ گر قرب جان مي

 بايدت يورنه در گلخن نشين گر استخوان م    باز عرشي گر سر جبريل داري پر برآر 

 بايدت گر به باال پر و بال مرغ جان مي    نفس را چون جعفر طيار برکن بال و پر 

 بايدت بر جهان جسم دايم سر گران مي   در جهان قدس اگر داري سبک روحي طمع 

 بايدت مي ندارد سود با تو پس زيان مي    عمر در سود و زيان بردي به آخر بي خبر 

 بايدت از زمين بگسل اگر بر آسمان مي  ون آسمان چند گردي در زمين بي پا و سر چ

 بايدت دين به سرباري دنيا رايگان مي    اي  روز و شب مشغول کار و بار دنيا مانده

 بايدت  گنگ شو از ما سوي اهللا گر زبان مي  هرچه گوئي چون ترازو زين زبان گر يک جو است

 بايدت  گر کهکشان مياز خري جو مي مکش    جو کشي و نيم جو همچون ترازوي دو سر 

 بايدت زحمت جبريل رفته از ميان مي  اي عجب نمرود نفس و وانگهي همچون خليل 

 بايدت بر سر آتش به خلوت همچنان مي      در هوا استاده و از منجنيق انداخته 

 بايدت پس چو ابراهيم آتش گلستان مي    چون تو از آذر مزاجي دوستي با زر چرا 

 بايدت پس چو عيس بر فلک دامن کشان مي    گلخن در کشيد اي خر مرده سگ نفست به 

 بايدت امن تو از چيست چون خط امان مي    در جهان خوفناک ايمن نشيني اي فريد 
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 چين گفتارت اي شکر خوشه

 سرو آزاد کرد رفتارت       چين گفتارت  اي شکر خوشه

 ز اشتياق لب شکر بارت      بس که طوطي جان بزد پر و بال 

 ز آرزوي رخ چو گلنارت       گل شکست هزار خار در پاي

 مانده در انتظار ديدارت        هر شبي با هزار ديده سپهر 

 خوارت شده مبهوت جزع خون      لعل از جان بشسته دست به خون 

 حلقه در گوش چشم مکارت      نرگس تر که ساقي چمن است 

 جان گرفتارت دل ببردي به        هرکه را از هزار گونه جفا 

 که بديدست در شهوارت      زند لب خشک   جوش ميبحر از آن

 زانکه سرگشته گشت در کارت        کند زمين بوست  آسمان مي

 زانکه بس تيز گشت بازارت       گشت دندان عاشقان همه کند 

 که به جان و دلم خريدارت      بر دل و جان من جهان مفروش 

 حلقه در گوش کرده عطارت       ي زلف  بر بناگوش توست حلقه

 

  به عمدا ز رخ نقاب انداختتا

 خاک در چشم آفتاب انداخت      تا به عمدا ز رخ نقاب انداخت 

 آهوان را به مشک ناب انداخت      سر زلفش چو شير پنجه گشاد 

 اشتري را به يک کباب انداخت      تير چشمش که عالمي خون داشت 

 شور در لل خوشاب انداخت        لب شيرينش چون تبسم کرد 

 در دلم صد هزار تاب انداخت      د و هر مويش تاب در زلف دا

 در همه حلقها طناب انداخت        ي عنبرينت اي مهوش  خيمه

 کاسمان را در انقالب انداخت       شوق روي چو آفتاب تو بود 

 سرکه را باز در شراب انداخت      شکري از لبت به سرکه رسيد 

 نظرم بر گل و گالب انداخت       عرقي کرد عارض چو گلت 

 کاتشي روي تو در آب انداخت       ناشسته خوشتري بنشين روي

 در دلش آتش عذاب انداخت         از لب تو فريد آبي خواست 
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 عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت

 مرغ جان را نيز چون پروانه بال و پر بسوخت  عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت 

 آتش سوزنده بر هم عود و هم مجمر بسوخت  عود عشقش آتش بود کردم مجمرش از دل چو 

 هر دو عالم همچو خاشاکي از آن اخگر بسوخت  زآتش رويش چو يک اخگر به صحرا اوفتاد 

 پيش دستي کرد عشق و جانم اندر بر بسوخت    خواستم تا پيش جانان پيشکش جان آورم 

 يکسر بسوختکاتش غيرت درآمد خشک و تر   نيست از خشک و ترم در دست جز خاکستري 

 برق استغنا بجست از غيب و خاکستر بسوخت    دادم آن خاکستر آخر بر سر کويش به باد 

 اي ديگر بسوخت ي ديگر چه باشد ذره ذره    اي ديگر بمانم گفت باش  گفتم اکنون ذره

 کفر و ايمانش نماند و ممن و کافر بسوخت   چون رسيد اين جايگه عطار نه هست و نه نيست 

 

 هاي شب بسوخت ينم پردههاي آتش آه

 بر دل آمد وز تف دل هم زبان هم لب بسوخت      هاي شب بسوخت  هاي آتشينم پرده آه

 در زمين آتش فتاد و بر فلک کوکب بسوخت    دوش در وقت سحر آهي برآوردم ز دل 

 گاه اندر تاب ماند و گاه اندر تب بسوخت  جان پر خونم که مشتي خاک دامن گير اوست 

 آه خون آلود من هر شب به يک يارب بسوخت   کان چون سد اسکندر قوي است ي پندار پرده

 هاي ديگرشب بسوخت ي ديگر به يارب پرده    ي ديگر برون آمد ز غيب  روز ديگر پرده

 زانکه دعوي خام شد هر کو درين مذهب بسوخت    هر که او خام است گو در مذهب ما نه قدم 

 از دل گرمش عجب نبود اگر مخلب بسوخت   باز عشقش چون دل عطار در مخلب گرفت 

 

 دولت عاشقان هواي تو است

 راحت طالبان بالي تو است       دولت عاشقان هواي تو است 

 گرد خاک در سراي تو است        کيمياي سعادت دو جهان 

 که درو وصف کبرياي تو است        ناف آهو شود دهان کسي 

 و استکه گذرگاه آشناي ت        ها بود خاکي  ي ديده سرمه

 آنکه در کوي تو گداي تو است        ملک عالم به هيچ نشمارد 

 از سر لطف دلگشاي تو است        به سحر ناز عاشقان با تو 
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 عاشقان را در سراي تو است      آنچه از ملک جاودان بيش است 

 نماي تو است خاک کوي فلک      آنچه از سيرت ملوک به است 

 الب بالي تو استاين رهي ط      از بال هر کسي گريزان است 

 ي رضاي تو است جان من بسته      گر رضاي تو در بالي من است 

 وصف تو اليق ثناي تو است        من ندانم ثناي تو به سزا 

 همه در جستن عطاي تو است       اين تکاپوي و گفت و گوي فريد 

 

 دلبرم در حسن طاق افتاده است

 افتاده استقسم من زو اشتياق       دلبرم در حسن طاق افتاده است 

 کو چو عرش سيم ساق افتاده است      بر سر پايم چو کرسي ز انتظار 

 برق در زيرش براق افتاده است      گر رسد يک شب خيال وصل او 

 سد اسکندر يتاق افتاده است      ليک اندر تيه هجرش گرد من 

 در خراسان و عراق افتاده است      کي فتد در دوزخ اين آتش کزو 

 کشته تو در فراق افتاده است      لفش هر نفس بر هم افتاده چو ز

 يا چنين خود اتفاق افتاده است        کشد  ندانم تا به عمدا مي مي

 ماه بختم در محاق افتاده است      ام  تا که روي همچو ماهش ديده

 زانکه همچون چرخ طاق افتاده است      ابروي او جز کمان چرخ نيست 

 زرين نطاق افتاده استپس چرا       چون ندارد ترک سيمينم ميان 

 از ميان آن وشاق افتاده است        اين همه باريک بيني فريد 

 

 آن نه روي است ماه دو هفته است

 وان نه قد است سرو برفته است      آن نه روي است ماه دو هفته است 

 ماه و خورشيد طفل يک هفته است        ي رخ تو  پيش ماه دو هفته

 ها به جان پذيرفته استهمه دل        اي عشق آفتاب رخش  ذره

 دل عشاق درد بگرفته است      نرگس اوست اي عجب بيمار 

 فتنه بيدار و عافيت خفته است        هر کجا صف کشيده مژه او 

 نيست عالم تهي پر آشفته است       از دهانش که هست معدومي 
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 هر که حرفي از آن دهان گفته است      به دهانش خوش آمد است محال 

 در پس يک عقيق ناسفته است      سي و دو در در دهانش که هست 

 کاشکار است آنکه بنهفته است        نبيني دهانش اگر بيني  مي

 بر سر طاق عالمش جفته است       تا درافشان شد از دهانش فريد 

 

 تا کي از صومعه خمار کجاست

 خرقه بفکندم زنار کجاست      تا کي از صومعه خمار کجاست 

 عاشقي محرم اسرار کجاست      سيرم از زرق فروشي و نفاق 

 آن بت دلبر هشيار کجاست      ي غفلت مستم  چون من از باده

 مفلسي مست پديدار کجاست        همه کس طالب يارند وليک 

 کاملي در خور اين کار کجاست      همه در کار شديم از پي خويش 

 زيرکي پر دل بيدار کجاست      گرچه مردم همه در خواب خوشند 

 شبروي عاشق عيار کجاست      ر خوابند روز روشن همگان د

 يوسفي بر سر بازار کجاست        دران  گر گ پيرند همه پرده

 اثر گرد ره يار کجاست        همه در جام بمانديم مدام 

 اندرين واقعه عطار کجاست       گشت عطار در اين واقعه گم 

 

 چون ز مرغ سحر فغان برخاست

  آسمان برخاستناله از طاق      چون ز مرغ سحر فغان برخاست 

 آتشي از همه جهان برخاست      صبح چون دردميد از پس کوه 

 بوي عنبر ز گلستان برخاست      عنبر شب چو سوخت زآتش صبح 

 قلم عافيت ز جان برخاست          سپر آفتاب تيغ کشيد 

 صد قيامت به يک زمان برخاست       ساقي از در درآمد و بنشست 

 ر چون از شکرستان برخاستشو      کس چه داند که چون شراب بخورد 

 از همه عاشقان فغان برخاست      زآرزوي سماع و شاهد و مي 

 سوي مدح خدايگان برخاست       باده ناخورده مست شد عطار 
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 دوش کان شمع نيکوان برخاست

 ناله از پير و از جوان برخاست      دوش کان شمع نيکوان برخاست 

 ان برخاستجوش آتش ز ارغو      گل سرخ رخش چو عکس انداخت 

 به غالميش مدح خوان برخاست      تاش مه است  آفتابي که خواجه

 شور از جان خسروان برخاست        از غم جام خسروي لبش 

 بان برخاست صد نگهبان و ديده        روي بگشاد تا ز هر مويم 

 چه قيامت ز هندوان برخاست      يارب از تاب زلف هندوي او 

  ناف آهوان برخاستآه از      افشاند  مشک از چين زلف مي

 دود از مغز جادوان برخاست        چشم جادوش آتشي در زد 

 باز از آن ماه مهربان برخاست        اي کان نشسته بود تمام  فتنه

 گفت يوسف ز کاروان برخاست        پيش من آمد و زبان بگشاد 

 در غم من ز جان توان برخاست      دل به من ده که گر به حق گويي 

 بگريخت از من و دوان برخاست        زديده دل چو رويش بديد د

 به تجلي چو آن شبان برخاست       آتش روي او بديد و بسوخت 

 دل تنها چو پاسبان برخاست      او چو سلطان به زير پرده نشست 

 همه مغزش ز استخوان برخاست      چون همه عمر خويش يک مژه زد 

 دل عطار ناتوان برخاست      نتوان کرد شرح کز چه صفت 

 

 نت گم گشته دهاني که توراستاي

 وينت نابوده مياني که توراست      اينت گم گشته دهاني که توراست 

 اينت شوريده جهاني که توراست      از دو چشم تو جهان پرشور است 

 زباني که توراست خه زهي چرب      جادوان را به سخن خشک کني 

 راستچند مانده است زماني که تو        آخر اين ناز تو هم در گذرد 

 اينت آشفته دهاني که توراست      گفتي از من شکري بايد خواست 

 ي جاني که توراست چه کنم نيمه      چون بهاي شکرت صد جان است 

 که شکر هست زباني که توراست        مده اي ماه کسي را شکري 

 سست ازآن گشت عناني که توراست        خط معزولي حسن تو دميد 
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 خطت از غاليه داني که توراست      قير شد گرد رخت غاليه گون 

 کم شود آه و فغاني که توراست        چون خط او بدمد اي عطار 

 

 چون مرا مجروح کردي گر کني مرهم رواست

 چون بمردم ز اشتياقت مرده را ماتم رواست  چون مرا مجروح کردي گر کني مرهم رواست 

 يا به يک شبنم رواستگر رسد بويي از آن در    پايان تو  من کيم يک شبنم از درياي بي

 هم روا باشد چو بر دل بي تو چندين غم رواست    اي شادي به جانم بي جگر  گر رساني ذره

 اي بر در زن و گر در نيايي هم رواست حلقه    چون نيايي در ميان حلقه با من چون نگين 

 چون برون آيم ز عالم با توام آن دم رواست      تا درون عالمم دم با تو نتوانم زدن 

 آنچنان دم کي توان گفتن که در عالم رواست  چون در اصل کار عالم هيچکس آن برنتافت 

 کان دمي پاک است و پاک از صورت آدم رواست    در صفت رو تا بدان دم بوک يکدم پي بري 

 ظن مبر کاينجا سر يک موي نامحرم رواست    گر سر مويي جنب را تر نشد نامحرم است 

 گر تو گويي سوزني با عيسي مريم رواست  اي سررشته گم  هنگنجد کرد موي چون در مي

 گر فرو خواهد فتاد از دست جام جم رواست  اره چون بر فرق خواهد داشت جم پايان کار 

 گر سليمان گم کند در ملک خود خاتم رواست    چون تواند ديو بر تخت سليماني نشست 

  چون مردان کني محکم رواستگر قدم در فقر  فقر دارد اصل محکم هرچه ديگر هيچ نيست 

 هر که اين زنبيل بفروشد به چيزي کم رواست    بافي سليمان نيست ملک  بيش از زنبيل

 زانکه اينجا نه جراحت هيچ و نه مرهم رواست    مذهب عطار اينجا چيست از خود گم شدن 

 

 عاشقي و بي نوايي کار ماست

 يار ماستکار کار ماست چون او       عاشقي و بي نوايي کار ماست 

 جان ما در پيش ما ايثار ماست        تا بود عشقت ميان جان ما 

 جان ما بي فخر عشقش عار ماست    جان مازان است جان کو جان جان است 

 سد ما در راه ما پندار ماست        عشق او آسان همي پنداشتم 

 هرچه درد و دردي است آن کار ماست      کار ما چون شد ز دست ما کنون 

 وين زمان تسبيح ما زنار ماست      در ميان اهل دين بوده عمري 

 نيست اين مسجد که اين خمار ماست    ايم  چون به مسجد يک زمان حاضر نه
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 کين زمان در درد دردي خوار ماست      کيست چون عطار در خمار عشق 

 

 اين چه سوداست کز تو در سر ماست

  در بر ماستوين چه غوغاست کز تو    اين چه سوداست کز تو در سر ماست 

 اين همه شور و شر نه در خور ماست      از تو در ما فتاده شور و شري 

 ملک هر دو جهان مسخر ماست      تا تو کردي به سوي ما نظري 

 کاتشت در ميان جوهر ماست        پاکباز آمديم از دو جهان 

 تا ابد رهنماي و رهبر ماست      آتشي کز تو در نهاد دل است 

 ديده تيره است و يار در بر ماست         بيند اي کو که روي تو ديده

 ورنه روي تو در برابر ماست       ما درين ره حجاب خويشتنيم 

 دل اصحاب ذوق غمخور ماست      تا که عطار عاشق غم توست 

 

 راه عشق او که اکسير بالست

 محو در محو و فنا اندر فناست      راه عشق او که اکسير بالست 

 هر دلي که کو طالب اين کيمياست        فاني مطلق شود از خويشتن 

 زايد بقاست کمترين چيزي که مي       گر بقا خواهي فنا شو کز فنا 

 هر چه در هر دو جهان شد از تو راست        ي فاي فنا  گم شود در نقطه

 اي هست آمدن يارا کراست ذره      اي است  در چنين دريا که عالم ذره

 وشيده صد دريا بالستزير او پ      اي  گر ازين دريا بگيري قطره

 گر درين دريا بري يک ذره خواست      برنياري جان و ايمان گم کني 

 کين نه کار ما و نه کار شماست      گرد اين دريا مگرد و لب بدوز 

 تا ابد بر هرچه باشد پادشاست      گر گدايي را رسد بويي ازين 

 تا ز پيشان بانگت آيد کان ماست      از خودي خود قدم برگير زود 

 دم سر اين ماجراست هر که را يک      دم نيارد زد ازين سير شگرف 

 خواهند درويشي جداست آن نمي      زهد و علم و زيرکي بسيار هست 

 فهم آن نه کار مرد پارساست      آنچه من گفتم زبور پارسي است 

 تا بداني تو که اين معني کجاست       سلطنت بايد که گردد آشکار 
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 کبريايي خالي از کبر و رياست        در دل عشاق از تعظيم او 

 کين نه کسب اوست بل عين عطاست      محو کن عطار را زين جايگاه 

 

 طرقوا يا عاشقان کين منزل جانان ماست

 زانچه وصل و هجر او هم درد و هم درمان ماست    طرقوا يا عاشقان کين منزل جانان ماست 

 دي آمده در شان ماستآيت قل يا عبا    راه ده ما را اگر چه مفلسان حضرتيم 

 يک دو روزه روح غيبي آمده مهمان ماست    نيستم اينجا مقيم اي دوستان بر رهگذر 

 زانکه جالد اجل در انتظار جان ماست   عزم ره داريم نتوان پيش ازين کردن درنگ 

 ي شب تا سحر بر درگهش افغان ماست جمله      يا غياث المستغيث يا اله العالمين 

 جبرئيل آيد نگنجد در ميان گر جان ماست   ما از جان و دل بوديم دوش آن چنان خلوت که

 باک نيست چون دوست اندر عهد و در پيمان ماست  گر شما را طاعت است و زهد و تقوي و ورع 

 با غم هجران او دوزخ سرابستان ماست     ي جنت که از بهر شما آراستند  تحفه

 که بحر رحمتش در انتظار جان ماستزان    غم مخور عطار چندين از براي جسم خود 

 

 تا آفتاب روي تو مشکين نقاب بست

 جان را شب اندر آمد و دل در عذاب بست      تا آفتاب روي تو مشکين نقاب بست 

 ي مشکين نقاب بست خورشيد را ز پرده      ترسيد زلف تو که کند چشم بد اثر 

 ب بستپس تيغ تيز در تتق مشک نا      ناگاه آفتاب رخت تيغ برکشيد 

 ي تو ره فتح باب بست خواست طره مي      ي تو در نگشادي فتوح را  گر چهره

 روي تو کرد روشن و بر آفتاب بست     تر از زلف تو بسي  عالم که بود تيره

 تا هست آب خضر که دل در سراب بست    تا هست روي تو که سر آفتاب داشت 

 ل مشتي خراب بستسيالب عشق در د    يک شعله آتش از رخ تو بر جهان فتاد 

 چشمت چگونه جست به يک غمزه خواب بست      ام تا مرا به حکم  بس در شگفت آمده

 از قفل لعل چو در در خوشاب بست      در خط شدم ز لعل لبت تا دهان تو 

 وان بود نرگس تو که بر رويم آب بست      ام که ببندد به حکم آب  جادو شنيده

  گل نوشت نقش تو و بر گالب بستبر    نقاش صنع را همه لطف تو بود قصد 

 از زلف عنبرين تو بر وي طناب بست    ي جمال تو از پيش برفگند  چون خيمه
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 يکبارگي در هوس جاه و آب بست      نشين جمال تو  جاني که گشت خيمه

 بگسست پاک و در تو به صد اضطراب بست     مسکين فريد کز همه عالم دلي که داشت 

 

  استتو را در ره خراباتي خراب

 اي گيري صواب است گر آنجا خانه      تو را در ره خراباتي خراب است 

 که خلق عالم و عالم سراب است       بگير آن خانه تا ظاهر ببيني 

 جهاني گر پر آتش گر پر آب است      در آن خانه تو را يکسان نمايد 

 دو عالم در بر آن همچو خواب است      خراباتي است بيرون از دو عالم 

 فلک را روز و شب چندين شتاب است      ز بوي درد آن خرابات ببين ک

 که کاري سخن و سري تنک ياب است        به آساني نيابي سر اين کار 

 جهاني عقل چون خر در خالب است      به عقل اين راه مسپر کاندرين راه 

 اي در آفتاب است مثال سايه        مثال تو درين کنج خرابات 

 ز عشق اين سخن مست و خراب است      م چگونه شرح آن گويم که جان

 چه گويم من که خاموشي جواب است        اگر پرسي ز سر اين سالي 

 هزاران حلق در دام طناب است      براي جست و جوي اين حقيقت 

 ها به خون دل خضاب است محاسن      ز درد اين سخن پيران ره را 

 استجگرها تشنه و دلها کباب       جوانمردان دين را زين مصيبت 

 دل عطار در صد اضطراب است      ز شرح اين سخن وز خجلت خويش 

 

 تو جان توست چون به اصل اصل در پيوسته بي

 تو که از تو آن تويي پنهان توست پس تويي بي  تو جان توست  چون به اصل اصل در پيوسته بي

 و آن توستليک تو نه اين نه آني بلکه هر د  اين تويي جزوي به نفس و آن تويي کلي به دل 

 زانکه اصل تو برون از نفس توست و جان توست  تو درين و تو در آن تو کي رسي هرگز به تو 

 بود و نابودت چه خواهي کرد چون نقصان توست    بود تو اينجا حجاب افتاد و نابودت حجاب 

 ندانم تا به جز تو کيست کو سلطان توست مي    چون ز نابود و ز بود خويش بگذشتي تمام 

 ذره را منگر چو خورشيد است کو پيشان توست  ه هست و بود و خواهد بود هر سه ذره است هر چ

 کانچه تو بيني و تو داني همه زندان توست    تو مبين و تو مدان، گر ديد و دانش بايدت 
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 تا ابد گر هست گويي در خم چوگان توست  بي سر و پا گر برون آيي ازين ميدان چو گو 

 دان که عينت غيب جاويدان توست پس يقين مي  اند  الغيب در پوشيدهعين عينت چون به غيب 

 جز تو گر چيزي است در هر دو جهان دوران توست    الغيب را سلطان جاويدان تويي  صدر غيب

 هم بهشت و دوزخ از کفر تو و ايمان توست  هم ز جسم و جان تو خاست اين جهان و آن جهان 

 پس تويي معشوق خاص و چرخ سرگردان توست  رد هم خداوندت سرشت و هم ماليک سجده ک

 با هزاران ديده دايم تا ابد حيران توست  اي عجب تو کور خويش و ذره ذره در دو کون 

 اي از کان توست  کاسمان نيلگون فيروزه    بر دل عطار روشن گشت همچون آفتاب 

 

 ي توست عزيزا هر دو عالم سايه

 ي توست  و دوزخ از پيرايهبهشت      ي توست  عزيزا هر دو عالم سايه

 ي توست شه از روي صفاتي آيه      ي شاه  تويي از روي ذات آئينه

 ي توست چه چيزي و چه اصلي مايه      ي غيب  که داند تا تو اندر پرده

 ي توست کند هم دايه تو را کج مي      ي تو  تو طفلي وانکه در گهواره

 ي توست پايهتر  که صد عالم فزون        اگر بالغ شوي ظاهر ببيني 

 ي توست بيني تو آن خود سايه که مي      ي غيبي و آن چيز  تو اندر پرده

 ي توست که هر دو کون يک سرمايه      برآي از پرده و بيع و شرا کن 

 ي توست  برون ني از تو و همسايه      تو از عطار بشنو کانچه اصل است 

 

 عقل مست لعل جان افزاي توست

 دل غالم نرگس رعناي توست       عقل مست لعل جان افزاي توست

 گر قبايي هست بر باالي توست      نيکويي را در همه روي زمين 

 سير مهر و مه به حسن راي توست      چون کسي را نيست حسن روي تو 

 آفتاب طلعت زيباي توست      نور ذره ذره بخش هر دو کون 

 آراي توست پرتو از روي جهان      در جهان هرجا که هست آرايشي 

 مالک الملک جهان موالي توست      بخش هر دو کون  ت شد ملکتا رخ

 هم ز چين زلف عنبرساي توست      خون اگر در آهوي چين مشک شد 

 ي جام جهان افزاي توست تشنه      گرچه آب خضر جام جم بشد 
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 ور کسي را هست سر همپاي توست      خلق عالم در رهت سر باختند 

  عشق يک يک جاي توستدر طواف      آسمان سر بر زمين هر جاي تو 

 اين چنين سرگشته در سوداي توست        وار  آفتاب بي سر و بن ذره

 شبنمي لب تشنه از درياي توست     اين جهان و آن جهان و هرچه هست 

 در دو عالم کيست کوهمتاي توست    چون به جز تو در دو عالم نيست کس 

 ي توستهم گر انصاف است نابينا      اي چشمي شود  هر که را هر ذره

 عاقل خلق است چون شيداي توست    اي است  گر فريد امروز چون شوريده

 

 ي ذرات عالم روي توست قبله

 ي اوالد آدم کوي توست کعبه      ي ذرات عالم روي توست  قبله

 گر شناسند و اگر ني سوي توست        ميل خلق هر دو عالم تا ابد 

 ر بوي توستدوستي ديگران ب      چون به جز تو دوست نتوان داشتن 

 هست و خواهد بود از يک موي توست      هر پريشاني که در هر دو جهان 

 ي هندوي توست ترکتاز طره     اي است  هر کجا در هر دو عالم فتنه

 دل ندارد هر که در پهلوي توست        دلند  پهلوانان درت بس بي

 هست همچون آفتاب آن روي توست      نيست پنهان آنکه از من دل ربود 

 شيرخوار از لعل پر للي توست      ون طفل ره عشق تو بود عقل چ

 بر دلم پيوسته از ابروي توست        کند  تيرباراني که چشمت مي

 اين گناه نرگس جادوي توست        گفتم ابرويت اگر طاقم فکند 

 کين کمان هرگز نه بر بازوي توست      گفتم اي عاقل برو چون تير راست 

 درد از آن دارد که بي داروي توست       اين همه عطار دور از روي تو 

 

 آنکه چندين نقش ازو برخاسته است

 يارب او در پرده چون آراسته است     آنکه چندين نقش ازو برخاسته است 

 کاسته است هر دو عالم دم به دم مي     چون ز پرده دم به دم مي تافته است 

 ه استتو يقين دان کان قيامت خاست      چون شود يک ره ز پرده آشکار 

 هر که نقشي در جهان پيراسته است      محو گردد در قيامت زان جمال 
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 چون دو عالم پر زر و پر خواسته است        اي معشوق کي آيد پديد  ذره

 چون جمال آن چنان آراسته است      در قيامت سوي خود کس ننگرد 

 شور از هر دو جهان برخاسته است      اي گشت است ظاهر زان جمال  ذره

 راه تو ناداني و ناخواسته است       اينجا چه خواهي کار و بار اي فريد

 

 ي خرابات است ي ما گوشه بيا که قبله

 بيار باده که عاشق نه مرد طامات است    ي خرابات است  ي ما گوشه بيا که قبله

 دو فرو کن که وقت شهمات است اي پياده    دو به من ده که صبح پرده دريد  اي پياله

 چه جاي دردفروشان دير آفات است    دلهاي عاشقان خون شد در آن مقام که 

 ي عبادات است چه مرد دين و چه شايسته      کسي که ديرنشين مغانست پيوسته 

 ميان ببسته به زنار در مناجات است    مگو ز خرقه و تسبيح ازانکه اين دل مست 

 ي مقامات استبرون گذر که برون زين بس   ز کفر و دين و ز نيک و بد و ز علم و عمل 

 شود يقينت که جز عاشقي خرافات است      اگر دمي به مقامات عاشقي برسي 

 از آنکه لذت عاشق وراي لذات است    چه داند آنکه نداند که چيست لذت عشق 

 ي در معشوق ما سماوات است که حلقه  مقام عاشق و معشوق از دو کون برون است 

 ادراه فنا دردي خرابات استکه ز      بنوش درد و فنا شو اگر بقا خواهي 

 ي نفي عين اثبات است که گرد دايره    به کوي نفي فرو شو چنان که برنايي 

 هر آنچه هست به جز دوست عزي و الت است    نگه مکن به دو عالم از آنکه در ره دوست 

 ي مناجات است که آن سجود وي از جمله      مخند از پي مستي که بر زمين افتد 

 که شاه نطع يقين آن بود که شهمات است      ات هر گدايي شو بري م اگرچه پاک

 از آنکه در ره ناماندنت مباهات است    بباز هر دو جهان و ممان که سود کني 

 که باقي ره عشاق فاني ذات است    ز هر دو کون فنا شود درين ره اي عطار 

 

 رسد پيوست نداي غيب به جان تو مي

 که پاي در نه و کوتاه کن ز دنيي دست    رسد پيوست  نداي غيب به جان تو مي

 تو اين چنين ز شراب غرور ماندي مست      هزار باديه در پيش بيش داري تو 

 پديد آيد ازين پل هزار جاي شکست  جهان پلي است بدان سوي جه که هر ساعت 
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 برو بجه ز چنين پل که نيست جاي نشست     به پل برون نشود با چنين پلي کارت 

 بيوفتد پل و در زير پل بماني پست     از کوه سر فرود آرد شکن چو سيل پل

 اي و تير عمر رفت از شست تو خوش بخفته    تو غافلي و به هفتاد پشت شد چو کمان 

 ي خويش جاي آنت هست ز کار بيهده    اگر تو زار بگريي به صد هزاران چشم 

 ده ديو پرستگهي فرشته طلب، گه بمان    اي تو و ديوي سرشته در تو به هم  فرشته

 چگونه زين قفس آهنين تواند جست      هزار بار به نامرده طوطي جانت 

 چون تن به گور فرو رفت جان ز گور برست    اي امروز ليک در گوري  تو گرچه زنده

 ز خود بريد و ميان خوشي به حق پيوست    چون جان بمرد ازين زندگاني ناخوش 

 اقي جان ساغر شراب الستز دست س      ميان جشن بقا کرد نوش نوشش باد 

 کند پيوست ز کبرياي حق انديشه مي  دل آن دل است که چون از نهاد خويش گسست 

 دلي که از کمر معرفت ميان در بست      به حکم بند قباي فلک ز هم بگشاد 

 ي شصت مخسب خيز چو عمر آمدت به نيمه    به زير خاک بسي خواب داري اي عطار 

 

 لعل گلرنگت شکربار آمدست

 قسم من زان گل همه خار آمدست      عل گلرنگت شکربار آمدست ل

 صد جهان جانش خريدار آمدست     گو لبت بر من جهان بفروش ازانک 

 يي کار آمدست نرگس تو پاره      پاره دل زانم که در دل دوختن 

 در خم زلفت گرفتار آمدست      بينم مگر چون هر دلي  دل نمي

 سبب گويي جگر خوار آمدستزين       ي شورت نمک دارد بسي  پسته

 ي شورت شکربار آمدست پسته      ني خطا گفتم ز شيريني که هست 

 آن دو لب يک دانه نار آمدست      ي نور است روي او وليک  چشمه

 کان شکر لب تلخ گفتار آمدست      زان شکر لب شور در عالم فتاد 

 درج لعل در شهوار آمدست      چشمه نوشش که چشم سوز نيست 

 کافتابش عاشق زار آمدست         چو ماه او نگر عاشقا روي

 پاي کوبان ذره کردار آمدست      دست بر سر پيش رويش آفتاب 

 با چنان رويي به بازار آمدست       بر همه عالم ستم کردست او 

 کان سيه گر چون ستمکار آمدست    آري آري روشن است اين همچو روز 
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 ديدار آمدستگر سوي مغرب پ      خون جان ماست آن خون ني شفق 

 بي رخ او قسم عطار آمدست      آنچه در صد سال قسم خلق نيست 

 

 چون کنم معشوق عيار آمدست

 دشنه در کف سوي بازار آمدست      چون کنم معشوق عيار آمدست 

 الجرم خونريز و خونخوار آمدست      ي خون دل است  ي او تشنه دشنه

 نبار آمدستهمچنان آن دشنه خو      ريزد شکر  همچنان کان پسته مي

 الجرم با تيغ در کار آمدست      هست ترک و من به جان هندوي او 

 پيش تيغ او به زنهار آمدست      صبحدم هر روز با کرباس و تيغ 

 تا به خود بر عاشق زار آمدست      داشتست  آينه بر روي خود مي

 کو به عشق خود گرفتار آمدست      از وصال او کسي کي برخورد 

 اندرين دعوي پديدار آمدست       و هر کسي او ز جمله فارغ است

 قسم هر کس محض پندار آمدست      ليک چون تو بنگري در راه عشق 

 کيستي تو چون همه يار آمدست      عاشق او و عشق او معشوقه اوست 

 آنچه از وي قسم عطار آمدست      بنگرم  جز فنائي نيست چون مي

 

 تا که عشق تو حاصل افتادست

 کار ما سخت مشکل افتادست      فتادست تا که عشق تو حاصل ا

 کاتش عشق در دل افتادست        ها از آن باريم  آب از ديده

 جان به عشق تو مايل افتادست      در ازل پيش از آفرينش جسم 

 پاي دل نيز در گل افتادست      جان نه تنهاست عاشق رويت 

 بارگاه تو منزل افتادست        سالکان يقين روي تو را 

 عقل را راي باطل افتادست      صل بي وصفت من رسيدم به و

 زانکه اين سر مشکل افتادست      کس نگويد که اين چرا وز چيست 

 چاه، ماروت بابل افتادست        فتنه عطار در جهان افکند 

 مرغکي نيم بسمل افتادست         دل عطار بر دلت مثلي 
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 اين گره کز تو بر دل افتادست

 ي گشايد که مشکل افتادستک      اين گره کز تو بر دل افتادست 

 صد گره نيز حاصل افتادست        ناگشاده هنوز يک گرهم 

 سيصد و شصت منزل افتادست      چون نهد گام آنکه هر روزيش 

 اهللا مقابل افتادست ينزل      چون رود راه آنکه هر ميلش 

 عرش را رخت در گل افتادست    چونکه از خوف اين چنين شب و روز 

 ور زنم زهر قاتل افتادست         آنجا من که باشم که دم زنم

 هر که زين قصه غافل افتادست      اي علي االطالق  هست ديوانه

 نقد در جان و در دل افتادست      عقل چبود که صد جهان آتش 

 زان بدين سير مايل افتادست        فلک آبستن است اين سر را 

 رود گرچه حامل افتادست مي        همچو آبستنان نقط بر روي 

 بيشتر خلق غافل افتادست      آگاه کسي ازين سر ازانک نيست 

 آن کسي کو به ساحل افتادست        قعر دريا چگونه داند باز 

 گوهري سخت قابل افتادست      گر رجوعي کند سوي قعرش 

 در مضيق مشاغل افتادست      ور کند حبس ساحلش محبوس 

 هر که را اين مسايل افتادست      هست در معرض بسي گرداب 

 ترک جان گفته کامل افتادست        نم که او درين دريا خاک آ

 اي خرد مدخل افتادست قطره      هر که صد بحر يافت بس تنها 

 نفس تاريک حايل افتادست        جان عطار را درين دريا 

 

 مرا در عشق او کاري فتادست

 که هر مويي به تيماري فتادست      مرا در عشق او کاري فتادست 

 چگونه مشکلم کاري فتادست      که در عشق داند  اگر گويم که مي

 چنين در عشق بسياري فتادست        مرا گويد اگر داني وگرنه 

 نصيب جان غمخواري فتادست      اگر گويم همه غمها به يک بار 

 همه غمها تو را آري فتادست      مرا گويد مرا زين هيچ غم نيست 

 دستکه الحق تيز بازاري فتا      بريزي زود بشتاب  چو خونم مي
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 که بس نيکم خريداري فتادست      مرا چون خون بريزي زود بفروش 

 به سرباري کنون باري فتادست      مرا جانا ز عشقت بود صد بار 

 به دام چون تو دلداري فتادست        دل مستم چو مرغ نيم بسمل 

 که در دست چو تو ياري فتادست      از آن دل دست بايد شست دايم 

 که هر دم در رهش خاري فتادست       کجا يابد گل وصل تو عطار 

 

 ندانم تا چه کارم اوفتادست

 که جاني بي قرارم اوفتادست        ندانم تا چه کارم اوفتادست 

 به يک ساعت هزارم اوفتادست      چنان کاري که آن کس را نيفتاد 

 همان در روزگارم اوفتادست       همان آتش که در حالج افتاد 

 خلل در اختيارم اوفتادست        نبينم  دلم را اختياري مي

 شمارم اوفتادست شماري بي      هاي زلف معشوق  مگر با حلقه

 دلي پر انتظارم اوفتادست      مگر در عشق او ناديده رويش 

 نصيب از وي خمارم اوفتادست        شبي بوي مي او ناشنوده 

 سر خود در کنارم اوفتادست    هزاران شب چو شمعي غرقه در اشک 

 هاي زارم اوفتادست مصيبت      ا و بي کس هزاران روز بس تنه

 که چشمي اشکبارم اوفتادست      اگر تر دامن افتادم عجب نيست 

 نظر بر کار و بارم اوفتادست      کجا مردي است در عالم که او را 

 که تا او هست کارم اوفتادست        نيفتاد آنچه از عطار افتاد 

 

 مفشان سر زلف خويش سرمست

 دستي بر نه که رفتم از دست      ست مفشان سر زلف خويش سرم

 انصاف بده که جاي آن هست        درياب مرا که طاقتم نيست 

 از نرگس مست تو شدم مست        تا نرگس مست تو بديدم 

 کان آتش تيز توبه بنشست        روي برخيز  اي ساقي ماه

 کين کافر کهنه توبه بشکست        در ده مي کهنه اي مسلمان 

 زنار چهار گوشه بربست      اد در بتکده رفت و دست بگش
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 وز ننگ وجود خويشتن رست        دردي بستد بخورد و بفتاد 

 تا زين قفس فنا برون جست         کرد  عطار درو نظاره مي

 

 عزم آن دارم که امشب نيم مست

 ي دردي به دست پاي کوبان کوزه      عزم آن دارم که امشب نيم مست 

 ساعت ببازم هرچه هستپس به يک         سر به بازار قلندر در نهم 

 تا کي از پندار باشم خودپرست      تا کي از تزوير باشم خودنماي 

 بايد شکست ي زهاد مي توبه        بايد دريد  ي پندار مي پرده

 بست چند خواهم بودن آخر پاي       وقت آن آمد که دستي بر زنم 

 هين که دل برخاست غم در سر نشست        ساقيا در ده شرابي دلگشاي 

 دور گردون زير پاي آريم پست      ردان دور تا ما مردوار تو بگ

 زهره را تا حشر گردانيم مست      مشتري را خرقه از سر برکشيم 

 بي جهت در رقص آييم از الست      پس چو عطار از جهت بيرون شويم 

 

 دلي کز عشق جانان دردمند است

 همو داند که قدر عشق چند است      دلي کز عشق جانان دردمند است 

 که تا مشغول عشقي عشق بند است      دال گر عاشقي از عشق بگذر 

 تو را اين عشق عشقي سودمند است      وگر در عشق از عشقت خبر نيست 

 ازو دعوي مستي ناپسند است      هر آن مستي که بشناسد سر از پاي 

 اگر عشق از بن و بيخت بکند است      ز شاخ عشق برخوردار گردي 

 بازان تخته بند است که تاج پاک      و پست سرافرازي مجوي و پست ش

 ز پستي در گذر کارت بلند است       چو تو در غايت پستي فتادي 

 چه وقت گريه و چه جاي پند است     بخند اي زاهد خشک ارنه اي سنگ 

 که در کف باده و در کام قند است      نگارا روز روز ماست امروز 

  ما لختي سپند استکنون تدبير    مي و معشوق و وصل جاودان هست 

 وراي مذهب هفتاد و اند است      دان که اينجا مذهب عشق  يقين مي

 که خود را از خرابات اوفگند است       اي در هيچ گلخن  خرابي ديده
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 که ميل من به مشتي مستمند است      مرا نزديک او بر خاک بنشان 

 چه جاي زاهدان پر گزند است        مرا با عاشقان مست بنشان 

 کسي کز عشق در حلقش کمند است      ي ما   يک نفس در حلقهبيا گو

 وگر هست از وجود خود نژند است       حريفي نيست اي عطار امروز 

 

 پي آن گير کاين ره پيش بردست

 که راه عشق پي بردن نه خردست      پي آن گير کاين ره پيش بردست 

 در اول گام هرک اين ره سپردست      عدو جان خويش و خصم تن گشت 

 که سرگرداني اين راه بردست      کسي داند فراز و شيب اين راه 

 ستردست گهي از روي خود خون مي    فشاندست  گهي از چشم خود خون مي

 سپردست صد و يک جان به جانان مي    رسيدست  گرش هر روز صد جان مي

 اگر آن نفس يک ساعت بمردست      دلش را صد حيات زنده بودست 

 تر فشردست قدم در عشق محکم      نندش ز ز سنداني که بر سر مي

 که دم اندر هواي خود شمردست      کسي چون ذره گردد اين هوا را 

 شدست آبي و همچون يخ فسردست      بسا آتش که چون اينجا رسيدست 

 اي آبش ببردست که اينجا قطره        بسا دريا کش پاکيزه گوهر 

 يست بردستکه خفتان تو اطلس ن     مشو پيش صف اي نه مرد و نه زن 

 که در جام تو نه صاف و نه دردست      مده خود را ز پري اين تهي باد 

 تر زان مرد کردست  ز حيرت جلف      درين وادي دل وحشي عطار 

 

 زان پيش که بودها نبودست

 بود تو ز ما جدا نبودست        زان پيش که بودها نبودست 

 تکي بود که بود ما نبودس        چون بود تو بود بود ما بود 

 موقوف تو بد چرا نبودست        گر بود تو بود بود ما ني 

 نه آب و نه گل هوا نبودست        ما بر در تو چو خاک بوديم 

 زان پيش که حرف ال نبودست        در صدر محبتت نشانديم 

 پر شد همه جا و جا نبودست        درياي تو جوش سر برآورد 
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  جز درد تو به دوا نبودست        عطار ضعيف را دل ريش 

 

 کنار است ره عشاق راهي بي

 ازين ره دور اگر جانت به کار است      کنار است  ره عشاق راهي بي

 که يک جان را عوض آنجا هزار است      وگر سيري ز جان در باز جان را 

 هزاران جان نو بر تو نثار است      تو هر وقتي که جاني برفشاني 

 شمار است ها بي نثارش کن که جان      وگر در يک قدم صد جان دهندت 

 چو دايم زندگي تو بياراست      جاني  چه خواهي کرد خود را نيم

 ز جرم خود هميشه شرمسار است      کسي کز جان بود زنده درين راه 

 خطابم کرد کامشب روز بار است      درآمد دوش در دل عشق جانان 

 که شاخ وصل بي باران به بار است        خود بيا تا بار يابي  کنون بي

 قرار است قرار عشق جانان بي       فاني دلت در راه معشوق چو شد

 به زارش کشتن است آنگاه دار است      تو را اول قدم در وادي عشق 

 که نور عاشقان در مغز نار است      وزان پس سوختن تا هم بويني 

 به رقص آيي که خورشيد آشکار است      چو خاکستر شوي و ذره گردي 

 چه غم چون آفتابت غمگسار است      م تو را از کشتن و وز سوختن ه

 وار است که اندر هستي خود ذره      کسي سازد رسن از نور خورشيد 

 مده پندش که بندش استوار است      کسي کو در وجود خويش ماندست 

 بريده سر نهاده بر کنار است     درين مجلس کسي بايد که چون شمع 

 ن نرگس نزار استچو گل پر خون و چو      شبانروزي درين انديشه عطار 

 

 آتش عشق تو در جان خوشتر است

 افشان خوشتر است جان ز عشقت آتش      آتش عشق تو در جان خوشتر است 

 تا قيامت مست و حيران خوشتر است    اي  هر که خورد از جام عشقت قطره

 زانکه با معشوق پنهان خوشتر است        تا تو پيدا آمدي پنهان شدم 

 گر همه زهر است از جان خوشتر است      دم سوز درد عشق تو که جان مي

 زانکه درد تو ز درمان خوشتر است      درد بر من ريز و درمانم مکن 
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 سوختن در عشق تو زان خوشتر است       سوزي مرا  نسازي تا نمي مي

 روي در ديوار هجران خوشتر است    چون وصالت هيچکس را روي نيست 

 ده طوفان خوشتر استالجرم در دي      خشک سال وصل تو بينم مدام 

 تا سحر عطار گريان خوشتر است      همچو شمعي در فراقت هر شبي 

 

 لعلت از شهد و شکر نيکوتر است

 رويت از شمس و قمر نيکوتر است      لعلت از شهد و شکر نيکوتر است 

 هندوي رويت بصر نيکوتر است      خادم زلف تو عنبر اليق است 

 ا و پا ز سر نيکوتر استسر ز پ      هاي زلف سرگردانت را  حلقه

 از لب تو گلشکر نيکوتر است        ها دل بيمار را  از مفرح

 کار با تو سر به سر نيکوتر است      دهم جاني به تو  اي را مي بوسه

 استخواني از گهر نيکوتر است      ي دندانت در بازار حسن  رسته

 زانکه هريک زان دگر نيکوتر است       هيچ بازاري چنان رسته نديد 

 هر زماني در نظر نيکوتر است      ارضت کازرده گردد از نظر ع

 دست با تو در کمر نيکوتر است     چون کسي را بر ميانت دست نيست 

 گر خورم چيزي جگر نيکوتر است      چون لب لعلت نمک دارد بسي 

 دور از رويت ز زر نيکوتر است       ام  کار رويم تا به تو رو کرده

 دل ز تو زير و زبر نيکوتر است        گر دل عطار شد زير و زبر 

 

 آن دهان نيست که تنگ شکر است

 وان ميان نيست که مويي دگر است      آن دهان نيست که تنگ شکر است 

 تر است کز دهان تو دلم تنگ      زان تنم شد چو ميانت باريک 

 چشم سوزن که به دو رشته در است        به دهان و به ميانت ماند 

 خبر است خبري باز دهد بي      ز دهانت هر که مويي ز ميان و 

 وز دهان تو سخن چون شکر است      از ميان تو سخن چون مويي است 

 نه سخن را ز دهانت گذر است      نه کمر را ز ميانت وطني است 

 موي ديدي که ميان کمر است      ميم ديدي که به جاي دهن است 
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 هر استچه دهان چون صدفي پر گو      چه ميان چون الفي معدوم است 

 چون دهان تو از آن نامور است       چون ميان تو سخن گفت فريد 

 

 عشق را گوهر ز کاني ديگر است

 مرغ عشق از آشياني ديگر است      عشق را گوهر ز کاني ديگر است 

 عشق بازيدن ز جاني ديگر است    هرکه با جان عشق بازد اين خطاست 

 سماني ديگر استوان جهان را آ    عاشقي بس خوش جهاني است اي پسر 

 زانکه عاشق را جهاني ديگر است      کي کند عاشق نگاهي در جهان 

 زانکه عاشق را زباني ديگر است        در نيابد کس زبان عاشقان 

 هر گروهي را گماني ديگر است      کس نداند مرد عاشق را وليک 

 هر زماني در مکاني ديگر است     نيست عاشق را به يک موضع قرار 

 المکان او را نشاني ديگر است       برون است از مکان ني خطا گفتم

 جاي ديگر در مياني ديگر است    گرچه عاشق خود در اينجا در ميان است 

 گويي از بحري و کاني ديگر است      جوهر عطار در سوداي عشق 

 

 اي اندوه تو از هر دو عالم خوشتر است ذره

  گويد نيست داني کيست آن کس کافر استهر که   اي اندوه تو از هر دو عالم خوشتر است  ذره

 ني که کار او ز اندوه و ز شادي برتر است  کافري شادي است و آن شادي نه از اندوه تو 

 اي صورتگر است وانکه زو فهمي کند ديوانه    اي نامحرم است  آن کزو غافل بود ديوانه

 ي ديگر استگويند و چندان کاسم گوي اسم مي      کس سر مويي ندارد از مسما آگهي 

 تر است کي بود مفهوم تو او کو از آن عالي    هرچه در فهم تو آيد آن بود مفهوم تو 

 آور است کز نم او ذره ذره تا ابد موج  اي عجب بحري است پنهان ليک چندان آشکار 

 در درون آينه هر جا که گويي مضمر است   صورتي کان در درون آينه از عکس توست 

 اي کان در محلي انور است زو نيابي ذره    نه ببيني عمرها گر تو آن صورت در آئي

 گرچه بيرون است ازآن آهن بدان آهن در است  ي آهن به هم آن صورت است  اي عجب با جمله

 در صفت رهبر چنين گر جان پاکت رهبر است  صورتي چون هست با چيزي و بي چيزي به هم 

  است و برتر سنگ و برتر زان زر استصورتش خاک    ور مثالي ديگرت بايد به حکم او نگر 
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 گوييا تيغ زبانش ابر باران گوهر است    تا که در درياي دل عطار کلي غرق شد 

 

 مرکب لنگ است و راه دور است

 دل را چکنم که ناصبور است      مرکب لنگ است و راه دور است 

 وين شيوه گرفتنم غرور است        اين راه پريدنم خيال است 

 هم باد بود که يار دور است        گر بپويم صد قرن چو باد ا

 بي او همه فسق يا فجور است        با اين همه گر دمي برآرم 

 آن دم که همي نه در حضور است      داني تو که سر کافري چيست 

 تيغت زند او که بس غيور است        بي او نفسي مزن که ناگاه 

 تچه جاي خيال نار و نور اس       جا  بگذر ز رجا و خوف کين

 ور هست نه ماتم و نه سور است      جايي است که صد جهان اگر نيست 

 دايم هم ازين صفت نفور است      مردي که بدين صفت رسيده است 

 لب خشک بماند از قصور است        همچون دريا بود که پيوست 

 چون زين بگذشت زرق و زور است       اين حرف ز بي نهايتي رفت 

 ي هزار خلد و حور استباال        گي فريد اينجا  يک ذره

 

 اگر تو عاشقي معشوق دور است

 وگر تو زاهدي مطلوب حور است      اگر تو عاشقي معشوق دور است 

 ره زاهد غرور اندر غرور است      ره عاشق خراب اندر خراب است 

 دل عاشق هميشه در حضور است      دل زاهد هميشه در خيال است 

 ان دايم حضور استنصيب عاشق      نصيب زاهدان اظهار راه است 

 جهاني ماوراي نار و نور است      جهاني کان جهان عاشقان است 

 که آن صحرا نه نزديک و نه دور است      درون عاشقان صحراي عشق است 

 به گرد تخت دايم جشن و سور است      در آن صحرا نهاده تخت معشوق 

 هاي طيور است ها چو صف همه جان      همه دلها چو گلهاي شکفته است 

 که در هر لحن صد سور و سرور است      سراينده همه مرغان به صد لحن 

 که ره بس دور و جانان بس غيور است      رسد هرجان بدين جشن  ازان کم مي
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 ز جشن عقل و جان و دل عبور است      طريق تو اگر اين جشن خواهي 

 دلت دايم ازين پاسخ نفور است        اگر آنجا رسي بيني وگرنه 

 اگر زين شوق جانش ناصبور است       طار را عيب خردمندا مکن ع

 

 چه رخساره که از بدر منير است

 لبش شکر فروش جوي شير است      چه رخساره که از بدر منير است 

 جهان سرنگون را دستگير است      سر هر موي زلفش از درازي 

 که در گرد خطش هم جوي قير است      قمر ماند از خط او پاي در قير 

 که در پيرامن بدر منير است       مشک ختاست او خطا گفتم مگر

 که کمتر خط پيشش عقل پير است     خط نو خيزش از سبزي جوان است 

 چگونه نوبهاري در ضمير است      نيايد در ضمير کس که آن خط 

 که او در جنب وصل او حقير است      جهان جان سزاي وصل او هست 

  از عاشق نفير استکزو ناز است و      کجا زو بر تواند خورد عاشق 

 که يک ساعت از آن دلبر گزير است      مرا از جان گريز است ار بگويم 

 که شمع حسن خوبان زود مير است    مکن اي عشق شمع خوبان ناز چندين 

 که در صاحب نصابي او حقير است       فريد يک دلت را يک شکر ده 

 

 اي ازين سوز است هر که را ذره

 دي و فرداش نقد امروز است      است اي ازين سوز  هر که را ذره

 الجرم بر دو کون پيروز است        الوقت  هست مرد حقيقت ابن

 پس بسي سال و ماه يک روز است      چون همه چيز نيست جز يک چيز 

 ليک در اصل جمله يک سوز است      صد هزاران هزار قرن گذشت 

 شب و روزش چو عيد و نوروز است      چون پي يار شد چنان سوزي 

 که همه کون را جگر دوز است        بينم  اي سوز اصل مي هذر

 افروز است بل همان سوز آتش      نيست آن سوز از کسي ديگر 

 آموز است عاشقان را دليل        سوز معشوق در پس پرده 

 زين طريقت جهنده چون يوز است      باز اين سر نيست  هرکه او شاه
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 ت مرموز استکه فريد آنچه گف      تو اگر مردي اين سخن پي بر 

 

 روي تو شمع آفتاب بس است

 موي تو عطر مشک ناب بس است      روي تو شمع آفتاب بس است 

 ي رويت آفتاب بس است قبله        چند پيکار آفتاب کشم 

 زلف شبرنگ تو نقاب بس است      روي چون روز در نقاب مپوش 

 چين ابروي تو جواب بس است      به خطا گر کشيدمت سر زلف 

 در همه عمرم اين صواب بس است       ين خطا کردم گر همه عمر ا

 دل من بي تو جاي تاب بس است      تاب در زلف دلستان چه دهي 

 برد آن چشم نيم خواب بس است      چه قرارم بري که خواب از من 

 در گذشته ز فرق آب بس است      چه زني در من آتشي که مرا 

  بس استاز توام سي در خوشاب      گر ز ماهي طلب کني سي روز 

 عرق روي تو گالب بس است        تا ابد بيهشان روي تو را 

 لب ميگون تو شراب بس است        مجلس انس تشنگان تو را 

 همچو زير و بم رباب بس است      رگ و پي در تنم در آن مجلس 

 دل پر شور من کباب بس است      گر نمکدان تو شکر ريز است 

 ا خراب بس است کنج عشق تو ر        دل عطار تا که جان دارد 

 

 شمع رويت ختم زيبايي بس است

 عالمي پروانه سودايي بس است      شمع رويت ختم زيبايي بس است 

 گر سوي من چشم بگشايي بس است      چشم بر روي تو دارم از جهان 

 گر سر موييم بنمايي بس است      گرچه رويت کس سر مويي نديد 

 ر افزايي بس استدرد بر دردم گ      دارم ز تو درمان طمع  من نمي

 مونس جانم به تنهايي بس است        اي اندوه تو  تا قيامت ذره

 زاد راهم ناتوانايي بس است        گر توانايي ندارم در رهت 

 عافيت چکنم که رسوايي بس است      پرسدم  گر ز عشقت عافيت مي

 از توام اي رند هرجايي بس است      دوش عشقش تاختن آورد و گفت 
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 نقد جان در باز قرائي بس است        ئي کني در قلندر چند قرا

 گر مسلماني ز ترسايي بس است        هست زنار نفاقت چار کرد 

 چون بسي گفتي ز گويايي بس است        ختم کن اسرار گفتن اي فريد 

 

 وشاقي اعجمي با دشنه در دست

 به خون آلوده دست و زلف چون شست      وشاقي اعجمي با دشنه در دست 

 گره بر ابرو و پر خشم و سرمست        ژ برنهاده کمر بسته کله ک

 به کس در ننگرست از پاي ننشست        پوشان  درآمد در ميان خرقه

 دلش بگشاد و زناريش بربست      بزد يک دشته بر دل پير ما را 

 اي آن پير در جست چون آتش پاره      چو کرد اين کار ناپيدا شد از چشم 

 يستي در صورت هستز جام ن        درآشاميد درياهاي اسرار 

 ز ننگ خويشتن بيني برون رست      خودي او به کلي زو فرو ريخت 

 بدان مطلوب خود عور و تهي دست       جهان گم بد درو اما هنوز او 

 قفس از بس که پر زد خرد بشکست      چو مرغ همتش زان دانه بد دور 

 ندانم تا کجا شد در که پيوست      ببريد و نشان و نام از او رفت 

 اگر خونين شود جان جاي آن هست      ين دريا که کس با سر نيامد از

 فلک پشتي دو تا در سوک بنشست      دلي پر خون درين هيبت بماندست 

 که شد در پاي اين سرگشتگي پست         دريغا جان پر اسرار عطار 

 

 نيم شبي سيم برم نيم مست

 زنان آمد و در در نشست نعره        نيم شبي سيم برم نيم مست 

 جوش بخاست از جگرم کو نشست      هوش بشد از دل من کو رسيد 

 نوش کن اين جام و مشو هيچ مست      جام مي آورد مرا پيش و گفت 

 عقل زبون گشت و خرد زير دست      چون دل من بوي مي عشق يافت 

 خرقه به خم در زد و زنار بست       نعره برآورد و به ميخانه شد 

 پرست ره زن اصحاب شد و مي      کم زن و اوباش شد و مهره دزد 

 نيست شد و هست شد و نيست هست       نيک و بد خلق به يکسو نهاد 
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 از خودي خويش به کلي برست      چون خودي خويش به کلي بسوخت 

 خاک شد و در بر او گشت پست         در بر عطار بلندي نديد 

 

 دوش ناگه آمد و در جان نشست

 ويران کرد و در پيشان نشستخانه       دوش ناگه آمد و در جان نشست 

 ي ويران نشست او چرا در خانه        عالمي بر منظر معمور بود 

 گنج بود او در خرابي زان نشست      گنج در جاي خراب اوليتر است 

 چون دلش بگرفت در زندان نشست      اي کز تخت و تاج  هيچ يوسف ديده

 ستآمد و بر جان من پنهان نش      گرچه پيدا برد دل از دست من 

 گفت تنها بيش ازين نتوان نشست      چون مرا تنها بديد آن ماه روي 

 که توان با جان بر جانان نشست      جان بده وانگه نشست ما طلب 

 من کنم آن ساعتت در جان نشست      از سر جان چون تو برخيزي تمام 

 خويش را درباخت و سرگردان نشست      چون ز جانان اين سخن بشنيد جان 

 کو چو گويي در خم چوگان نشست      ويشتن آن وقت ديد خويشتن را خ

 زان چنين عطار زان حيران نشست        دايما در نيستي سرگشته بود 

 

 در سرم از عشقت اين سودا خوش است

 در دلم از شوقت اين غوغا خوش است    در سرم از عشقت اين سودا خوش است 

 عدا خوش استگر برون جان مي کند ا      پرورم  من درون پرده جان مي

 ي آفاق نابينا خوش است جمله      چون جمالت برنتابد هيچ چشم 

 نگردد ناخوش است هر که در خون مي    همچو چرخ از شوق تو در هر دو کون 

 صد کمر بر بسته بر جوزا خوش است        بندگي را پيش يک بند قبات 

 زاهد خلوت نشين رسوا خوش است      پرورت  ي جان جان فشان از خنده

 اشک خون آلود من گويا خوش است       زبانم گنگ شد در وصف تو گر

 سوزدم اما خوش است گرچه دل مي      کني دل در برم  چون تو خونين مي

 تو بسي، مه اين مه آن يکتا خوش است      اين جهان فاني است گر آن هم بود 

 تو تمامي با توام تنها خوش است      گر نباشد هر دو عالم گو مباش 
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 بي وجودم گر بري آنجا خوش است       سيرم اينجا از وجود رويا  ماه

 کان تماشا بي وجود ما خوش است      پرده از رخ برفکن تا گم شوم 

 صد هزاران بي سر و بي پا خوش است      الحق آنجا کفتاب روي توست 

 ي آن طلعت زيبا خوش است واله      صد جهان بر جان و بر دل تا ابد 

 ي سرگشته ناپروا خوش است ذره       پرتو خورشيد چون صحرا شود

 گر شدم چون سايه ناپيدا خوش است      چون تو پيدا آمدي چون آفتاب 

 کنم صحرا خوش است قصد صحرا مي      از درون چاه جسمم دل گرفت 

 اين زمان دريا شدم دريا خوش است      اي بودم ضعيف  دي اگر چون قطره

  که استسقا خوش استدارم بانگ مي      واي عجب تا غرق اين دريا شدم 

 اين چه سودايي است اين سودا خوش است       ميرم مدام  غرق دريا تشنه مي

 ديده پر خون و دلي شيدا خوش است      ز اشتياقت روز و شب عطار را  

 

 چشم خوشش مست نيست ليک چو مستان خوش است

 ان خوش است خوشي چشمش از آنست کين همه دست  چشم خوشش مست نيست ليک چو مستان خوش است

 هرچه کند چشم او ور ببرد جان خوش است    نرگس دستان گرش دست دل از حيله برد 

 بر رخ چون ماه او زلف پريشان خوش است    زلف پريشانش را حلقه به گوشم از آنک 

 ي خونين من زان لب خندان خوش است گريه    ي من تلخ کرد  ي شيرين او گريه خنده

 شور دل عاشقانش زين شکرستان خوش است     انش ي شيرين او شور دل عاشق پسته

 آن سخن تلخ او همچو شکر زان خوش است    چون سخنش را گذر بر لب شيرين اوست 

 نيست درين هيچ شک کان لب و دندان خوش است    عقل لبش را مريد از بن دندان شده است 

 ستي حيوان خوش ا با خط سرسبز او چشمه     ي خطش دميد بر لب آب حيات  سبزه

 در صفت حسن او بحر درافشان خوش است    بحر صفت شد به نطق خاطر عطار ازو 

 

 حسن تو رونق جهان بشکست

 عشق روي تو پشت جان بشکست      حسن تو رونق جهان بشکست 

 ي تو به يک زمان بشکست غمزه      آراست  هر سپاهي که عقل مي

 طاق ابروي تو کمان بشکست        انداز آسمان چو بديد  ناوک
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 منصب آفتاب از آن بشکست        س ماهت به آفتاب رسيد عک

 داني از چيست زان دهان بشکست        پسته را پهن بازمانده دهان 

 که دلش زان شکرستان بشکست      همچو شمعي شکر چرا بگداخت 

 آن دو جادوي دلستان بشکست        ي جادوان بابل را  حيله

  بشکست دل عطار ناتوان     چون به وصلت توان رسيد که هجر 

 

 در دلم تا برق عشق او بجست

 رونق بازار زهد من شکست      در دلم تا برق عشق او بجست 

 دل ز من بربود و درجانم نشست      ديد دل برخاسته  چون مرا مي

 ناوک سر تيز او جانم بخست      ريز او خونم بريخت  خنجر خون

 تاختن آورد همچون شير مست       آتش عشقش ز غيرت بر دلم 

 پرست دل به ما ده چند باشي بت      بر من زد که اي ناحق شناس بانگ 

 در ره ما نيست گردان هرچه هست        گر سر هستي ما داري تمام 

 دايم از ننگ وجود خويش رست      هر که او در هستي ما نيست شد 

 ي هستي تو ره بر تو بست پرده      نداني کز چه ماندي در حجاب  مي

 طپيد از شوق چون ماهي بشست مي       مرغ دل چون واقف اسرار گشت

 غرقه شد وان گوهرش نامد به دست      بر اميد اين گهر در بحر عشق 

 تو نه اي مردانه همتاي تو هست       آخر اين نوميدي اي عطار چيست 

 

 سر عشقت مشکلي بس مشکل است

 حيرت جان است و سوداي دل است      سر عشقت مشکلي بس مشکل است 

 اي اليعقل است دايما ديوانه      تو يافت عقل تا بوي مي عشق 

 پاي عاشق تا به زانو در گل است        بر اميد روي تو در کوي تو 

 هر که را در کوي عشقت منزل است      منزل اندر هر دو عالم کي کند 

 هر که از عشق تو يک دم غافل است      هست عاشق ليک هم بر خويشتن 

 توان گفت آنچم حاصل استمي به ن      اي حاصل چه داري از غمم  گفته

 در ميان خون چو مرغي بسمل است        تا دلم در دام عشقت اوفتاد 
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 هاي سايل است هر دو عالم دست      معطلي مطلق تويي در ملک عشق 

 بر دل عطار بندي مشکل است        تا گشادي بر دل عطار دست 

 

 ره ميخانه و مسجد کدام است

 دو بر من مسکين حرام استکه هر       ره ميخانه و مسجد کدام است 

 نه در ميخانه کين خمار خام است      نه در مسجد گذارندم که رند است 

 بجوئيد اي عزيزان کين کدام است      ميان مسجد و ميخانه راهي است 

 دانم که آن بت را چه نام است نمي      به ميخانه امامي مست خفته است 

 قي امام استحريفم قاضي و سا      مرا کعبه خرابات است امروز 

 که سرور کيست سرگردان کدام است      شناسد  برو عطار کو خود مي

 

 تا در تو خيال خاص و عام است

 از عشق نفس زدن حرام است      تا در تو خيال خاص و عام است 

 دعوي يگانگيت عام است        تا هيچ و همه يکي نگردد 

 هر پختگيي که هست خام است        تا پاک نگردي از وجودت 

 اين از همه، هيچ ناتمام است       اصل همه به قطع هيچ است چون

 کين يک گذرنده و آن مدام است        تو اصل طلب ز فرع بگذر 

 اکنون جز ازين همه کدام است       گفت  چون او همه را نديد مي

 او را همه چيز يک مقام است        هر مرد که مرد هيچ آمد 

 تو هزار دام استدر گردن         اي باز  تا تو به وجود مانده

 الدوام است اصلت عدم علي      کانجا که وجود دم به دم نيست 

 کان را به نفس نفس قيام است        شرمت نامد از آن وجودي 

 زيرا که عدم، عدم به نام است       بگذر ز وجود و با عدم ساز 

 هرجا که وجود را نظام است      دان به يقين که با عدم خاست  مي

 موجوداتش به جان غالم است      خش است آري چو عدم وجود ب

 کفر است کزو نصيب عام است      چون فقر عدم براي خاص است 

 در هر گامت هزار کام است        گر تو سر هيچ هيچ داري 
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 هرگز نه تو را جم و نه جام است        اي تو کم باز  وامانده به ذره

 آن دل که برون دال و الم است         عطار ز هيچ هيچ دل يافت 

 

 غم بسي دارم چه جاي صد غم است

 زانکه هر موييم در صد ماتم است     غم بسي دارم چه جاي صد غم است 

 کم ز کم نبود نصيبم زان کم است      غم نباشد کانچه پيشان است و پس 

 کور را زانچه اگر صد عالم است      عالمي است اشراق نور آفتاب 

 رد جانم خرم استچون ازوست اين د      عالمي در دست بر جانم ولي 

 گر پس از صد زخم او يک مرهم است      درد زخم او کشيدن خوش بود 

 آن من گر هست عمري يک دم است      گر بسي عمرم بود تا جان بود 

 اي از آدم است زاده او خليفه      گر کسي را آن دم اينجا دست داد 

 مرده دل زاد است اگر از مريم است       ور کسي زان دم ندارد آگهي 

 چيست آن دم، شير و روغن درهم است      ي خيال و صورت وهم و قياس ب

 زانکه گر شير است بس نامحرم است      ني که دايم روغن است و شير نه 

 ي جان همدم است آن دمش در پرده      گر فريد اين جايگه با خويش نيست 

 

 درج لعلت دلگشاي مردم است

  انجم استعکس ماهت رهنماي      درج لعلت دلگشاي مردم است 

 راستي نه مردمي نه مردم است      مردم چشم تو با من کژ چو باخت 

 تا بديدم چون قمر در کژدم است      روي تو در زلف همچون عقربت 

 زانکه زلفت همچو عقرب کژدم است      برنيارد خورد کس از روي تو 

 ليک زلف تو درخت گندم است     روي چون ماهت بهشتي ديگر است 

 از تو دور و با تو هم در طارم است      جويي به جان  ه ميايدل آنکس را ک

 ليک او بر آسمان چارم است      پر ز خورشيد است آفاق جهان 

 عالم عشقش مثال قلزم است      هاست  ها مثال قطره ي جان جمله

 نه نشان نعل و نه نقش سم است      قطره را در بحر ريزي بحر از آن 

 ها گم است زانکه جاويدان درو جان      هيچ کس اندر دو عالم جان نديد 
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 گر ز مشرق تا به مغرب جم جم است      اي اندوه عشق  گم شود در ذره

 مست گشتي مي هنوز اندر خم است      اي  همچو مستان غلغلي دربسته

 زانکه ره باريکتر زابريشم است      گم شو از خود دست از مستي بدار 

 خارپشتش قاقم استکز تواضع       دهند  اين ره آنجا مر کسي را مي

 وز عمل در بند چوبي هيزم است      هيزم عطار عود است از سخن 

 

 خاصيت عشقت که برون از دو جهان است

 آن است که هرچيز که گويند نه آن است    خاصيت عشقت که برون از دو جهان است 

 ي جان است بيرون ز ضمير دل و انديشه    برتر ز صفات خرد و دانش و عقل است 

 ي اسرار تو بس گنگ زبان است گوينده    ي انوار تو بس دوخته چشم است  بيننده

 وز عشق تو هر سود که کردند زيان است    از وصف تو هر شرح که دادند محال است 

 جز عشق تو هر چيز که در هر دو جهان است    ي پندار چو بازي و خيال است  در پرده

 رسان است شيد، فلک مژدهيک ذره ز خور    گر عقل نشان است ز خورشيد جمالت 

 ي خورشيد فلک چند نشان است کز جمله    ي حيران شده را عقل چو داند  يک ذره

 بي شک به تو دانست تو را هر که بدان است    چو عقل يقين است که در عشق عقيله است 

 وين شيوه کماني نه به بازوي گمان است     در راه تو هرکس به گماني قدمي زد 

 چون در نفس باز پس انگشت گزان است    کشد صورت سيمرغ چه سود که نقاش 

 چون جوهر سيمرغ به عينه نه همان است    گرچه بود آن صورت سيمرغ وليکن 

 کان اصل که جان است هم از خويش نهان است    الجمله چه زارم، چکنم، قصه چه گويم  في

  استاندر پي آن است که باالي عيان     عطار که پي برد بسي دانش و بينش 

 

 هر شور وشري که در جهان است

 ي مست دلستان است زان غمزه      هر شور وشري که در جهان است 

 جان چيست مگو چه جاي جان است      گفتم لب اوست جان، خرد گفت 

 گويند مگو که بيش از آن است      وصفش چه کني که هرچه گويي 

 خر که هنوز رايگان است مي       غمهاش به جان اگر فروشند 

 ي عمر جاودان است سرمايه        عشق فنا و محو و مستي در
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 نشان است کان يار لطيف بي      در عشق چو يار بي نشان شو 

 ي تو همه جهان است و آيينه         ي جمال اويي  تو آينه

 ده که سرم ز مي گران است مي        خيز  اي ساقي بزم ما سبک

 ن استآن باده که کيمياي جا        در جام جهان نماي ما ريز 

 کامشب شب بزم عاشقان است        اي مطرب ساده ساز بنواز 

 چون حاصل عمرم اين زمان است        از رفته و نامده چه گويم 

 ما را سر يار مهربان است        ما را سر بودن جهان نيست 

 کين راه به پاي رهروان است      اين کار نه کار توست خاموش 

 بر سر زبان است وين کار نه       کاري است بزرگ راه عطار 

 

 تا چشم برندوزي از هرچه در جهان است

 در چشم دل نيايد چيزي که مغز جان است    تا چشم برندوزي از هرچه در جهان است 

 کران است زيرا که عشق جانان درياي بي    در عشق درد خود را هرگز کران نبيني 

 راه بي نشان استدر باز جان و دل را کين     تا چند جويي آخر از جان نشان جانان 

 گر نيست بيش مويي صد کوه در ميان است     تا کي ز هستي تو کز هستي تو باقي 

 ليکن نصيب جان زان پندار يا گمان است    هر جان که در ره آمد الف يقين بسي زد 

 يک قطره آب تيره دريا کجا بدان است    انديشه کن تو با خود تا در دو کون هرگز 

 گويد که هر دو عالم در حکم من روان است    ست مست گردد رند شراب خواره، چون م

 حالي خجل بماند داند که نه چنان است    ليکن چو باهش آيد در خود کند نگاهي 

 گر طالبي فنا شو مطلوب بس عيان است     عطار مست عشقي از عشق چند الفي 

 

 عشق تو قالوز جهان است

 ان استسوداي تو رهنماي ج        عشق تو قالوز جهان است 

 ي عيان است درد تو دريچه      ي وجود است  وصل تو خالصه

 بخش جان است ياقوت تو مايه      هاروت تو چاره ساز سحر است 

 زان روي که نقطه گمان است      کس را ز دهان تو سخن نيست 

 دلي من از آن است اين تنگ        ام دل  تا بر دهنت نهاده
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  بر آن دهان استيعني دل من      لعلت شکري است تنگ بر تنگ 

 گرچه کمر تو را ميان است       کس بر کمرت ميان نديدست 

 صد گونه ز هم از آن کمان است        تا ابروي چون کمانت ديدم 

 چندين ز هم از چه در زبان است      چون ابروي توست چون کماني 

 مغزي ديدي که استخوان است        ي توست  دندان تو مغز پسته

 يعني که سپند عاشقان است      ق گفتي که دلت بسوز در عش

 چون پاي غم تو در ميان است      از دست تو دل چگونه سوزم 

 از هر شادي که در جهان است        يک ذره غم تو خوشتر آيد 

 هر وصف که گويمش نه آن است      آن درد که در دل من از توست 

 گر موجب خنده زعفران است       در روي من شکسته دل خند 

 چون ممتحني در امتحان است         و عطار در کار عقوبت ت

 

 تا عشق تودر ميان جان است

 جان بر همه چيز کامران است      تا عشق تودر ميان جان است 

 کس قيمت عشق تو ندانست      يارب چه کسي که در دو عالم 

 زان است که از جهان نهان است      عشقت به همه جهان دريغ است 

 داي تو بحر بي کران استسو        قرار است  اندوه تو کوه بي

 با درد غم تو شادمان است        شادي دل کسي که دايم 

 ديري است کم آرزوي آن است        با تو نفسي نشسته بودم 

 پيش از اجل آرزوي آن است        گر دست دهد دمي وصالت 

 ي جهان است خود جان ز چه بسته        جانا چو تو از جهان فزوني 

 بر بوي وصال جاودان است        بي صبر و قرار جان عطار 

 

 جهاني جان چو پروانه از آن است

 که آن ترسا بچه شمع جهان است      جهاني جان چو پروانه از آن است 

 مرا زنار زلفش بر ميان است      به ترسايي درافتادم که پيوست 

 مرا گفتا که دين من عيان است      درآمد دوش آن ترسا بچه مست 
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 که گر سودي کني آنجا زيان است      شو درين دين گر بقا خواهي فنا 

 مرا گفتا که اين ره بي نشان است        بدو گفتم نشاني ده ازين راه 

 ز پنهاني نهان اندر نهان است       ز پيدايي هويدا در هويداست 

 که اندر وي بقاي جاودان است      فنا اندر فناي است و عجب اين 

 ن که نه اين و نه آن استدا يقين مي      چو پيدا و نهان دانستي اين راه 

 که عاشق غير اين دين کفر دان است       به دين ما درآ گر مرد کفري 

 بنا بر کافري جاودان است      دان که کفر عاشقي را  يقين مي

 به ترک جان بگو چه جاي جان است       اگر داري سر اين پاي در نه 

 ستسخن گفتن ز دلق و طيلسان ا      وگرنه با سالمت رو که با تو 

 نه کار توست کار رهبران است     برو عطار و تن زن زانکه اين شرح 

 

 همه عالم خروش و جوش از آن است

 که معشوقي چنين پيدا، نهان است    همه عالم خروش و جوش از آن است 

 اي بحري روان است ز هر يک قطره      ز هر يک ذره خورشيدي مهياست 

  اندر وي چه جان استببيني تا که      اگر يک ذره را دل برشکافي 

 که هر ذره به ديگر مهربان است      از آن اجسام پيوسته است درهم 

 نه کفر است و نه دين نه هر دوان است      نه توحيد است اينجا و نه تشبيه 

 که اين جمله نشان از بي نشان است        اگر جمله بداني هيچ داني 

  خوان استميان اهل دل دستار      دلي را کش از آنجا نيست قوتي 

 همه پنهانيش عين عيان است       دل عطار تا شد غرق اين راه 

 

 رهي کان ره نهان اندر نهان است

 چو پيدا شد عيان اندر عيان است      رهي کان ره نهان اندر نهان است 

 که اين باالي پيدا و نهان است      گويم چه پيدا و چه پنهان  چه مي

 اين بيرون ازين است و از آن استکه       گويم چه باال و چه پستي  چه مي

 که بيرون و درون گفت زبان است    گويم چه بيرون چه درون است  چه مي

 چه دانم آنکه هرگز کس ندانست      چگويم آنچه هرگز کس نگفته است 
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 نشان است نشاني چون دهم چون بي    گماني چون برم چون کس نبرده است 

 کن کين ره عيان استخموشي پيشه         مکن روباه بازي شير مردا 

 نه کار توست کار مغز جان است      برو از پوست بيرون آي کين کار 

 که اين را مستمع در المکان است       برو عطار و ترک اين سخن گير 

 

 چون دلبر من سبز خط و پسته دهان است

 دل بر خط حکمش چو قلم بسته ميان است    چون دلبر من سبز خط و پسته دهان است 

 شور لب لعلش همه شيريني جان است    طش همه سرسبزي خلق است سرسبزي خ

 از غايت حسن رخش انگشت گزان است      نقاش که بنگاشت رخ او به تعجب 

 وابروي تو در تيز زدن سخت کمان است    جانا نبرم جان ز تو زيرا که تو ترکي 

 کان خال سيه مشرف آن غاليه دان است      از غاليه دانت شکري نيست اميدم 

 زلف تو چنين تافته پيوسته از آن است    از بس دل پرتاب که زلف تو ربوده است 

 خون ريختن و تير از آن کيش روان است    قربان کندم چشم تو از تير که پيوست 

 بر پشتي روي تو دل افروز جهان است   خورشيد که رويش به جهان پشت سپاه است 

 چنان کش دل و جان خواست چنان استحقا که      تا روي دلفروز تو عطار بديده است 

 

 کم شدن در کم شدن دين من است

 نيستي در هستي آيين من است      کم شدن در کم شدن دين من است 

 شرح حالم اشک خونين من است      آيد به نطق  حال من خود در نمي

 کافرين خلق نفرين من است      کار من با خلق آمد پشت و روي 

 سبز خنگ چرخ در زين من است      ست روم در کوي دو تا پياده مي

 بين من است ي چشم جهان سرمه      از درش گردي که آرد باد صبح 

 بنگرم گام نخستين من است    چون به يک دم صد جهان از پس کنم 

 در ميان جان شيرين من است     من چرا گرد جهان گردم چو دوست 

  من استاين چنين صد کافري دين      رويا عشق تو گر کافري است  ماه

 کتش عشق تو تسکين من است      گر بسوزم زآتش عشقت رواست 

 خاک بستر خشت بالين من است       تا دل عطار خونين شد ز عشق 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٧٧ 

 

 عشق تو ز اختيار بيرون است

 وصل تو ز انتظار بيرون است      عشق تو ز اختيار بيرون است 

 چون کار تو از قرار بيرون است        چون با تو نهم قرار وصلت 

 هر لحظه ز صد هزار بيرون است        رغي که دراوفتد به دامت م

 سرگشتگي از شمار بيرون است       هاي عزيز را درين درد  جان

 کز گردش روزگار بيرون است        زان برد غم تو روزگارم 

 دار بيرون است ي پرده از پرده      آنجا که حساب کار عشق است 

  کار بيرون استکار تو ز وسع        کس ليک  بيکار مباد هيچ

 جمله ز حساب يار بيرون است      هرچ آن تو نهي به حيله برهم 

 از زحمت تخت و دار بيرون است        اي دل ره يار گير کين راه 

 ي فخر و عار بيرون است  از شيوه        در عالم عشق کار عطار 

 

 عشق جمال جانان درياي آتشين است

 ي بسوزي زيرا که راه اين استگر عاشق    عشق جمال جانان درياي آتشين است 

 پروانه چون نسوزد کش سوختن يقين است    جايي که شمع رخشان ناگاه بر فروزند 

 کانجا که عشق آمد چه جاي کفر و دين است   گر سر عشق خواهي از کفر و دين گذر کن 

 اي به خواري افتاده در زمين است چون سايه      عاشق که در ره آيد اندر مقام اول 

 کز دور جايگاهي خورشيد در کمين است      تي برآيد سايه نماند اصال چون مد

 برخاتم طريقت منصور چون نگين است    چندين هزار رهرو دعوي عشق کردند 

 در ملک هر دو عالم جاويد نازنين است    هرکس که در معني زين بحر بازيابد 

 بين است هبر هر هزار سالي يک مرد را    کاري قوي است عالي کاندر ره طريقت 

 اول قدم درين ره بر چرخ هفتمين است    تو مرد ره چه داني زيرا که مرد ره را 

 برتر ز جسم و جان است بيرون ز مهر و کين است       عطار اندرين ره جايي فتاد کانجا 

 

 شير در کار عشق مسکين است

 عشق را بين که با چه تمکين است      شير در کار عشق مسکين است 
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 عشق شاه همه سالطين است       عشق به زور نکشد کس کمان

 کو به رخ همچو ماه و پروين است        دلم از دلبران بتي بگزيد 

 فخر خوبان چين و ماچين است        از لطيفي که هست آن دلبر 

 هرچه گويم هزار چندين است      وصف خوبي او چه دانم گفت 

 که به صورت فرشته آيين است       خوب رويي شگرف گفتاري 

 اش مشک عنبرآگين است طره      نگاري که روي او قمر است آن 

 کو به حسن و جمال شيرين است      من چو فرهاد در غمش زارم 

 ديدنش روح را جهان بين است      صفتش در زمانه ممتاز است 

 گمان آفت دل و دين است بي        آن ستم کز صنم کشيد فريد 

 

 بت ترساي من مست شبانه است

 چه شور است اين کزان بت در زمانه است      انه است بت ترساي من مست شب

 ز هر موييش جويي خون روانه است      سر زلفش نگر کاندر دو عالم 

 که اين دل مست دردي مغانه است      دل من صاف دين در راه او باخت 

 چه بازم چون نه بازي و نه خانه است      چو عقلم مات شد بر نطع عشقش 

 هاي عاشقانه است شفا از نعره       دل بيمار را در عشق آن بت 

 دلت غمگين و نفست شادمانه است      ي خود  درآمد دوش و گفت اي غره

 چه مرغي آنکه عرشش آشيانه است      به بوي دانه مرغت مانده در دام 

 بخور دانه که غم خوردن فسانه است       بدو گفتند چون در دام ماندي 

 ندر که را پرواي دانه استبه دام ا      به زاري مرغ گفتا اي عزيزان 

 به دام افتاده سر بر آستانه است      کز آنگاهي که خورد آن دانه آدم 

 چه گويم چون زبانم پر زبانه است      عزيزا کار تو بس مشکل افتاد 

 جمال بي نشاني را نشانه است        ي کونين عالم  ببين کايينه

 ودانه استکه او خود عاشق خود جا        کند در آينه يار  نگاهي مي

 خيال آب و گل در ره بهانه است    بازد از خود عشق با خود  به خود مي

 که کلي هر دو عالم يک يگانه است        اگر احول نباشي زود ببيني 

 کرانه است که راهي دور و بحري بي      تو هرجايي از آن مي بازماني 
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 تدو عالم همچو نقش آسمان اس    بر آن ايوان کز اينجا رفت اين حرف 

 ز صاف عشق مخمور شبانه است         دل عطار از روز ازل باز 

 

 هر که درين ديرخانه مرد يگانه است

 تا به دم صور مست درد مغانه است    هر که درين ديرخانه مرد يگانه است 

 نيست مبارز مخنث بن خانه است      ور به دم صور باهش آيد ازين مي 

 برد که شير ژيان است  ميهر که گمان        بر محک ديرخانه ناسره آيد 

 آنکه ز کونين بي نشان و نشانه است      در بن اين دير درس عشق که گويد 

 است سالک آن زلف شاخ شاخ چو شانه     هر که دلي شاخ شاخ يافت چو شانه 

 هرچه رود جز حديث عشق فسانه است    ي آنهاست  بر سر جمعي که بحر تشنه

  و در پيش اين طريق روانه استدر پس      عاشق ره را هزار گونه جنيبت 

 در بن صندوق سينه کنج خزانه است    ي دو جهان نيست  عشق که اندر خزانه

 سلطنت عشق را نه سر نه کرانه است    چون رخ معشوق را نه شبه و نه مثل است 

 عاشق و معشوق و عشق هر سه بهانه است   چشمه و کاريز و جوي و بحر يک آب است 

 ذره که باشد چو آفتاب عيان است        اه برآيد عدد به ر ذره اگر بي

 ديده و دل را وجود دام چو دانه است      هر دو جهان دام و دانه است وليکن 

 در دل عطار صد هزار زبانه است      تا که زبانم به نطق عشق درآمد 

 

 اي به وصفت گمشده هرجان که هست

 ن که هستجان تنها نه خرد چندا    اي به وصفت گمشده هرجان که هست 

 تا ابد فارغ ز هر نقصان که هست        وي کمال آفتاب روي تو 

 ي حيوان که هست نيست عيب چشمه      ي حيوان نيافت  گر سکندر چشمه

 در بر آن حسن جاويدان که هست        کور مادرزاد آيد کل خلق 

 بود هم زين شيوه سرگردان که هست      صد هزاران قرن چرخ تيزرو 

 چون تو خورشيدي درين دوران که هست     شت و نيافت از شفق در خون بسي گ

 در سياهي شد چنين پنهان که هست      آفتاب از شرم رويت هر شبي 

 رود زين سان که هست بي سر و بن مي       باز چون زلفت کمند او شود 
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 در خم آن زلف چو چوگان که هست     گويم فلک گويي است بس  ني چه مي

 گوي خواهد شد درين ميدان که هست       انک هيچ سر بر تن نخواهد ماند از

 ي گريان که هست ابر را هر ديده     زاشتياق روي چون خورشيد توست 

 ي باران که هست شبنمي است اين جمله      وي عجب در جنب عشق عاشقانت 

 از دل هر يک درين طوفان که هست      ابر چبود زانکه صد درياي خون 

 کار تا چون رفت از آن پيشان که هست      رود آن هيچ نيست  هرچه از ما مي

 همچو من بس بي سر و سامان که هست        کار تنها نه مرا افتاد و بس 

 در دو عالم اين همه حيران که هست      تو چنين در پرده و از شور توست 

 تا بفرمايي تو هر فرمان که هست       ي ذرات عالم گوش شد  جمله

 ملک هر سلطان که هستبيشتر از         گرد نعلين گداي کوي تو 

 اي دردت ز هر درمان که هست ذره        تر دارم من آشفته دل  دوست

 گر دمي برهد ازين زندان که هست       همدم عيسي شود بي شک فريد 

 

 خراباتي است پر رندان سرمست

 ز سر مستي همه نه نيست و نه هست      خراباتي است پر رندان سرمست 

 رآورده همه در کافري دستب      فرو رفته همه در آب تاريک 

 همه آزاد از هشيار و از مست      همه فارغ ز امروز و ز فردا 

 مرقع چاک زد زنار در بست        مگر افتاد پير ما بر آن قوم 

 درستش گشت فقر و توبه بشکست      يقينش گشت کار و بي گمان شد 

 فرود آمد به جان او و بنشست      سياهيي که در هر دو جهان بود 

 سياهي آمد و در کفر پيوست        ان او شد آن سياهي نقاب ج

 کنون هم او ز خلق و خلق ازو رست      چو آب خضر در تاريکي افتاد 

 که تيري آنچنان ناگه ازو جست      دل عطار خون گشت و حق اوست 

 

 شادي به روزگار شناسندگان مست

 ي نيستان هست جانها فداي مرتبه      شادي به روزگار شناسندگان مست 

 ي الست در گوش کرده حلقه معشوقه      ي بلي  از ناز برکشيده کله گوشه
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 گاهي ز فقر خاک ره اين جهان پست      گاهي ز فخر تاج سر عالمي بلند 

 شان شکن زلف ال شکست بازار توبه      دستار عقلشان کف طرار عشق برد 

 چون شاه عشق در دل ايشان فرو نشست     برخاستند از سر اسرار هر دو کون 

 مردي که راه فقر به سر برد حيدر است    زنجير در ميان و نمد دربرند از آنک 

 وانجا که دست جاي ندارد فشانده دست      آنجا که پاي جاي ندارد فشرده پاي 

 وز شوق ذوق ملک عدم نيستي به هست    در قعر بحر نور فرو خورده غوطها 

 معطر بماند مست جاويد از آن شراب     عطار جام دولت ايشان به کف گرفت 

 

 بي تو از صد شاديم يک غم به است

 با تو يک زخمم ز صد مرهم به است     بي تو از صد شاديم يک غم به است 

 بينم تو را ماتم به است چون نمي    گر ز مشرق تا به مغرب دعوت است 

 گر کنم آهي ز دو عالم به است      از ميان جان ز سوز عشق تو 

 مي چه پرسي حال من هر دم به است         نگويم از بتر بودن سخن مي

 زانکه نفت عشق تو از نم به است       بايد و عشقت مدام  گرمي مي

 آتش جان بني آدم به است        هست آب چشم کروبي بسي 

 زلف تو پر حلقه و پر خم به است      چون بشست افتاد دست آويز را 

  به استخلق عالم جمله نامحرم    چون تويي محرم مرا در هر دو کون 

 پس نصيب خلق مشتي غم به است      شادي وصلت چو بر باالي توست 

 زانکه رخش تند را رستم به است      توسن عشق تو رام توست و بس 

 بر رکوي عيسي مريم به است      رنگ بسيار است در عالم وليک 

 همنشينم گنبد اعظم به است      اي هرگز که گفت  اي را ديده پشه

 عز تو با ذل ما بر هم به است       گلخني ني که تو سلطاني و ما

 هر رگ او همچو زير و بم به است      چون فريد از ناله همچون چنگ شد 

 

 نور ايمان از بياض روي اوست

 ظلمت کفر از سر يک موي اوست      نور ايمان از بياض روي اوست 

 اي در آفتاب روي اوست پرده      ذره ذره در دو عالم هر چه هست 
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 گرچه نيست آگاه آنکس سوي اوست    اي است  هر دو عالم قبلههر که را در 

 هر دو عکس طاق دو ابروي اوست      داني که چيست  هر دو عالم هيچ مي

 کان کمان پيوسته بر بازوي اوست      چون کمان ابروي او درکشيم 

 ي جادوي اوست از مصاف غمزه      آن همه غوغاي روز رستخيز 

 ز خدنگ چشم چون آهوي اوستا        رستخيز آري کلمح باالبصر 

 اي در کوي اوست هر فلک سرگشته      هم زمين از راه او گردي است بس 

 تا شود روشن که او هندوي اوست        زان سيه گردد قيامت آفتاب 

 تا قيامت سرنگون بر بوي اوست      آسمان را از درش بويي رسيد 

 اي داروي اوست بر اميد ذره      خلق هر دو کون را درد گناه 

 داند که در پهلوي اوست دل نمي      تا که بويي يافت عطار از درش 

 

 اي است شمع رويت را دلم پروانه

 اي است ليک عقل از عشق چون بيگانه      اي است  شمع رويت را دلم پروانه

 اي است جان ناپرواي من پروانه      پر زنان در پيش شمع روي تو 

 اي است  توام در شانهيک سر موي      بر سر موي است جان کز ديرگاه 

 اي است هر شکن از زلف تو بتخانه      زلف تو زنار خواهم کرد از آنک 

 اي است جان خون آلود من پيمانه       واندران بتخانه درد عشق را 

 اي است هر که گويد يافتم ديوانه      وصل تو گنجي است پنهان از همه 

 اي است يرانهزانکه گر گنجي است در و        روم  در خرابات خرابي مي

 اي است الجرم در بند دام از دانه      ي وصل تو جست  مرغ آدم دانه

 اي است خواب خوش بادش که خوش افسانه      اي کز وصل تو گويد سخن  خفته

 اي است هر که فاني شد ز خود مردانه     وصلت آن کس يافت کز خود شد فنا 

 اي است نهباقيت بر جان من شکرا      گر مرا در عشق خود فاني کني 

 اي است گر به فرزيني رسد فرزانه      بيدقي عطار در عشق تو راند 

 

 گر جمله تويي همه جهان چيست

 ور هيچ نيم من اين فغان چيست      گر جمله تويي همه جهان چيست 
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 و آن چيست که غير توست آن چيست        هم جمله تويي و هم همه تو 

  همه گمان چيستي اين آوازه      چون هست يقين که نيست جز تو 

 چندين غلط يکان يکان چيست        چون نيست غلط کننده پيدا 

 چندين تک و پوي در جهان چيست      چون کار جهان فناي محض است 

 چندين غم و درد بي کران چيست        بر ما چو وجود نيست ما را 

 پس زحمت جان درين ميان چيست      چون زنده به جان نيم به عشقم 

 زان بي خبر است جان که جان چيست      تن فنا شد جان در تو ز خويش

 جز گفت ميان تهي نشان چيست        عطار ضعيف را ازين سر 

 

 اي دلشده دلرباي من کيست

 از جاي شدم به جاي من کيست        اي دلشده دلرباي من کيست 

 واگه نه که آشناي من کيست        بيگانه شدم ز هر دو عالم 

  رهبر و رهنماي من کيستکو        ره گم کردم درين بيابان 

 فزاي من کيست پيک ره جان        کاهم درين ره دور  جان مي

 بهاي من کيست ي خون در عهده        صد بار بريختند خونم 

 گشاي من کيست در پرده گره        هر دم گرهي عظيم افتد 

 ي من براي من کيست غمخواره        صد کار فتاده هر کسي را 

 سراي من کيست مطلوب حرم       محرومم ازين طلب که دارم 

 جز زردي رخ گواي من کيست        گر من سجلي کنم درين کار 

 ي ماجراي من کيست اشنوده        بر گفت فريد ماجرايي 

 

 قراري است در عشق قرار بي

 داري است بدنامي عشق نام      قراري است  در عشق قرار بي

 شماري است مشمر که شمار بي        چون نيست شمار عشق پيدا 

 عاشق بودن نه اختياري است        ر عشق ز اختيار بگذار د

 ورنه همه زهد و سوگواري است      گر دل داري تو را سزد عشق 

 تا دل ندهند کارزاري است        کن چو دل ندادي  زاري مي
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 شاه از پي او به دوستداري است      دل کيست شکار خاص شاه است 

 ک شکاري استدر دشت ز بهر ي      شاهي که همه جهانش ملک است 

 قراري است کز عشق تو عين بي        جانا بر تو قرار آن راست 

 در معرض صد گرفتکاري است      آن را که گرفت عشق تو نيست 

 کز عشق تو در هزار خواري است        وآن است عزيز در دو عالم 

 نشناسد ز خاکساري است مي        خبري که قدر عشقت  هر بي

 ي او بزرگواري است هر خرده      ي عشق  وانکس که شناخت خرده

 زان است که غرق جان سپاري است        ي توست جان عطار  پروانه

 

 طريق عشق جانا بي بال نيست

 زماني بي بال بودن روا نيست      طريق عشق جانا بي بال نيست 

 چو تير از شست او باشد خطا نيست        اگر صد تير بر جان تو آيد 

 و کژمنگر که کژ ديدن روا نيستت        از آنجا هرچه آيد راست آيد 

 تو را گر در سر مويي رضا نيست       داني ازين سر  سر مويي نمي

 که مرد بي بال مرد لقا نيست        بالکش، تا لقاي دوست بيني 

 خود آنجا کو بود هرگز بال نيست      ميان صد بال خوش باش با او 

  ما نيستشبش خوش باد کانکس مرد    کسي کو روز و شب خوش نيست با او 

 بها نيست وگر ريزد جز اينت خون      که باشي تو که او خون تو ريزد 

 که درد عشق را هرگز دوا نيست      دواي جان مجوي و تن فرو ده 

 سر مويي اميد آشنا نيست      درين درياي بي پايان کسي را 

 که اين دريا ز تو يکدم جدا نيست      تو از دريا جدايي و عجب اين 

 تو او را هستي اما او تورا نيست       و او تورا گم تو او را حاصلي

 که هر کو در خدا گم شد خدا نيست       خيال کژ مبر اينجا و بشناس 

 که تا ز اول نگردي از فنا نيست        ولي روي بقا هرگز نبيني 

 تو را دايم وراي اين بقا نيست      چو تو در وي فنا گردي به کلي 

 ين گرداب خون يک مبتال نيست در      ز حيرت چون دل عطار امروز 
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 سخن عشق جز اشارت نيست

 عشق در بند استعارت نيست      سخن عشق جز اشارت نيست 

 اي بصارت نيست عقل را ذره      دل شناسد که چيست جوهر عشق 

 عشق از عالم عبارت نيست      در عبارت همي نگنجد عشق 

 يستبعد از آن هرگزش عمارت ن      هر که را دل ز عشق گشت خراب 

 که نکوتر ازين تجارت نيست      عشق بستان و خويشتن بفروش 

 هرگز آن لحظه را کفارت نيست      اي بي عشق  گر شود فوت لحظه

 که دلت را جز اين زيارت نيست      دل خود را ز گور نفس برآر 

 که تنت را جز اين طهارت نيست      تن خود را به خون ديده بشوي 

 ي اشارت نيست سوي او زهره      پر شد از دوست هر دو کون وليک 

 بانگ بر زد که جاي غارت نيست      دل شوريدگان چو غارت کرد 

 زانکه اين کار ما حقارت نيست      تن در اين کار در ده اي عطار 

 

 عشق را اندر دو عالم هيچ پذرفتار نيست

 تچون گذشتي از دو عالم هيچکس را بار نيس    عشق را اندر دو عالم هيچ پذرفتار نيست 

 تا رسي آنجا که آنجا نام و نور و نار نيست  هر دو عالم چيست رو نعلين بيرون کن ز پاي 

 پس چه ماند هيچ، کانجا هيچ غير از يار نيست    چون رسي آنجا نه تو ماني و نه غير تو هم 

 در خيال آفرينش هيچ استظهار نيست    چون نماني تو، تو ماني جمله و اين فهم را 

 چه همه چه هيچ چون اينجا سخن بر کار نيست    تو هم هيچ باشي هم همه چون رسيدي تو به

 پس ز تو تا آنچه گم کردي ره بسيار نيست   خواهي تويي  جويي تويي و آنچه مي آنچه مي

 هيچکس را هست صاعي جز تو را دربار نيست   کل کل چون جان تو آمد اگر در هر دو کون 

 زانکه از جان تا به جانان تو ره دشوار نيست  ره بري چون به جان فاني شدي آسان به جانان 

 خود به جز جانان کسي را هيچ استقرار نيست  جان چو در جانان فرو شد جمله جانان ماند و بس 

 گر عالجي هست ديگر جز سر و ديوار نيست    جمله اينجا روي در ديوار جان خواهند داد 

 خيال غير در راه است جز پندار نيستور   گر گمان خلق ازين بيش است سودايي است بس 

 هم ازين و هم از آن در هر دو کون آثار نيست    هر که آمد هيچ آمد هر که شد هم هيچ شد 

 چون همه باشد همه پس هيچ را مقدار نيست    هيچ چون جويد همه يا هيچ چون آيد همه 
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 درون ديار نيستحلقه بر در چون زنم چون در   راه وصلش چون روم چون نيست منزلگه پديد 

 ي اسرار نيست جاي او جز کنج خلوتخانه    هست گنجي از دو عالم مانده پنهان تا ابد 

 دار نيست زانکه آن جز در درون مرد معني    در زمين و آسمان اين گنج کي يابي تو باز 

 جمله کور از وي که آنجا ديده و ديدار نيست    در درون مرد پنهان وي عجب مردان مرد 

 چون تو گم گشتي کسي از گنج برخوردار نيست    ر جايي طلسم گنج بر جاي است نيز تا تو ب

 بشنو اين مشنو که اين اقرار با انکار نيست    گر تو باشي گنج ني و گر نباشي گنج هست 

 بيخودي آمد ز خود او نيست شد عطار نيست     تا دل عطار بيخود شد درين مستي فتاد 

 

 هر که درين درد گرفتار نيست

 يک نفسش در دو جهان کار نيست      هر که درين درد گرفتار نيست 

 ي او محرم ديدار نيست ديده       ي بينا نيافت  هر که دلش ديده

 جز به صفت صورت ديوار نيست      هر که ازين واقعه بويي نبرد 

 هرکه در اين باديه خونخوار نيست      خوار شود در ره او همچو خاک 

 جاي تو جز آتش و جز دار نيست       عشق اي دل اگر دم زني از سر

 جز قدح دردي خمار نيست    ي اين راز که در قمر جان است  پرده

 در حرم شاه سزاوار نيست       آنکه سزاوار در گلخن است 

 ي اسرار نيست مرد سراپرده        گلخني مفلس ناشسته روي 

 در گذر از خود ره بسيار نيست      ي جانان اگرت آرزوست  کعبه

 هيچ حجابيت چو پندار نيست      حجاب تو برون از حد است گرچه 

 در دو جهانت به ازين کار نيست        ي پندار بسوز و بدانک  پرده

 نيست شو اندر طلب يار، نيست      چند کني از سر هستي خروش 

 تر از دل عطار نيست سوخته        از طمع خام درين واقعه 

 

 دل بگسل از جهان که جهان پايدار نيست

 واثق مشو به او که به عهد استوار نيست    گسل از جهان که جهان پايدار نيست دل ب

 کين هر دو مدتي است که در روزگار نيست      در طبع روزگار وفا و کرم مجوي 

 کاندر ديار خويش بديديم يار نيست    رو يار خويش باش و مجو ياري از کسي 
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 ل ما را شمار نيستکاميدهاي باط    نوميد شو ز هر که تواني و هرچه هست 

 کاندر زمانه بهتر ازين هيچ کار نيست      عطاروار از همه عالم طمع ببر 

 

 از تو کارم همچو زر بايست نيست

 وز وصال تو خبر بايست نيست      از تو کارم همچو زر بايست نيست 

 با وصالت به بتر بايست نيست       تا کي آخر از فراقت کار من 

 عالمي خون جگر بايست نيست        تا بگريم در فراقت زار زار

 در منت به زين نظر بايست نيست      چون بدادم دل به تو بر يک نظر 

 يک سخن همچون شکر بايست نيست      چون شکر داري بسي با عاشقان 

 من تو را خود هيچ در بايست نيست      ام  من ز سر تا پاي فقر و فاقه

 ر بايست نيستعالمي پر گنج ز       چون درآيي از درم بهر نثار 

 بر کف پاي تو سر بايست نيست         چون بديدم دلشده عطار را 

 

 اي دل ز جان در آي که جانان پديد نيست

 با درد او بساز که درمان پديد نيست    اي دل ز جان در آي که جانان پديد نيست 

 زيرا که حد وادي هجران پديد نيست  خوردن است و بس  حد تو صبرکردن و خون

 ي تو چو جانان پديد نيست اين است چاره     اک چون دگران ناپديد شو در زير خ

 چندين مرو ز پيش که پيشان پديد نيست    اي مرد کندرو چه روي بيش ازين ز پيش 

 چون طمطراق دولت سلطان پديد نيست      با پاسبان درگه او هاي و هوي زن 

 مان پديد نيستدر ضيق کفر و وسعت اي    اي دل يقين شناس که يک ذره سر عشق 

 کان چيز کان همي طلبي آن پديد نيست     فاني شو از وجود و اميد از عدم ببر 

 کانجا که اصل کار بود جان پديد نيست    از اصل کار ، جان تو کي با خبر شود 

 از بس که سوخت اين دل حيران پديد نيست      جان ناپديد آمد و در آرزوي جان 

 ي حيوان پديد نيست  نبود عجب که چشمه       عطار را اگر دل و جان ناپديد شد

 

 از قوت مستيم ز هستيم خبر نيست

 مستم ز مي عشق و چو من مست دگر نيست      از قوت مستيم ز هستيم خبر نيست 
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 نقل من دلسوخته جز خون جگر نيست    در جشن مي عشق که خون جگرم ريخت 

 من نيز اثر نيستمن ماندم و از ماندن       عشق درين باديه رفتند  مستان مي

 چون من دو جهان خلق اگر هست و اگر نيست    ي عشق نه نقصان نه کمال است  در باديه

 هيهات که گر باد شوم روي گذر نيست     گويند برو تا به درش برگذري بوک 

 خبريم از دل خود هيچ خبر نيست جز بي    زين پيش دلي بود مرا عاشق و امروز 

 از دادن صد جان دگرم بيم خطر نيست      جان جانا اگرم در سر کار تو رود 

 کو در ره سوداي تو با دامن تر نيست    زند اي دوست  در دامن تو دست کسي مي

 خواهم که نخواهم، دگرم هيچ نظر نيست    داني که چه خواهم من دلسوخته از تو 

 يک دم دل دل نيست زماني سر سر نيست     عطار چنان غرق غمت شد که دلش را 

 

  شد از توام خبر نيستدل خون

 هر روز مرا دلي دگر نيست      دل خون شد از توام خبر نيست 

 گفتا که مرا ازين خبر نيست        گفتم که دلم به غمزه بردي 

 جان هست مرا وليک زر نيست      خواهي که دل دهي باز  زر مي

 گر هست سر منت وگر نيست        نتوانم سر از تو پيچيد  مي

 تر نيست از روي تو گل شکفته         در گلبن آفرينش امروز

 ليکن چکنم مرا نظر نيست        پر پرتو روي توست عالم 

 اي اثر نيست بي روي تو ذره        دين آوردم که نور دين را 

 ي زلف تو گذر نيست از حلقه        کفر آوردم که کافري را 

 در عشق تو کفر مختصر نيست        کفر است قالوز ره عشق 

 در عالم عشق معتبر نيست        ي روي جز کافري و سياه

 در کوي تو همچو خاک در نيست       خاکش بر سر که همچو عطار 

 

 در ره عشاق نام و ننگ نيست

 عاشقان را آشتي و جنگ نيست      در ره عشاق نام و ننگ نيست 

 دامن معشوقت اندر چنگ نيست        عاشقي تردامني گر تا ابد 

 او تنگ نيست عالم بر تو بيگر دو       ننگ بادت هر دو عالم جاودان 
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 در زمين و آسمان فرسنگ نيست        پيک راه عاشقان دوست را 

 عقل و جان را سوي او آهنگ نيست      مرغ دل از آشياني ديگر است 

 تا شود پر خون دلي کز سنگ نيست      ساقيا خون جگر در جام ريز 

 تا بسوزد هر که او يک رنگ نيست       آتش عشق و محبت برفروز 

 بيدالن عشق را فرهنگ نيست       ما بگذشت از فرهنگ و سنگ کار

 درد در ده جاي نام و ننگ نيست      راست نايد نام و ننگ و عاشقي 

 هر که او از دار عشق آونگ نيست      نيست منصور حقيقي چون حسين 

 کسمان با همتش هم سنگ نيست       شد چنان عطار فارغ از جهان 

 

 طمع وصل تو مجالم نيست

 حصه زين قصه جز خيالم نيست        صل تو مجالم نيست طمع و

 اي زاللم نيست کز لبت قطره        ميرم  در فراق تو تشنه مي

 هم مجالم نيست با تو بودن به      تو چو شمعي و من چو پروانه 

 طاقت آن چنان جمالم نيست      باشم از جمال تو زانک  دور مي

 الم نيستکه تمناي آن وص        گويم  زيم با فراق و مي مي

 کار بيرون ازين محالم نيست      گرچه وصل تو هست کار محال 

 سر هيچي به هيچ حالم نيست        اگرم وصل تو نخواهد بود 

 زانکه من تا خودم کمالم نيست    بي خودم کن که خود به خود تو بسي 

 دمي از سوختن ماللم نيست        گر بسوزيم بند بند چو شمع 

 که دمي بر تو پر و بالم نيست        پرم  من به بال و پر تو مي

 آن پر و بال جز وبالم نيست      ور مرا بي تو پر و بالي هست 

 خورم حاللم نيست گر جگر مي      ي خودت خواندم  تا جگر گوشه

 زانکه ياراي اين مقالم نيست       شرح درد تو چون دهد عطار 

 

 آفتاب رخ تو پنهان نيست

 يده محرم آن نيستليک هر د        آفتاب رخ تو پنهان نيست 

 کوبان نيست پيش خورشيد پاي      هر که در عشق ذره ذره نشد 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٩٠ 

 که به جانان رسيدن آسان نيست        شو هواي جانان را  ذره مي

 زانکه نامرد مرد جانان نيست       اي مکن دعوي  مرد جانان نه

 که درين واديش غم جان نيست        شادي وصل تو کسي يابد 

 هرچه ديگر کني تو درمان نيست         تا که دردي نيايدت پيدا

 زانکه ره را اميد پايان نيست       سر درين راه باز و پا در نه 

 هر کسي مرد اين بيابان نيست       تن بزن چند گويي اي عطار 

 

 سرو چون قد خرامان تو نيست

 ي خندان تو نيست لعل چون پسته      سرو چون قد خرامان تو نيست 

 زآرزوي لب و دندان تو نيست       جان نيست يک کس که به لب آمده

 از جز آن زلف پريشان تو نيست        هيچ جمعيت اگر يافت کسي 

 ي حيوان تو نيست ي چشمه زنده    مرده آن دل که به صد جان نه به يک 

 ي چاه زنخدان تو نيست تشنه      غرقه باد آنکه به صد سوختگي 

 نيستسپر ناوک مژگان تو        به ز جان عاشق ديدار تو را 

 که چو من واله و حيران تو نيست      چشم يک عاقل و هشيار نديد 

 بيش ازين طاقت هجران تو نيست        مي وصلم ده آخر که مرا 

 زانکه جز درد تو درمان تو نيست       اي دل سوخته در درد بسوز 

 تا تو آن خودي او آن تو نيست      چند باشي تو از آن خود از آنک 

 زحمت جان تو جز جان تو نيست      رباز گر بدو نيست رهت جان د

 شرح آن اليق ديوان تو نيست         که کشد درد دلت اي عطار 

 

 هر دلي کز عشق تو آگاه نيست

 گو برو کو مرد اين درگاه نيست      هر دلي کز عشق تو آگاه نيست 

 جان او از ذوق عشق آگاه نيست      هر که را خوش نيست با اندوه تو 

 زانکه اندر عاشقي اکراه نيست      دانه باش اي دل ار مرد رهي مر

 زانکه نزديک تو کس را راه نيست      اند  عاشقان چون حلقه بر در مانده

 ي يک آه نيست خون گرفت و زهره        گرد بر گرد دلم از درد تو 
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 يوسف مصريت اندر چاه نيست      بر سر آي از قعر چاه نفس از آنک 

  اندر بند آب و جاه نيستعاشق      چند جويي آب و جاه ار عاشقي 

 نيست شو در راه آن دلخواه نيست      زاد راه مرد عاشق نيستي است 

 زانکه آنجا مرد هستي شاه نيست       در ده اي عطار تن در نيستي 

 

 ي او پاره نيست کيست که از عشق تو پرده

 وز قفس قالبش مرغ دل آواره نيست    ي او پاره نيست  کيست که از عشق تو پرده

 ي رخساره نيست گر زر عشاق را سکه     کجا آورد خاصه به ميزان عشق وزن

 ي صد پاره نيست گر دل پر خون من کشته    هر نفسم همچو شمع زاربکش پيش خويش 

 ي کارم بکن کز تو مرا چاره نيست چاره    گر تو ز من فارغي من ز تو فارغ نيم 

 گر دلش از خاره نيستمست شود تا ابد     هر که درين راه يافت بوي مي عشق تو 

 هرکه درين ميکده مفلس و اين کاره نيست    هست همه گفتگو با مي عشقش چه کار 

 دلق بيفکن که زرق اليق ميخواره نيست    درد ره و درد دير هست محک مرد را 

 درد خور اينجا که دير موضع نظاره نيست     در بن اين دير اگر هست ميت آرزو 

 عهد ندارد درست هر که درين پاره نيست     ار از آنک گشت هويدا چو روز بر دل عط

 

 در ده خبر است اين که ز مه ده خبري نيست

 وين واقعه را همچو فلک پاي و سري نيست  در ده خبر است اين که ز مه ده خبري نيست 

 بي خويش از آن شد که ز خويشش خبري نيست    عقلم که جهان زير و زبر کرد به فکرت 

 بسيار اثر جست و ز يک تن اثري نيست    د که از آنها که برفتند جان سوخته زان ش

 مشکل سفري پيش که چون هر سفري نيست    ديد که هستش  دل بر سر ره ماند که مي

 يا هيچ نيم يا که به جز من دگري نيست    اين کار برون نيست ز دو نوع به تحقيق 

 گري نيست چو من نوحهآشفته و سرگشته     در ماتم اين درد که دورند از آن خلق 

 کز چرخ مرا جز لب و رخ خشک و تري نيست  زان مغز شود خشک و ترم هر شب و هر روز 

 اي واقف که مرا نيشکري نيست گفتا نه    جانم که ز بستان فلک نيشکري خواست 

 زيرا که اگر دل دهدت بي جگري نيست    از خوان فلک دل مطلب گر جگرت خورد 

 تو نيز فرو شو که تورا هم خطري نيست      درين راه عطار چو کس را خطري نيست
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 عشق جز بخشش خدايي نيست

 اين به سلطاني و گدايي نيست    عشق جز بخشش خدايي نيست 

 عشق را با وي آشنايي نيست      هر که او برنخيزد از سر سر 

 وقف در شرع ما بهايي نيست      عشق وقف است بر دل پر درد 

 بازش از چنگ او رهايي نيست      هر که را باز عشق صيد کند 

 به جز از عين بي نوايي نيست      کار آن کس که عاشقي ورزد 

 کار جز عيش و دلگشايي نيست      چون رسيدم به نزد آن معشوق 

 به يقين دان که جز عطايي نيست      هرچه عطار گويد از سر عشق 

 

   ي تو سياه رويي است آيينه

 روي است  چه خبر که ماهاو را        ي تو سياه رويي است  آيينه

 کورا گه پشت و گاه روي است        زداي پيوست  آن آينه مي

 گر کرده تو را به راه روي است      آن پشت ز عشق روي گردان 

 روي است هر ذره اگر سياه        کز عشق چو آفتاب گردد 

 روي است پس در خور آن کاله      نه چرخ کاله فرق عشق است 

 او را همه در گناه روي است       تا اين رويش نگردد آن روي

 او را سوي پيشگاه روي است      هر ذره که هست در دو عالم 

 آن را که به عز و جاه روي است        نتواند يافت هرگز اين روي 

 آن را که به قعر چاه روي است      ي عرش  هرگز نرسد به ذروه

 آن را که به پادشاه روي است       روي از همه شيوه بست بايد 

 آورده به بارگاه روي است        شوق فريد را همه عمر زين 

 

 زهي زيبا جمالي اين چه روي است

 زهي مشکين کمندي اين چه موي است     زهي زيبا جمالي اين چه روي است 

 همه کون مکان پر گفت و گوي است      ز عشق روي و موي تو به يکبار 

  کوي استکه زلفت را سري بر خاک      از آن بر خاک کويت سر نهادم 
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 نميرم نيز و اينم آرزوي است      چو زلفت گر نشينم بر سر خاک 

 که آنجا صد هزاران سر چو گوي است      چه جاي زلف چون چوگانت آنجا 

 که اينجا رستخيز از چار سوي است       برو اي عاشق دستار بگريز 

 هزارن مرد را زه در گلوي است        تو مرد نازکي آگه نه کاينجا 

 تو را يک ذره گر در خلق روي است      او يک ذره هرگز نبيني روي 

 که او دايم وراي جست و جوي است      دال، کي آيد او در جست و جويت 

 نه چون خورشيد رنگش بر رکوي است        اگرچه ذره هم جوينده باشد 

 که گر کار تو کار شست و شوي است      گرت او در کشد کاري بود اين 

 که هرچه آن از تو آيد آب جوي است      د بسي گر تو به جويي آب نده

 که اينجا بي نيازي سد اوي است       ز کار تو چه آيد يا چه خيزد 

 که کار او برون از رنگ و بوي است      دان  کن ليک مي تو کار خويش مي

 اگر عطار را عزم علوي است       به خود هرگز کجا داند رسيدن 

 

 هر ديده که بر تو يک نظر داشت

 از عمر تمام بهره برداشت      ه بر تو يک نظر داشت هر ديده ک

 وان ديد تو را که يک نظر داشت        ي عمر ديدن توست  سرمايه

 ي دگر داشت در ديد تو ديده      کور است کسي که هر زماني 

 هر دل که ز عشق تو خبر داشت        خبر شد  جاويد ز خويش بي

 اشتکز شوق تو صد هزار پر د        مرغي بپريد در هوايت 

 هر کو به تو قرب بيشتر داشت      در شوق رخ تو بيشتر سوخت 

 سوگند به جان تو اگر داشت        دل بي رخ تو دمي سر کس 

 ننهاد قدم کسي که سر داشت      در عشق رخ تو يک سر موي 

 بادي که به کوي تو گذر داشت      بس مرده که زنده کرد در حال 

 خ پاک برداشتهر حيله که چر        با چشم تو کارگر نيامد 

 بر خاک درم چو خاک در داشت      خوارم کردي چنان که عشقت 

 کز جان خودت عزيزتر داشت      خوار از چه سبب کني کسي را 

 نه دل قيمت نه جان خطر داشت        ي تو  با بوالعجبي غمزه
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 هر شيريني که آن شکر داشت      در پيش لبت ز شرم بگداخت 

 ه که داشت مختصر داشتهر شيو        در جنب لب تو آب حيوان 

 هر نازکييي که آب زر داشت        ي عارضت فروشد  در نقره

 آن حرف که در ميان کمر داشت        بر گرد ميان تو کمر گشت 

 ي طرفه بر زبر داشت زان نقطه      شکل دهن تو طرفه برخاست 

 چه صد که هزار پرده در داشت      ي زلف  چون روي تو زير پرده

 گر داشت  عطار هزار نوحه        و در هر بن موي بي رخ ت

 

 تاب روي تو آفتاب نداشت

 بوي زلف تو مشک ناب نداشت        تاب روي تو آفتاب نداشت 

 در خور جام تو شراب نداشت        خازن خلد هشت خلد بگشت 

 ي آفتاب آب نداشت چشمه        اي پيش لعل سيرابت  ذره

 کانچه او داشت آفتاب نداشت        لعلت از آفتاب کرد سال 

 آب حيوان چون گالب نداشت        ي تو  گفت تا سرگشاد چشمه

 زير سي لل خوشاب نداشت      همچو من آب خضر و کوثر هم 

 زين سخن آفتاب تاب نداشت        آب کي به کار آيد  چشمه بي

 زرد از آن شد که يک جواب نداشت        همه دعوي او زوال آمد 

 ب نداشتچشم من نيم ذره خوا      دور از روي همچو خورشيدت 

 باده ناخورده دل خراب نداشت      کيست کز چشم مست خونريزت 

 دست بر فرق چون رباب نداشت      کيست کز دست فرق مشکينت 

 رخ چو الله به خون خضاب نداشت      ي رخ تو  کيست کز عشق الله

 کس چو من صيد را عذاب نداشت      گرچه صيدم مرا مکش به عذاب 

 جز دل از الغري کباب نداشت      من چنان الغرم که پهلوي من 

 تا که فربه نشد شتاب نداشت      ريزي چنان الغر  کس به خون

 سينه خالي ز اضطراب نداشت        تا که صيد تو شد دل عطار 

 

 درد دل من از حد و اندازه درگذشت
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 از بس که اشک ريختم آبم ز سر گذشت     درد دل من از حد و اندازه درگذشت 

 کارم ز جور حادثه از دست درگذشت     ر غم گرفت پايم ز دست واقعه در قي

 هاي خون که ز خون جگر گذشت بس سيل    بر روي من چو بر جگر من نماند آب 

 هر دم ز روز عمر به دردي دگر گذشت    هر شب ز جور چرخ باليي دگر رسيد 

 ها که بر من بي خواب و خور گذشت زان غصه    خواب و خورم نماند و گر قصه گويمت 

 ي ماه درگذشت آهم از روي آينه    ي ماهي فرو رسيد  به قعر سينهاشکم 

 پيکان به جان رسيد وز جان تا به بر گذشت    در بر گرفت جان مرا تير غم چنانک 

 چندين بال و رنج ز دردم بدر گذشت    بر جان من که رنج و باليي نديده بود 

 ر سحر گذشتزان شام آفتاب من اند    بر عمر من اجل چو سحرگاه شام خورد 

 اي ز خواري خود در به در گذشت  چون سايه    ي عزت بر او نماند  عطار چون که سايه

 

 در عشق تو عقل سرنگون گشت

 ي جنون گشت جان نيز خالصه      در عشق تو عقل سرنگون گشت 

 کان کار به جان رسيده چون گشت        خود حال دلم چگونه گويم 

 ه به خون بگشت خون گشتاز بس ک       بر خاک درت به زاري زار 

 ها برون گشت خوني که ز ديده       خون دل ماست يا دل ماست 

 ما را سوي درد رهنمون گشت      درمان چه طلب کنم که عشقت 

 در دام بالي تو زبون گشت        آن مرغ که بود زيرکش نام 

 از پاي فتاد و سرنگون گشت        لختي پر و بال زد به آخر 

 از ناله دلم چو ارغنون گشت         تا دور شدم من از در تو

 سرگشتگيم بسي فزون گشت        تا قوت عشق تو بديدم 

 قد الفش بسان نون گشت        تا درد تو را خريد عطار 

 تر کنون گشت درياب که کشته        ي تو  عطار که بود کشته

 

 ي نوشت اي دلم مست چشمه

 در خطم از خط سيه پوشت       ي نوشت  اي دلم مست چشمه

 ي نوشت سر برون زد ز چشمه      سبزي خطت که به لطف باد سر
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 ي زلف بر بناگوشت حلقه        حلقه در گوش کرد خلق را 

 ي گوشت حلقه در گوش حلقه      همچو من صد هزار سرگشته 

 ي سيه پوشت دلم از طره      گشت معلوم من که جان نبرد 

 من به جان و دلم وفا کوشت        تو به جان و دلي جفا کوشم 

 نخرم نيز خواب خرگوشت      فروش زانکه من پس ازين عشوه م

 اي فراموشت نکند لحظه      ياد کن از کسي که در همه عمر 

 ام دوشت مست در خواب ديده      مست از آنم چنين که در بر خويش 

 که شوم امشبي هم آغوشت        بو که تعبير خوابم آن باشد 

 تا قيامت بمانده مدهوشت        دل عطار باده ناخورده 

 

 تا دل من راه جانان بازيافت

 ي جان بازيافت گوهري در پرده       تا دل من راه جانان بازيافت 

 خويش را گم کرد ره زان بازيافت      جست در وادي عشق  دل که ره مي

 آنچه مقصود است آسان بازيافت      هر که از دشوراي هستي برست 

 يافتراه آن زلف پريشان باز    يک شبي درتاخت دل مست و خراب 

 زنده گشت و آب حيوان بازيافت      چون به تاريکي زلفش راه برد 

 زير زلف دوست پنهان بازيافت        آفتاب هر دو عالم آشکار 

 او نهان سر در گريبان بازيافت      آنچه خلق از دامن آفاق جست 

 آنکه روي و زلف جانان بازيافت      ندانم تا ز جان برخورد نيز  مي

 وانکه درويش ديد ايمان بازيافت      شد به حکم هر که زلفش ديد کافر 

 کز ميان درد درمان بازيافت       طالب درد است عطار اين زمان 

 

 تا گل از ابر آب حيوان يافت

 گرد خود صد هزار دستان يافت       تا گل از ابر آب حيوان يافت 

 جوشن آب زخم پيکان يافت        زره ابر گشت پيکان باز 

 ابر را زار زار گريان يافت        اب گل خندان چو برفکند نق

 ي مشک در گريبان يافت نافه      چون صبا چاک کرد دامن گل 
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 از رخ جانفزاي تو جان يافت      اي نگاري که هر که ديد رخت 

 هر که فرمان ببرد فرمان يافت      به دل و جان تو را که جان و دلي 

 روي باران يافت که گل تازه      مي گلرنگ خور به موسم گل 

 يک نفس در دو کون نتوان يافت     خور و شاد زي که خوشتر ازين  مي

 که زمي جان چو در درخشان يافت      مي به عطار ده به سرخي لعل 

 

 تا دل ز کمال تو نشان يافت

 جان عشق تو در ميان جان يافت        تا دل ز کمال تو نشان يافت 

 افتچون سوخته شد ز تو نشان ي       ي شمع عشق شد جان  پروانه

 چون نقش نگين در آن ميان يافت      جان بود نگين عشق و مهرت 

 در مغز جهان المکان يافت        جان بارگه تورا طلب کرد 

 صد حلقه برو چو آسمان يافت       جان را به درت نگاهي افتاد 

 از بوي تو جان جاودان يافت      هر جان که به کوي تو فرو شد 

 توان يافت  مکان نميدر کون و        فرياد و خروش عاشقانت 

 کران يافت درمان تو درد بي        از درد تو جان ما بناليد 

 درمان همه جهان نهان يافت      چون درد تو يافت زير هر درد 

 چون در تو نگاه کرد آن يافت      هرچيز که جان ما همي جست 

 ي روي تو عيان يافت در شعله       هر مقصودي که عقل را بود 

 بيرون ز جهان بسي جهان يافت      ان کرد عطار چو اين سخن بي

 

 دل کمال از لعل ميگون تو يافت

 جان حيات از نطق موزون تو يافت      دل کمال از لعل ميگون تو يافت 

 زنده شد چون در مکنون تو يافت      اي آمد به تير  گر ز چشمت خسته

 جامه پر کژدم ز افسون تو يافت       تا فسونت کرد چشم ساحرت 

 لعل بين يعني دلش خون تو يافت      سنگ نتوان آمدن تر از  سخت

 عقل خود را مست و مجنون تو يافت      تا فشاندي زلف و بگشادي دهن 

 جام جم در لعل گلگون تو يافت      ملک کسري در سر زلف تو ديد 
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 کاف کفر از زلف چون نون تو يافت      قاف تا قاف جهان يکسر بگشت 

 هيچش آمد هرچه بيرون تو يافت      الجمله بديد  جمله را صدباره في

 رونق از حسن در افزون تو يافت         تا دل عطار عالم کم گرفت 

 

 پيشگاه عشق را پيشان که يافت

 پايگاه فقر را پايان که يافت      پيشگاه عشق را پيشان که يافت 

 جمله مردند و اثر زيشان که يافت      در ميان اين دو ششدر کل خلق 

 اي جز مرگ ازين زندان که يافت رخنه      ويشتن جويي خالص خ رخنه مي

 قسم موجودات جز هجران که يافت    اي وصلش چو کس طاقت نداشت  ذره

 در زمين و آسمان درمان که يافت       اي اين درد عالم سوز را  ذره

 در فروغش کفر با ايمان که يافت        آفتاب آسمان غيب را 

 ران ذره سرگردان که يافتکان هزا      چون بتافت آن آفتاب آواز داد 

 ليک دريا گشت و آن باران که يافت      ابر بر دريا بسي بگريست زار 

 گر کفي گل بود و ور طوفان که يافت      گشت مستهلک درين دريا دو کون 

 پس وجودي بي سر و سامان که يافت      چون دو عالم هست فرزند عدم 

 اي پنهان که يافت اي در سايه ذره      چون دو عالم نيست جز يک آفتاب 

 آب حيوان زين همه حيوان که يافت      ميرند نيز  چون همه مردند و مي

 تا خري رهوار بي پاالن که يافت      بر فلک رو اين دم از عيسي بپرس 

 باران همه، باران که يافت گشت خون      صد هزاران چشم صديقان راه 

  که يافتي اين راه شد جانان غرقه      صد هزاران جان صديقان راه 

 اي هستي درين ديوان که يافت  ذره      اي فريد از فرش تا عرش مجيد 

 

 خاک کويت هر دو عالم در نيافت

 گرد راهت فرق آدم در نيافت      خاک کويت هر دو عالم در نيافت 

 اي شد گرد تو هم در نيافت ذره      اي به باال برشده چندان که عرش 

 و لشکر غم در نيافتشادي ت        دولت تو هيچ بي دولت نديد 

 هم مخر هم مقدم در نيافت      گنج عشقت در جهان جد و جهد 
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 از سر خود نيم شبنم در نيافت      زانکه هرگز هفت درياي عظيم 

 آن به جد و جهد خود جم در نيافت      آن چنان جامي که نتوان داد شرح 

 ملک تو جز ابن ادهم در نيافت      آمد و شد صد هزاران پادشاه 

 عهد محکم در نيافت ابن جز فضيل      ران راهزن در ره فتاد صد هزا

 اين سخن جز جان مريم در نيافت      صد هزاران زن به نامردي بمرد 

 آنچنان گنجي معظم در نيافت      وي عجب تا مرد ره جهدي نکرد 

 جنه الفردوس خرم در نيافت      هر که او ساکن نشد در کوي تو 

 تا ابد بويي ز مرهم در نيافت      وانکه او مجروح گشت از عشق تو 

 ليک از تو بيش يا کم در نيافت      بيش و کم درباخت دل در راه تو 

 سر فرو شد نيز همدم در نيافت      بس بزرگان را که در گرداب درد 

 آنچه از تو هر دو عالم در نيافت      من چگونه از تو دريابم به حکم 

 کدم در نيافتآنچه هرگز خلق ي        چند جويي اي دل برخاسته 

 خاصه هرگز هيچ محرم در نيافت      تو نيابي اين که بس نامحرمي 

 هر گدا ملکي به خاتم در نيافت       نيست غم گر چون سليمان اي فريد 

 

 بس که دل تشنه سوخت وز لبت آبي نيافت

 مست مي عشق شد و از تو شرابي نيافت    بس که دل تشنه سوخت وز لبت آبي نيافت 

 عمر شد و دل ز هجر خون شد و خوابي نيافت    ک بو که در آيي به خواب داشتم اميد آن

 وار وز درت آبي نيافت ماند به در حلقه  ي وصل تو دل چون به درت کرد روي  تشنه

 زانکه به از آب چشم ديده گالبي نيافت    دل ز تو بيهوش شد ديده برو زد گالب 

  هيچ کبابي نيافتبه ز دل عاشقان      چند زند بر نمک يار دلم گوييا 

 خود ز ميان برگرفت هيچ نقابي نيافت    دل چو ز نوميديت زود فرو شد به خود 

 سوي تو آواز داد وز تو خطابي نيافت    گفتمش آخر چه شد کين دل من روز و شب 

 هر که ز جانم نخواند هيچ جوابي نيافت    اي ليک نه از جان و دل  گفت مرا خوانده

 از تف خورشيد عشق تابش و تابي نيافت    ي او پيش اوست  در ره ما هر که را سايه

 زانکه کسي گنج عشق جز به خرابي نيافت    گر تو خرابي ز عشق جان تو آباد شد 

 رهزن خود شد مقيم تا که حجابي نيافت     تا دل عطار ديد هستي خود را حجاب 
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 هر دل که ز عشق بي نشان رفت

 ي نيستي نهان رفت هدر پرد      هر دل که ز عشق بي نشان رفت 

 کين راه به نيستي توان رفت       از هستي خويش پاک بگريز 

 کي بتواني ازين ميان رفت        تا تو نکني ز خود کرانه 

 کين باديه از ميان جان رفت      صد گنج ميان جان کسي يافت 

 مرد ره او به يک زمان رفت      راهي که به عمرها توان رفت 

 تا کي خسبي که کاروان رفت      هان اي دل خفته عمر بگذشت 

 برخيز که جان شد و جهان رفت      نشيني  اي جان و جهان چه مي

 آن برد سبق که بي نشان رفت        ي نيستان اين راه  از جمله

 کي هست توان بر آسمان رفت      چون نيستي از زمين توان برد 

 مرغي که ز شاخ المکان رفت        ي زمين بود  محتاج به دانه

 از هستي خويش بر کران رفت         ذوق نيستي يافت عطار چو 

 

 دوش جان دزديده از دل راه جانان برگرفت

 دل خبر يافت و به تک خاست و دل از جان برگرفت   دوش جان دزديده از دل راه جانان برگرفت 

 ها کردش ز پشت دست دندان برگرفت غصه   جان چو شد نزديک جانان ديد دل را نزد او 

 برقع صورت ز پيش روي جانان برگرفت    رآمد مشکبار از پيش و پس ناگهي بادي ب

 گر به کلي دست ازيشان برگرفت عقل حيلت  جان ز خود فاني شد و دل در عدم معدوم گشت 

 گاه پيدايش نهاد و گاه پنهان برگرفت  بي نشان شد جان کدامين جان که گنجي داشت او 

  جان گفت و سر اين نفس حيوان برگرفتترک    فرخ آن اقبال باري کاندرين درياي ژرف 

 بي غم و رنجي دل عطار آسان برگرفت  شکر يزدان را که گنج دين درين کنج خراب 

 

 آتش سوداي تو عالم جان در گرفت

 سوز دل عاشقانت هر دو جهان در گرفت      آتش سوداي تو عالم جان در گرفت 

  حال ماتم جان در گرفتدل که بدانست   ي جاويد گشت  جان که فروشد به عشق زنده

 روي تو يک شعله زد کون و مکان در گرفت    از پس چندين هزار پرده که در پيش بود 
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 جان متحير بماند عقل فغان در گرفت    چون تو برانداختي برقع عزت ز پيش 

 شمع دل عاشقانت جمله از آن در گرفت    بر سر کوي تو عشق آتش دل برفروخت 

 زآتش آه دلم کام و زبان در گرفت     نوش کرد ي اندوه تو تا دل من جرعه

 روي من از خون دل رنگ و نشان در گرفت    تا که ز رنگ رخت يافت دل من نشان 

 زانکه سماع غمت در همگان در گرفت    جان و دل عاشقان خرقه شد اندر ميان 

 سينه برآورد جوش دل خفقان در گرفت     راست که عطار داد حسن و جمال تو شرح 

 

 بودي در جهان امکان گفتگر ن

 کي توانستي گل معني شکفت      گر نبودي در جهان امکان گفت 

 بس که گفت و بس گل معني که رفت      جان ما را تا به حق شد چشم باز 

 يک نفس ننشست و يک ساعت نخفت      بي قراري پيشه کرد و روز و شب 

 بر سر آورد و به خون دل بسفت      بس گهر کز قعر درياي ضمير 

 بهتر از ما راهبر نتوان گرفت      رو داند که در اسرار عشق  پاک

 وآنچه ما گفتيم در عالم که گفت       آنچه ما ديديم در عالم که ديد 

 زانکه راز گفت نيست از ما نهفت      آنچه بعد از ما بگويند آن ماست 

 يابيم جفت الجرم خود را نمي      تربيت ما را ز جان مصطفاست 

 گردنان را زير بار توست سفت      ر بار عشق تا تويي عطار زي

 آيد شگفت عقل را نظم تو مي      صورت جان است شعرت الجرم 

 

 اي زلف تو دام و دانه خالت

 کني حاللت هر صيد که مي       اي زلف تو دام و دانه خالت 

 ي دام شب مثالت در حلقه        خورشيد دراوفتاده پيوست 

 ي آفتاب خالت بر چهره        همچون نقطي سيه پديدار 

 ي زاللت ي چشمه جان تشنه        ي سياهت  ي طره دل فتنه

 آورده به صد هزار سالت        از عالم حسن دايه لطف 

 ي وصالت ي ذره سرگشته      رخ زرد و کبود جامه خورشيد 

 مبهوت بمانده در جمالت        تو خفته و اختران همه شب 
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 تانگشت نماي شد هالل        تو ماه تمامي و عجب آنک 

 در صحن سپهر پر و بالت        نگنجد  مرغي عجبي که مي

 هرگز نرسيد در خيالت      چون در تو توان رسيد چون کس 

 کس پي نبرد به هيچ حالت        پي گم کردي چنانکه هرگز 

 عطار ولي بود ماللت         خواهد که بسي بگويد از تو 

 

 ي جمالت اي آفتاب طفلي در سايه

 ي زاللت شير و شکر مزيده از چشمه      الت ي جم اي آفتاب طفلي در سايه

 هم نه سپهر مرغي در دام زلف و خالت    هم هر دو کون برقي از آفتاب رويت 

 ي وصالت در خواب کرده جان را افسانه      ي فراقت  بر باد داده دل را آوازه

 تا حشر مست خفته در خلوت خيالت      عقلي که در حقيقت بيدار مطلق آمد 

 نسنجد در رزمه جمالت يک تار مي    گشايد  ي مي را سر رزمهخورشيد کاسمان 

 سر پا برهنه گردان در وادي کمالت    ترک فلک که هست او در هندوي تو دايم 

 پرورده هر دو گيتي در زير پر و بالت     سيمرغ مطلقي تو بر کوه قاف قربت 

 صد قلب برشکسته در هر صف قتالت    هاي مژه توست  صف قتال مردان صف

 تا بو که راه يابد در زلف شب مثالت    ار شد چو مويي بي روي همچو روزت عط

 

 اي بي نشان محض نشان از که جويمت

 گم گشت در تو هر دو جهان از که جويمت    اي بي نشان محض نشان از که جويمت 

 نتوان از که جويمت تا يافت يافت مي     ي تو منم وليک  اي و گمشده تو گم نه

 من گمشده درين دو ميان از که جويمت     و جان در بقاي صرف دل در فناي وحدت

 اکنون مرا بگو که نهان از که جويمت        پيدا بسي بجستمت اما نيافتم 

 اي برتر از يقين و گمان از که جويمت    چون در رهت يقين و گماني همي رود 

 گم شد نشان مه به نشان از که جويمت    اي  در بحر بي نهايت عشقت چو قطره

 بيرون شد از زمان و مکان از که جويمت    تا بود که بويي از تو بيابد دلم چو جان 

 ي جان از که جويمت اي در درون پرده    در جست و جوي تو دلم از پرده اوفتاد 

 اي بس عيان به عين عيان از که جويمت     عطار اگرچه يافت به عين يقين تورا 
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 اي چو چشم سوزن عيسي دهانت

 ي مريم ميانت هست گويي رشته      سوزن عيسي دهانت اي چو چشم 

 ي خورشيد گردد جان فشانت چشمه      زني از چشم سوزن  چون دم عيسي

 توان يافت از هواي آستانت مي      آنچه بر مريم ز راه آستين زد 

 نهد از آسمانت بر زمين سر مي      ماه کو از آسمان سازد زميني 

  اميد صيد زلف دلستانتبر      نقد صد دل بايدم در هر زماني 

 هم سري جز زلف نبود يک زمانت     گرچه غلطان است در پاي تو زلفت 

 کان شکر دايم بماند در دهانت     گر سخن چون زهر گويي باک نبود 

 بنده گردد بي سخن جان و جهانت    ور سخن خوش گويي اي جان و جهانم 

 م به جانتور فرو خواهد شدن جان      من روا دارم که کام من برآيد 

 زانکه ديدم روي همچون گلستانت    نيست جز دستان چو زلفت هيچ کارم 

 در فشاند در سخن همچون زبانت      گر به دستاني به دست آرد فريدت 

 

 اي مشک خطا خط سياهت

 خورشيد درم خريد ماهت        اي مشک خطا خط سياهت 

 سر سبزتر از خط سياهت        هرگز به خطا خطي نيفتاد 

 جان همه عاشقان سپاهت        سن پادشاهي در عالم ح

 نتوان خواند پادشاهت مي        چون بنده شدند پادشاهانت 

 جويان جويان ز دير گاهت        گردان گردان سپهر سرکش 

 تا ذره بود ز خاک راهت        بر خاک از آن فتاد خورشيد 

 عشاق چو کژ نهي کالهت        چون چين قبا به هم درافتند 

 چون کس نرسد به يک گناهت      توان کرد در عشق تو زهد چون 

 دل نرم نشد ز هيچ آهت        بس آه که عاشقانت کردند 

 درهم بندي به بارگاهت        هرگز نرسد ور آن همه آه 

 صد فتنه نشسته در پناهت        آن دم که ز پرده رخ نمايي 

 صد خوزستان زکات خواهت       وانگه که ز لب شکر گشايي 
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 اين صدقه فتد به جايگاهت         گر تو شکري دهي به عطار

 

 اي آفتاب سرکش يک ذره خاک پايت

 آب حيات رشحي از جام جانفزايت    اي آفتاب سرکش يک ذره خاک پايت 

 هم پادشاه گيتي جان بر ميان گدايت    هم خواجه تاش گردون دل بر وفا غالمت 

 هم جبرئيل مرغي در دام دل ربايت    پوشي در خانقاه عشقت  هم چرخ خرقه

 در چشم کرده کوثر خاک در سرايت     ي وصالت  در سر گرفته عالم انديشه

 دربسته تا به جان دل در لعل دلگشايت    کوثر که آب حيوان يک شبنم است از وي 

 جاويد کف گرفته جام جهان نمايت    نيابند  سري که هر دو عالم يک ذره مي

  در دامن قبايتبنهد کله ز خجلت    ي جمالت ماه نو است و هر مه  نوباوه

 چون سايه در رکابت چون ذره در هوايت    تازي و مه و مهر  تو ابرش نکويي مي

 عطار مشک ريزم از زلف مشک سايت     تا بوي مشک زلفت پر مشک کرد جانم 

 

 اي پرتو وجودت در عقل بي نهايت

 هستي کاملت را نه ابتدا نه غايت      اي پرتو وجودت در عقل بي نهايت 

 اي هستي تو کامل باري زهي واليت    عالم در هستي تو گمشد هستي هر دو 

 افتاده پست گشته موقوف يک عنايت  خشک و جان پرآتش  اي صد هزار تشنه، لب

 اي غير تو خيالي کرده ز تو سرايت      نبينم  غير تو در حقيقت يک ذره مي

 ره پيش بيش ديدند بودند در بدايت    چندان که سالکانت ره بيش پيش بردند 

 آخر که يابد آخر اين راه را نهايت    چون اين ره عجايب بس بي نهايت افتاد 

 چون مستمع نيابد پس چون کند روايت    عطار در دل و جان اسرار دارد از تو 

 

 رطل گران ده صبوح زانکه رسيده است صبح

 تا سر شب بشکند تيغ کشيده است صبح  رطل گران ده صبوح زانکه رسيده است صبح 

 پشت بداده است ماه هين که رسيده است صبح    ته است تير روي نهاده است مهر روي نهف

 بر در قفل سحر همچو کليد است صبح    بر سر زنگي شب همچو کاله است ماه 

 کز رخ هندوي شب پرده دريده است صبح    ي مستان بساز  نواز پرده اي بت بربط
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 ر دميده است صبحکز جهت غافالن صو    صبح برآمد زکوه وقت صبوح است خيز 

 گنبد فيروزه را فرق بريده است صبح      سوخته گردد شرار کز نفس سوخته 

 کز دم آهوي چين مشک مزيد است صبح    بوي خوش باد صبح مشک دمد گوييا 

 ي عطار را بوي شنيده است صبح  نافه  ني که از آن است صبح مشک فشان کز هوا 

 

 صبح دم زد ساقيا هين الصبوح

 خفتگان را در قدح کن قوت روح      قيا هين الصبوح صبح دم زد سا

 باز نتوان گشت ازين در بي فتوح      در قدح ريز آب خضر از جام جم 

 اي دارم نصوح چند گويي توبه      توبه بشکن تا درست آيي ز کار 

 راه راه راهوي است اندر صبوح        مطربا قولي بگو از راهوي 

 بشنوده است قول بوالفتوحزانکه       نشنود  دل ز مستي قول کس مي

 عمر تو چه يک نفس چه عمر نوح      چون سرانجام تو طوفان بالست 

 بشنو از مرغ سحر صور صلوح       نشنوي  گر ز عطار اين سخن مي

 

 کشتي عمر ما کنار افتاد

 رخت در آب رفت و کار افتاد        کشتي عمر ما کنار افتاد 

 ار افتادوز دهان در شاهو       موي همرنگ کفک دريا شد 

 با سر شاخ روزگار افتاد      روز عمري که بيخ بر باد است 

 شورشي سخت در حصار افتاد        سر به ره در نهاد سيل اجل 

 اين زمان کار با خمار افتاد        مستييي بود عهد برنايي 

 خر نگونسار گشت و بار افتاد      چون به مقصد رسم که بر سر راه 

  به يک گل هزار خار افتادکه        گل چگويم ز گلستان جهان 

 پاي او در دهان مار افتاد        هر که در گلستان دنيا خفت 

 در غم و رنج بي شمار افتاد      هر که يک دم شمرد در شادي 

 چه کني چون چنين قرار افتاد        بي قراري چرا کني چندين 

 نقد عمر تو کم عيار افتاد      ي عمر  چه توان کرد اگر ز سکه

 که نه اين کار اختيار افتاد      ش باش خموش تو مزن دم خمو
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 ليک عطار اميدوار افتاد         گر نبودي اميد، واي دلم 

 

 عکس روي تو بر نگين افتاد

 حلقه بشکست و بر زمين افتاد      عکس روي تو بر نگين افتاد 

 تا که چشمم بر آن نگين افتاد      اي بر من  شد جهان همچو حلقه

 زان لب همچو انگبين افتاد        دور از رويت آتشم در دل 

 قسم من آه آتشين افتاد        آب رويم مبر که بي رويت 

 شور در چرخ چارمين افتاد      ي تو بتافت  تا که خورشيد چهره

 ماه و خورشيد خوشه چين افتاد        ي عنبرين زلفت تورا  خوشه

 که خروشي در اهل دين افتاد      زلف مگشاي و کفر برمفشان 

 چيني از زلف تو به چين افتاد      که نيم شبي مشک از چين طلب 

 به حقيقت دري ثمين افتاد      در ز چشمم طلب که هر اشکي 

 در غم چون تو نازنين افتاد      دست شست از وجود هر که دمي 

 ام چنين افتاد بي دل افتاده        دل ندارم مالمتم چه کني 

 دبا من مهربان چه کين افتا        مي ندانم تو را بدين سختي 

 ضعف در مخلبش ازين افتاد       دل عطار چون نه مرغ تو بود 

 

 گر هندوي زلفت ز درازي به ره افتاد

 ي خال تو بر جايگه افتاد زنگي بچه    گر هندوي زلفت ز درازي به ره افتاد 

 ديوانگي آورد و به يک ره ز ره افتاد     در آرزوي زلف چو زنجير تو عقلم 

 نشينان کله افتاد از فرق همه تخت    ر سر چون باد بسي داشت سر زلف تو د

 ي شبرنگ تو روزم سيه افتاد چون طره      سرسبزي گلگون رخت را که بديدم 

 کز شومي آن توبه نه در صد گنه افتاد      که کرد ز عشق رخ تو توبه زماني 

 ي خوبان جهان پادشه افتاد بر جمله    حقا که اگر تا که جهان بود به خوبيت 

 بس آتش سوزان که ز تو در سپه افتاد      اي تو  ي خوبان شده هتا پادشاه جمل

 با تير و کمان چشم تو در پيشگه افتاد    چون بوسه ستانم ز لبت چون مترصد 

 تا يوسف گم گشته درآمد به چه افتاد      از عمد سر چاه زنخدان بنپوشيد 
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 شه افتادي مات است که اين بار  در خانه    شهباز دلم زان چه سيمين نرهد زانک 

 هرگز که بداند که چگونه تبه افتاد    جانا دل عطار که دور از تو فتادست 

 

 چون نظر بر روي جانان اوفتاد

 آتشي در خرمن جان اوفتاد      چون نظر بر روي جانان اوفتاد 

 هر که او در بند جانان اوفتاد        روي جان ديگر نبيند تا ابد 

 در جن و انسان اوفتادولوله       اي خورشيد رويش شد پديد  ذره

 پس از آنجا در دل جان اوفتاد      جان انس از شوق او آتش گرفت 

 الجرم در قيد تاوان اوفتاد        رخ او آفتاب  کرد تاوان بي

 بي سر آنجا چون گريبان اوفتاد      هر که مويي سرکشيد از عشق او 

 تا ابد در دست رضوان اوفتاد      هر کجا نقش نگاري پاي بست 

 در حجاب سخت خذالن اوفتاد      ا رنگي و بويي راه زد وانکه ر

 مرغ دل در دام هجران اوفتاد      اي بر دام بست  چون وصالش دانه

 بي سر و بن در بيابان اوفتاد      بي سر و بن ديد عاشق راه او 

 ظن مبر کين کار آسان اوفتاد      راز عشقش عالمي بي منتهاست 

 رم اين راز نتوان اوفتادمح      تا به کلي بر نخيزي از دو کون 

 الجرم عطار حيران اوفتاد     چون رهي بس دور و بس دشوار بود 

 

 چون لعل توام هزار جان داد

 بر لعل تو نيم جان توان داد       چون لعل توام هزار جان داد 

 دل در غمت از ميان جان داد      جان در غم عشق تو ميان بست 

 تو تن در امتحان داداز دست        جانم که فلک ز دست او بود 

 نتواند کسي نشان داد مي        پر نام تو شد جهان و از تو 

 دل سوخته سر درين جهان داد        اي بس که رخ چو آتش تو 

 لعل تو به يک شکر زبان داد        پنهان ز رقيب غمزه دوشم 

 تاب از سر زلف تو در آن داد        ات بدانست  امروز چو غمزه

 چون لعل توام به جان امان داد         ي تو کنون نترسم از غمزه
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 هر لقمه که دادم استخوان داد       دندان تو گرچه آب دندانست 

 اي ترک تو را که اين کمان داد      ابروي تو پشت من کمان کرد 

 سر نتواني ز آشيان داد        عطار چو مرغ توست او را 

 

 نتوان داد شرح لب لعلت به زبان مي

 نتوان داد وز ميم دهان تو نشان مي     توان داد ن شرح لب لعلت به زبان مي

 نتوان داد کي را خبر موي ميان مي    ميم است دهان تو و مويي است ميانت 

 نتوان داد بر هر که گمان برد که جان مي      اي و رقم کفر کشم من  دل خواسته

 نتوان داد در خورد رخت نيست از آن مي    گر پيش رخت جان ندهم آن نه ز بخل است 

 نتوان داد انگشت زنان رقص کنان مي   يک جان چه بود کافرم ار پيش تو صد جان 

 نتوان داد ي نان مي آزاد به يک پاره    سگ به بود از من اگر از بهر سگت جان 

 نتوان داد عمرم شد و يک لحظه چنان مي     داد ره عشق تو چنان کرزويم هست 

 نتوان داد  ز بالي تو امان ميخود را      ارزد به جهاني  جانا چو بالي تو به

 نتوان داد گفتي شکر من به زبان مي    گفتم که ز من جان بستان يک شکرم ده 

 نتوان داد کس را به شکر هيچ دهان مي    چون نيست دهانم که شکر زو به در آيد 

 نتوان داد  يک بوسه نه پيدا و نه نهان مي    خود طالع عطار چه چيز است که او را 

 

 ر دگر روي به خمار نهادپير ما با

 خط به دين برزد و سر بر خط کفار نهاد      پير ما بار دگر روي به خمار نهاد 

 ي زنار نهاد ي سوخته در حلقه خرقه   ي دين بر سر جمع  خرقه آتش زد و در حلقه

 سر فرو برد و سر اندر پي اين کار نهاد     در بن دير مغان در بر مشتي اوباش 

 زنان روي به بازار نهاد خوران نعره مي      دل از دست بداد درد خمار بنوشيد و

 گفت کين داغ مرا بر دل و جان يار نهاد    گفتم اي پير چه بود اين که تو کردي آخر 

 گلم آن است که او در ره من خار نهاد  من چه کردم چو چنين خواست چنين بايد بود 

 ام روي سوي دار نهاد دهگفت آري ز    اي سر در باز  باز گفتم که اناالحق زده

 از پي پير قدم در پي عطار نهاد   دل چو بشناخت که عطار درين راه بسوخت 
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 عشق تو پرده، صد هزار نهاد

 پرده در پرده بي شمار نهاد      عشق تو پرده، صد هزار نهاد 

 گه نهان و گه آشکار نهاد        پس هر پرده عالمي پر درد 

  هر پرده استوار نهادپس      صد جهان خون و صد جهان آتش 

 که يکي در يکي هزار نهاد      پرده بازي چنان عجايب کرد 

 پرده بر روي اختيار نهاد      ي دل به يک زمان بگرفت  پرده

 جرم بر جان بي قرار نهاد      کرد با دل ز جور آنچه مپرس 

 روي بر خاک اضطرار نهاد      جان مضطر چو خاک راهش گشت 

 عشق بر دست من نگار نهاد        شيرمرد همه جهان بودم 

 گل روي توام چه خار نهاد        که بداند که دور از رويت 

 تا مرا در هزار کار نهاد        دوش آمد خيال تو سحري 

 بر دلم داغ انتظار نهاد        همچو الله فکند در خونم 

 پس بياورد و در کنار نهاد       سر من همچو شمع باز بريد 

 رد هجرم به يادگار نهادد      چون همي بازگشت از بر من 

 پيش عطار دل فگار نهاد       اي ز درد فراق  هر زمان عقبه

 

 هرچه دارم در ميان خواهم نهاد

 بي خبر سر در جهان خواهم نهاد      هرچه دارم در ميان خواهم نهاد 

 جام جم در جنب جان خواهم نهاد     آب حيوان چون به تاريکي در است 

 بر براق المکان خواهم نهاد      زين همت در ره سوداي عشق 

 پاي پيش کاروان خواهم نهاد        گر بجنبد کاروان عاشقان 

 سر چو شمعي در ميان خواهم نهاد    جان چو صبحي بر جهان خواهم فشاند 

 پس اساسي بر زيان خواهم نهاد      سود ممکن نيست در بازار عشق 

 هاداز زمين بر آسمان خواهم ن      گر قدم از خويش برخواهم گرفت 

 روي سوي آشيان خواهم نهاد      مرغ عرشم سير گشتم از قفس 

 مهر مطلق بر زبان خواهم نهاد        تا نيايد سر جانم بر زبان 

 صد شکر گر در دهان خواهم نهاد      زهر خواهد شد ز عيش تلخ من 
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 سر بسي بر آستان خواهم نهاد      آستين پر خون به اميد وصال 

 سر به زير پاي از آن خواهم نهاد     دست چون مي نرسدم در زلف دوست

 طرفه گنجي جاودان خواهم نهاد        در زبان گوهرافشان فريد 

 

 برنتابد دلم قوت کار مي

 برنتابد تنم اين همه بار مي        برنتابد  دلم قوت کار مي

 برنتابد که اين بار آن بار مي      دل من ز انبارها غم چنان شد 

 برنتابد دار مي و دانم که دينچ       چگونه کشد نفس کافر غم تو 

 برنتابد که اين پرده پندار مي      سوزم اکنون  ي پندار مي پس پرده

 برنتابد گلي اين همه خار مي      دل چون گلم را منه خار چندين 

 برنتابد نه اندک نه بسيار مي      چنان شد دل من که بار فراقت 

 برنتابد يي زار م که يک ناله      بينمش دور از تو  چنان زار مي

 برنتابد که زين بيش تيمار مي      سزد گر نهي مرهمي از وصالش 

 برنتابد که تسبيح و زنار مي     جهاني است عشقت چنان پر عجايب 

 برنتابد که اقرار و انکار مي      آيد و نه در ايمان  نه در کفر مي

 برنتابد که بويي ز اسرار مي      دلم مست اسرار عشقت چنان شد 

 برنتابد که اين ديده ديدار مي       بخش ديدار خود را اي مرا ديده

 برنتابد که اين چشم اغيار مي      چگونه جمال تو را چشم دارم 

 برنتابد دلي جز گرفتار مي      گرفتاري عشق سوداي رويت 

 برنتابد  که عطار اين عار مي    خالصي ده از من مرا اين چه عار است 

 

 دلم در عشق تو جان برنتابد

 که دل جز عشق جانان برنتابد        عشق تو جان برنتابد دلم در 

 که يک دل بيش يک جان برنتابد     چو عشقت هست دل را جان نخواهد 

 که درد عشق درمان برنتابد        دلم در درد تو درمان نجويد 

 که روز حشر ديوان برنتابد     مرا در عشق تو چندان حساب است 

 دانم که دو جهان برنتابديقين        ي گفتار ما را  ز عشقت قصه
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 که يک شبنم دو طوفان برنتابد       سازي مسوزم  اگر با من نمي

 که اين دل دود هجران برنتابد      چو پروانه دلم در وصل خود سوز 

 ز هجرت يک سخن زان برنتابد         دل عطار بر بوي وصالت 

 

 دل ز هواي تو يک زمان نشکيبد

 چه بود عقل و وهم جان نشکيبددل       دل ز هواي تو يک زمان نشکيبد 

 از طلب چون تو دلستان نشکيبد      هر که دلي دارد و نشان تو يابد 

 هيچ کسي از تو در جهان نشکيبد    گرچه جهان را بسي کس است شکيبا 

 سود دل آن است کز زيان نشکيبد     ي سوداي تو که سود جهان است  ذره

 ياد تو زبان نشکيبديک نفس از       گرچه زبان را مجال ياد تو نبود 

 ديده ز ماه تو همچنان نشکيبد      چون نشکيبد ز آب ماهي بي آب 

 بي رخت از آب يک زمان نشکيبد      مردم آبي چشم از آتش عشقت 

 ناله کنم زانکه ناتوان نشکيبد      گرچه بنالم ولي نه آن ز تو نالم 

 دنيست عجب گر ز دل فغان نشکيب    چون نرسد دست من به جز به فغاني 

 بلبل گويا ز بوستان نشکيبد      نشکيبد دمي ز کوي تو عطار  مي

 

 هر آن دردي که دلدارم فرستد

 شفاي جان بيمارم فرستد      هر آن دردي که دلدارم فرستد 

 سزد گر درد بسيارم فرستد      چو درمان است درد او دلم را 

 که داند تا چه تيمارم فرستد       اگر بي او دمي از دل برآرم 

 هزاران جان به ايثارم فرستد       عشق او از جان برآيم وگر در

 به دريا در نگونسارم فرستد      وگر در جويم از درياي وصلش 

 ز غيرت بر سر دارم فرستد       وگر از راز او رمزي بگويم 

 ز مسجد سوي خمارم فرستد      چو در ديرم دمي حاضر نبيند 

 رم فرستدبسوزد دلق و زنا      چو دام زرق بيند در برم دلق 

 به آتشگاه کفارم فرستد        چو گبر نفس بيند در نهادم 

 به صد عبرت به بازارم فرستد      به ديرم درکشد تا مست گردم 
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 پس آنگه از پي کارم فرستد       چو بي کارم کند از کار عالم 

 به خلوت پيش عطارم فرستد      چو در خدمت چنان گردم که بايد 

 

  افتدهر شب دل پر خونم بر خاک درت

 تا بو که چو روز آيد بر وي گذرت افتد    هر شب دل پر خونم بر خاک درت افتد 

 گر بر من سرگردان يک دم نظرت افتد      کار دو جهان من جاويد نکو گردد 

 کايد به سر کويت در خاک درت افتد    از دست چو من عاشق داني که چه برخيزد 

 ترت افتد گر از من سرگشتهحقا که ا    گر عاشق روي خود سرگشته همي خواهي 

 خطي به گناه من درکش اگرت افتد    اين است گناه من کت دوست همي دارم 

 ور در تو رسد آهم از بد بترت افتد      دانم که بدت افتد زيرا که دلم بردي 

 کاتش ز دلم ناگه در بال و پرت افتد    ترس  گر تو همه سيمرغي از آه دلم مي

 آخر چکني جانا گر بر جگرت افتد    سيدي خون جگرم خوردي وز خويش نپر

 در طشت فنا روزي بي تيغ سرت افتد      پا بر سر درويشان از کبر منه يارا 

 بيچاره تو گر روزي مردي به سرت افتد    بيچاره من مسکين در دست تو چون مومم 

 جوشد تا بر شکرت افتد آيد و مي مي    هش دار که اين ساعت طوطي خط سبزت 

 اين بر تو گران آيد رايي دگرت افتد     شم عطار سبک دل را گفتي شکري بخ

 

 گر پرده ز خورشيد جمال تو برافتد

 گل جامه قبا کرده ز پرده به در افتد      گر پرده ز خورشيد جمال تو برافتد 

 خون از دهن غنچه ز تشوير برافتد    ي گلرنگ تو بيند  چون چشم چمن چهره

 يک تير نديدم که چنين کارگر افتد  ي است ي تو گرچه چو موي بشکافت تنم غمزه

 کاتش ز رخت هر نفس اندر جگر افتد    گر بر جگرم آب نمانده است عجب نيست 

 ليکن چو دمت خورد به دام تو درافتد    گر چه دل من مرغ بلند است چو سيمرغ 

 آتش ز لب و روي تو در گلشکر افتد    گر گلشکري اين دل بيمار کند راست 

 کين آتش از آن است که در خشک و تر افتد      زآتش عشق تو بترسم بر چشم و لبم 

 چون باد، گرت بر من خاکي گذر افتد      من خاک توام پا نهم بر سر افالک 

 جانش همه خون گردد و دل در خطر افتد      بي ياد تو عطار اگر جان به لب آرد 
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 افتد نه به کويم گذرت مي

 افتد  رويم نظرت مينه به        افتد  نه به کويم گذرت مي

 افتد ي خاک درت مي ذره      آفتابي که جهان روشن ازوست 

 افتد زلف زير و زبرت مي      در طلسمات عجب موي شکاف 

 افتد چشم پر شور و شرت مي     در جگردوزي و جان سوزي سخت 

 افتد دل من چون کمرت مي      در غمت بسته کمر بر هيچي 

 افتد  بر شکرت ميچشم چون        آيد  آب گرمم به دهن مي

 افتد به بينديش اگرت مي        دارم  شکري از تو طمع مي

 افتد به خطا در خطرت مي        خطري ني و دلم  شکرت بي

 افتد يا جفا بيشترت مي      بيشتر ميل تو جانا به جفاست 

 افتد نه به قصد است درت مي        گر جفايي کني و گر نکني 

 افتد د بترت ميکه ازين ب        دل عطار ازين بيش مسوز 

 

 در زير بار عشقت هر توسني چه سنجد

 با داو ششدر تو هر کم زني چه سنجد    در زير بار عشقت هر توسني چه سنجد 

 در پيش زور عشقت تر دامني چه سنجد  هاي شيران عشق تو خرد بشکست  چون پنجه

 ندانم تا ارزني چه سنجد هيهات مي    جايي که کوهها را يک ذره وزن نبود 

 زني چه سنجد اندر چنان مقامي چوبک    يي که صد هزاران سلطان به سر درآيند جا

 يک مشت ارزن آخر در خرمني چه سنجد    بازان خون شد درين بيابان  هاي پاک جان

 با زخم ناوک تو هر جوشني چه سنجد     چون پردالن عالم پيشت سپر فکندند 

  شاهي جان و تني چه سنجددر عشق چون تو      جان و دلم ز عشقت مستغرقند دايم 

 عطار سر نهاده در گلخني چه سنجد      چون ساکنان گلشن در پايت اوفتادند 

 

 مرا با عشق تو جان درنگنجد

 چه از جان به بود آن درنگنجد      مرا با عشق تو جان درنگنجد 

 که اينجا کفر و ايمان درنگنجد      نه کفرم ماند در عشقت نه ايمان 
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 که گر مويي شود جان درنگنجد      معتکف شد چنان عشق تو در دل 

 به چشم مور طوفان درنگنجد     گويم که طوفاني است عشقت  چه مي

 به صحن صد بيابان درنگنجد      اگر يک ذره عشقت رخ نمايد 

 به قعر چاه و زندان درنگنجد       اگر يوسف برون آيد ز پرده 

  درنگنجدکه با درد تو درمان      چون دردت هست منوازم به درمان 

 که آنجا غير جانان درنگنجد      دال آنجا که جانان است ره نيست 

 به جز خورشيد رخشان درنگنجد      تو چون ذره شو آنجا زانکه آنجا 

 در آن خلوتگه آسان درنگنجد        اگر فاني نگردد جان عطار 

 

 حديث عشق در دفتر نگنجد

 حساب عشق در محشر نگنجد        حديث عشق در دفتر نگنجد 

 چه سودايي است کاندر سرنگنجد      آيدم کين آتش عشق  عجب مي

 که عود عشق در مجمر نگنجد      برو مجمر بسوز ار عود خواهي 

 که اينجا دامن تر درنگنجد      درين ره پاک دامن بايدت بود 

 چنپان گردد که اندر برنگنجد      هر آن دل کاتش عشقش برافروخت 

 ي ديگر نگنجد و انديشهدر      ي عشق  دلي کز دست شد زانديشه

 که جان پاک در پيکر نگنجد      برون نه پاي جان از پيکر خاک 

 ندارد جام و در ساغر نگنجد      شرابي کان شراب عاشقان است 

 سر مويي ميانشان درنگنجد      چو جانان و چو جان با هم نشينند 

 در آن ره جز دلي رهبر نگنجد       رهي کان راه عطار است امروز 

 

 ديث حسنت در داستان نگنجدجانا ح

 رمزي ز راز عشقت در صد زبان نگنجد     جانا حديث حسنت در داستان نگنجد 

 جلوه گه جمالت در چشم و جان نگنجد      جوالنگه جاللت در کوي دل نباشد 

 ي وصالت جز در گمان نگنجد انديشه    سوداي زلف و خالت در هر خيال نايد 

 در جان چو مهرت افتد عشق روان نگنجد    ند در دل چو عشقت آمد سوداي جان نما

 کانجا ز عاشقانت باد وزان نگنجد      پيغم خستگانت در کوي تو که آرد 
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 جام کز تو رنگ گيرد خود در جهان نگنجد      دل کز تو بوي يابد در گلستان نپويد 

 مسکين کسي که آنجا در آستان نگنجد     آن دم که عاشقان را نزد تو بار باشد 

 وانگه در آشيانت خود يک زمان نگنجد    نميرد  ر غريبي کز عشق ميبخشاي ب

 نشناخت او که آخر جاي چنان نگنجد    جان داد دل که روزي در کوت جاي يابد 

 عطار اگر شود جان اندر ميان نگنجد     آن دم که با خيالت دل را ز عشق گويد 

 

 جانا شعاع رويت در جسم و جان نگنجد

 ي جمالت اندر جهان نگنجد وآوازه     و جان نگنجد جانا شعاع رويت در جسم

 وصفت چگونه گويم کاندر زبان نگنجد    وصلت چگونه جويم کاندر طلب نيايد 

 زيرا که راه کويت اندر نشان نگنجد    هرگز نشان ندادند از کوي تو کسي را 

 هم در زمان نيايد هم در مکان نگنجد    آهي که عاشقانت از حلق جان برآرند 

 دل در حساب نايد جان در ميان نگنجد    که عاشقانت يک دم حضور يابند آنجا 

 از دل اگر برآيد در آسمان نگنجد      اندر ضمير دلها گنجي نهان نهادي 

 زيرا که وصف عشقت اندر بيان نگنجد    عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد 

 

 گنجد اسرار تو در زبان نمي

 گنجد اف تو در بيان نميواوص       گنجد  اسرار تو در زبان نمي

 گنجد دانم و در زبان نمي مي       اسرار صفات جوهر عشقت 

 گنجد اندر خبر و نشان نمي      خاموشي به که وصف عشق تو 

 گنجد مويي شد و در ميان نمي      آنجا که تويي و جان دل مسکين 

 گنجد در شش جهت مکان نمي        از عالم عشق تو سر مويي 

 گنجد اندر سه صف زمان نمي        تو يک شمه ز روح بارگاه 

 گنجد در حوصله جاي جان نمي        يک دانه ز دام عالم عشقت 

 گنجد کان آه درين دهان نمي        چون آه برآورم ز عشق تو 

 گنجد کاندوه تو در جهان نمي      رفتم ز جهان برون در اندوهت 

 گنجد ي آسمان نمي در قبه      آن دم که ز تو بر آسمان بردم 

 گنجد  در پيشگه عيان نمي      چو در يقين خود گم شد عطار 
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 پيچد تا زلف تو همچو مار مي

 پيچد جان بي دل و بي قرار مي      پيچد  تا زلف تو همچو مار مي

 پيچد در هر پيچي هزار مي        دل بود بسي در انتظار تو 

 پيچد زلف تو کمندوار مي      پيچم که تاج را چندين  زان مي

 پيچد ي بي شمار مي در حلقه      ي زلفت  حلقهبس جان که ز پيچ 

 پيچد چو زلف تو تابدار مي        بس دل که ز زلف تابدار تو 

 پيچد بي روي تو زير دار مي      بس تن که ز بار عشق يک مويت 

 پيچد و او بر سر دار زار مي       گذري ز ناز بس فارغ  تو مي

 پيچد ميدهد و چو مار  جان مي      هر دل که شکار زلف تو گردد 

 پيچد بس نادره در شکار مي      ترکانه و چست هندوي زلفت 

 پيچد ي چون نگار مي زان چهره      هر دل که ز دام زلف تو بجهد 

 پيچد  زيرا که به اضطرار مي        پيچد فريد بپذيرش  چون مي

 

 هر دل که ز خويشتن فنا گردد

 ي قرب پادشا گردد شايسته      هر دل که ز خويشتن فنا گردد 

 اندر گل خويش مبتال گردد      ر گل که به رنگ دل نشد اينجا ه

 فردا نه ز يکدگر جدا گردد      امروز چو دل نشد جدا از گل 

 هر ذره کبوتر هوا گردد        خاک تن تو شود همه ذره 

 از تنگي گور کي رها گردد       ور در گل خويشتن بماند دل 

 وا گرددگر بزدايي بروي        اي است پشت او تيره  دل آينه

 ظلمت چو رود همه ضيا گردد      گل دل گردد چو پشت گردد رو 

 آن آينه غرق کبريا گردد      هرگاه که پشت و روي يکسان شد 

 گرديد خداي يا خدا گردد        ممکن نبود که هيچ مخلوقي 

 کز ذات و صفات خود فنا گردد        اما سخن درست آن باشد 

 يگانگي بقا گردددر عين       هرگه که فنا شود ازين هر دو 

 کس ما نشود ولي ز ما گردد      گويد  حضرت به زبان حال مي
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 کي نادايم چو دايما گردد      چيزي که شود چو بود کي باشد 

 با اين همه کار آشنا گردد      خواهي که جان بيگانه  گر مي

 آن اوليتر که با عصا گردد        ي پير شو که نابينا  در سايه

 تا پير تو را چو کهربا گردد       زن کاهي شو و کوه عجب بر هم

 بري هبا گردد  هر رنج که مي      ور اين نکني که گفت عطارت 

 

 بودي که ز خود نبود گردد

 ي وصل زود گردد شايسته        بودي که ز خود نبود گردد 

 ممکن نبود که عود گردد        چوبي که فنا نگردد از خود 

 د گرددبر بود تو و نبو        اين کار شگرف در طريقت 

 حالي عدمت وجود گردد      هرگه که وجود تو عدم گشت 

 کابليس تو در سجود گردد        اي عاشق خويش وقت نامد 

 تا نفس تو جفت سود گردد        دل در ره نفس باختي پاک 

 گر يک علوي جهود گردد        دل نفس شد و شگفتت آيد 

 ي دل چو دود گردد در ديده      هر دم که به نفس مي برآري 

 کوري شود و کبود گردد       شک دل تو از آن چنان دود بي

 باقي همه بر شنود گردد         عطار بگفت آنچه دانست 

 

 گر نکوييت بيشتر گردد

 آسمان در زمين به سر گردد        گر نکوييت بيشتر گردد 

 کار ازو همچو آب زر گردد        آفتابي که هر دو عالم را 

  دربدر گرددروي بر خاک        زآرزوي رخ تو هر روزي 

 گرچه صد قرن گرد در گردد        نرسد آفتاب در گردت 

 عقل کل مست و بيخبر گردد        گر بيابد کمال تو جزوي 

 دامن آفتاب تر گردد      صبح از شرم سر به جيب کشد 

 زهر قاتل خورد شکر گردد      ي نوشت  هر که بر ياد چشمه

 رددگر کنم چاره بيشتر گ      درد عشق تو را که افزون باد 
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 سخن عقل مختصر گردد      چون ز عشقت سخن رود جايي 

 کاتش از باد تيزتر گردد        چه دهي دم مرا دلم برسوز 

 از دم سرد من جگر گردد      بر رخم گرچه خون دل گرم است 

 در ميان غمي دگر گردد        دل عطار هر زمان بي تو 

 

 دلي کز عشق او ديوانه گردد

 وجودش با عدم همخانه گردد      دلي کز عشق او ديوانه گردد 

 ز عشق شمع او ديوانه گردد    رخش شمع است و عقل ار عقل دارد 

 به گرد شمع چون پروانه گردد        کسي بايد که از آتش نترسد 

 همه در عالم شکرانه گردد      به شکر آنکه زان آتش بسوزد 

 همان بهتر که در کاشانه گردد      کسي کو بر وجود خويش لرزد 

 به فرزيني کجا فرزانه گردد        ن خود لرزد پياده اگر بر جا

 چرا گرد مقامرخانه گردد      بخيلي کو به يک جو زر بميرد 

 بکل از خاکيان بيگانه گردد      چو ماهي آشنا جويد درين بحر 

 مکن تعجيل تا ترنانه گردد      چو در دريا فتاد آن خشک نانه 

 پيمانه گردددل خونابه را       اگر تو دم زني از سر اين بحر 

 که در دم داشتن مردانه گردد       بسي افسون کند غواص دريا 

 همه افسون او افسانه گردد        اگر در قعر دريا دم برآرد 

 ندانم مرد گردد يا نگردد        درين دريا دل پر درد عطار 

 

 اگر دردت دواي جان نگردد

 غم دشوار تو آسان نگردد       اگر دردت دواي جان نگردد 

 اگر هم درد تو درمان نگردد      دم را تواند ساخت درمان که در

 که بر من درد صد چندان نگردد      دمي درمان يک دردم نسازي 

 که دايم بي سر و سامان نگردد       که يابد از سر زلف تو مويي 

 که همچون چرخ سرگردان نگردد      که يابد از سر کوي تو گردي 

 نش مست جاويدان نگرددکه جا       که يابد از مي عشق تو بويي 
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 که جز در آسمان جان نگردد      ندانم تا چه خورشيدي است عشقت 

 که تا جان فاني جانان نگردد        دال هرگز بقاي کل نيابي 

 نيابد قرب تا قربان نگردد      دان که جان در پيش جانان  يقين مي

 که بر تو عمر تو تاوان نگردد      اگر قربان نگردد نيست ممکن 

 اگر خورشيد تو رخشان نگردد      ي بميري چشم بسته چو خفاش

 به گل خورشيد تو پنهان نگردد       اگر آدم کفي گل بود گو باش 

 چنان جايي کسي حيران نگردد       در آن خورشيد حيران گشت عطار 

 

 قد تو به آزادي بر سرو چمن خندد

 نددخط تو به سرسبزي بر مشک ختن خ      قد تو به آزادي بر سرو چمن خندد 

 حقا که اگر هرگز يک گل ز چمن خندد      تا ياد لبت نبود گلهاي بهاري را 

 ياقوت و گهر بارد بر در عدن خندد    از عکس تو چون دريا از موج برآرد دم 

 در روي تو همچون گل از زير کفن خندد    ي خونريزت  گر کشته شود عاشق از دشنه

 ي من خندد کنم حيله بر حيلهچندان که     چه حيله نهم برهم چون لعل شکربارت 

 ي پر درت هرگز به دهن خندد تا حقه      نفس صبحي زيرا که خدا داند  تو هم

 ي تن خندد بر فرقت جان گريد بر گريه    نفس شمعم زيرا که لب و چشمم  من هم

 در جنب چنان دري بر در سخن خندد     ي پر درت  عطار چو در چيند از حقه

 

 ددعاشق تو جان مختصر که پسن

 فتنه تو عقل بي خبر که پسندد      عاشق تو جان مختصر که پسندد 

 در نظر هندوي بصر که پسندد      روي تو کز ترک آفتاب دريغ است 

 در رخ تو تيزتر نظر که پسندد      روي تو را تاب قوت نظري نيست 

 از لب تو خواستن شکر که پسندد      چون بنگنجد شکر برون ز دهانت 

 موي ميان تو را کمر که پسندد      يان تو ديدن چون نتوان بي کمر م

 پيش تو جز جان خود سپر که پسندد    چون به کمان برنهي خدنگ جگردوز 

 در همه عالم حديث سر که پسندد      چون به جفا تيغت از نيام برآري 

 در غم تو حيله و حذر که پسندد    چون غم عشقت به جان خرند و به ارزد 
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 هيچ دلي را غمي دگر که پسندد       عالم تا غم عشق تو هست در همه

 وصل تو آخر بدين قدر که پسندد      وصل تو جستم به نيم جان محقر 

 سوز چو من شمع هر سحر که پسندد     هر سحر از عشق تو بسا که بسوزم 

 ي جگر که پسندد قوت من از گوشه      ي دل مني آخر  چون تو جگر گوشه

  دل او ازين بتر که پسندد کار      شد دل عطار پاره پاره ز شوقت 

 

 خطش مشک از زنخدان مي برآرد

 مرا از دل نه از جان مي برآرد      خطش مشک از زنخدان مي برآرد 

 مداد از لعل خندان مي برآرد      خطش خوانا از آن آمد که بي کلک 

 ز نقره خط چون جان مي برآرد      مداد آنجا که باشد لوح سيمينش 

 مگر خار از گلستان مي برآرد      فتم کدامين خط خطا رفت آنچه گ

 که از گل برگ ريحان مي برآرد      چنين جايي چه خاي خار باشد 

 که سنبل از نمکدان مي برآرد      گويم که ريحان خادم اوست  چه مي

 که سبزه زاب حيوان مي برآرد      چه جاي سنبل تاريک روي است 

 آردنبات از شکرستان مي بر        ز سبزه هيچ شيريني نيايد 

 زمرد را ز مرجان مي برآرد      نبات آنجا چه وزن آرد وليکن 

 که مشک از ماه تابان مي برآرد      چه سنجد در چنين موقع زمرد 

 چه شيريني ز ديوان مي برآرد      که داند تا به سرسبزي خط او 

 دمار از صد مسلمان مي برآرد      به يک دم کافر زلفش به مويي 

 به زخم تير مژگان مي برآرد     اقوت ز سنگ خاره خون، يعني که ي

 خروش از چرخ گردان مي برآرد      گردد چو خورشيد  ميان شهر مي

 نفس دزديده پنهان مي برآرد      دلم از عشق رويش زير بر او 

 نهان از خويشتن زان مي برآرد      ترسد ز چشم بد نفس را  چو مي

 برآردبه پيش چشم سلطان مي       فريد از دست او صد قصه هر روز 

 

 درآرد خطي کان سرو باال مي

 درآرد براي کشتن ما مي      درآرد  خطي کان سرو باال مي
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 درآرد خطي سرسبز زيبا مي      به زيبايي گل سرخش به انصاف 

 درآرد هاللي عنبرآسا مي      بگرد روي همچون ماه گويي 

 درآرد ز خط سبز طغرا مي      پري رويا کنون منشور حسنت 

 درآرد که لعلت رنگ مينا مي      م در نگيرد ازين پس با تو رنگ

 درآرد کنون روي تو پيدا مي      سرشتي  هر آن رنگي که پنهان مي

 درآرد کنون چشمم به دريا مي     هر آن کشتي که من بر خشک راندم 

 درآرد دلي ديگر ز يغما مي      به ترکي هندوي زلف تو هر دم 

 درآرد تنها ميچنين دخلي به       سر زلفت که جان ها دخل دارد 

 درآرد بسا کس را که از پا مي      ولي بر پشتي روي چو ماهت 

 درآرد  که زلفت سر به غوغا مي      فريد از دست زلفت کي برد سر 

 

 آرد صبح بر شب شتاب مي

 آرد شب سر اندر نقاب مي        آرد  صبح بر شب شتاب مي

 آرد مست را در عذاب مي      ي صبح  ي شمع وقت خنده گريه

 آرد ساعتي سر به آب مي         آب لعل ده که دلم ساقيا

 آرد تيغ افراسياب مي      خيز و خون سياوش آر که صبح 

 آرد هين که زهره رباب مي      خيز اي مطرب و بخوان غزلي 

 آرد ديده را سخت خواب مي      صبحدم چون سماع گوش کني 

 آرد ساقي ما شراب مي        سازد  مطرب ما رباب مي

 آرد مرگ تيغ از قراب مي      ت وليک همه اسباب عيش هس

 آرد اين سخن را که تاب مي      عالمي عيش با اجل هيچ است 

 آرد عمر بر من شتاب مي        اي دريغا که گر درنگ کنم 

 آرد  از دل خود کباب مي        نمک عطار  در غم مرگ بي

 

 دل درد تو يادگار دارد

 جان عشق تو غمگسار دارد        دل درد تو يادگار دارد 

 جان از دو جهان کنار دارد      تا عشق تو در ميان جان است 
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 سرگشتگي خمار دارد        تا خورد دلم شراب عشقت 

 در کوي تو خود چکار دارد      مسکين دل من چو نزد تو نيست 

 کاشکم همه آشکار دارد        راز تو نهان چگونه دارم 

 عطار ز روزگار دارد        چندين غم بي نهايت از تو 

 

 تو بوي گلزار داردسر زلف 

 لب لعل تو رنگ گلنار دارد      سر زلف تو بوي گلزار دارد 

 ببين گل که چون پاي بر خار دارد      از آن غم که يکدم سر گل نبودت 

 چرا خلق را ذره کردار دارد      اگر روي تو نيست خورشيد عالم 

 چرا عاشقان را چو پرگار دارد      ي عاشقان نيست خالت  وگر نقطه

 چرا پس چليپا و زنار دارد      ف تو نيست هندوي ترسا وگر زل

 شکر تنگ بسته به خروار دارد      اي تنگ ماند  دهانت چو با پسته

 چو گوگرد سرخي چه مقدار دارد      خط سبز زنگار رنگ تو يارب 

 نگين مسين تو زنگار دارد      چرا روي کردي ترش تا ز خطت 

 خود چشم بيمار داردکه روي تو         ندارم به روي تو چشم تعهد 

 مرا چشم زخمي چه تيمار دارد      چو تيمار چشم خودش مي نبينم 

 به صاحب قرانيم اقرار دارد     مکن بيقرارم چو گردون که گردون 

 که جانم به عالم همين کار دارد      به يک بوسه جان مرا زنده گردان 

 که شعر از لب تو شکربار دارد      فريد از لب تو سخن چون نگويد 

 

 فرو رفتم به دريايي که نه پاي و نه سر دارد

 اي از وي به صد دريا اثر دارد ولي هر قطره  فرو رفتم به دريايي که نه پاي و نه سر دارد 

 کسي کز سر اين دريا سر مويي خبر دارد  ز عقل و جان و دين و دل به کلي بي خبر گردد 

 يا به هر ساعت تحير بيشتر داردازين در  چه گردي گرد اين دريا که هر کو مردتر افتد 

 کسي اين بحر را شايد که او جاني دگر دارد    تورا با جان مادرزاد ره نبود درين دريا 

 که با هر يک ازين دريا دل مردان چه سر دارد  تو هستي مرد صحرايي نه دريابي نه بشناسي 

 ک ساعت گذر داردکه بر راه همه عمري به ي  ببين تا مرد صاحب دل درين دريا چسان جنبد 
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 بيني که اين دريا جهاني پر گهر دارد چو مي  تو آن گوهر که در دريا همه اصل اوست کي يابي 

 که چون خورشيد سر تا پاي تو دايم نظر دارد    اگر خواهي که آن گوهر ببيني تو چنان بايد 

  داردتر ولي از شوق يک قطره زمين لب خشک  عجب آن است کين دريا اگرچه جمله آب آمد 

 ز تو بر ساخت غير خود تويي غيري اگر دارد   چو شوقش بود بسياري به آبي نيز غير خود 

 که آن وقت است مرد ايمن که راهي پرخطر دارد  جويي مالمت به درين دريا  سالمت از چه مي

 ندانم کين سخن گفتن ازو کس معتبر دارد   چو از تر دامني عطار در کنجي است متواري 

 

 روي او نظر داردهر که بر 

 از بسي نيکوي خبر دارد       هر که بر روي او نظر دارد 

 که دو کون از تو يک اثر دارد       تو نکوتر ز نيکوان دو کون 

 از جمال تو يک نظر دارد        بينم  هرچه اندر دو کون مي

 اي بصر دارد هر که او ذره        در جمالت مدام بيخبر است 

 هرچه جز توست مختصر دارد       جان که در تو حيران است ديده

 نتواند که ديده بردارد      هر که روي چو آفتاب تو ديد 

 خاک راه تو تاج سر دارد        هر که بويي بيافت از ره تو 

 گرچه راهت بسي خطر دارد        عاشق از خويشتن نينديشد 

 ور دارد هر که او جان ديده       خويش را مست وار درفکند 

 آتشي سخت در جگر دارد        در ره عشق تو دل عطار 

 

 لب تو مردمي ديده دارد

 ولي زلف تو سر گرديده دارد        لب تو مردمي ديده دارد 

 چه زنگي بچه ناگرديده دارد      که داند تا سر زلف تو در چين 

 به جانم چون رهي دزديده دارد      نگنجد در جهاني  چو حسنت مي

  ديده داردسر يک مژه هر کو      چو مژه بر سر چشمت نشاند 

 ي دريده دارد که چندين پرده      وصال تو مگر در چين زلف است 

 اگر دارد طمع بريده دارد    جست  کنون هر کو به جان وصل تو مي

 که شور او بسي شوريده دارد      ي تو  ام از پسته از آن شوريده
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 ز بهر کين زره پوشيده دارد        خيال روي تو استاد در قلب 

 چرا چندين به خون غلطيده دارد       ندارد اگر آهنگ خون ريزي

 که بحري خون چنين جوشيده دارد       فريد از تو دلي دارد چو بحري 

 

 بر در حق هر که کار و بار ندارد

 نزد حق او هيچ اعتبار ندارد      بر در حق هر که کار و بار ندارد 

 خوش بود آن گلشني که خار ندارد      جان به تماشاي گلشن در حق بر 

 زانکه شراب خدا خمار ندارد      ت خراب شراب شوق خدا شو مس

 خدمت مخلوق افتخار ندارد      خدمت حق کن به هر مقام که باشي 

 ي عصمت که پود و تار ندارد پرده      تا بتند عنکبوت بر در هر غار 

 دار ندارد از در آنکس که پرده      ساختن پرده آنچنان ز که آموخت 

 از پي آن بار بار بار ندارد       شد تا دل عطار در دو کون فرو

 

 زين درد کسي خبر ندارد

 کين درد کسي دگر ندارد        زين درد کسي خبر ندارد 

 سوزم و کس خبر ندارد مي        تا در سفر اوفکند دردم 

 بيند که هزار در ندارد      اي را  کور است کسي که ذره

 يک ذره چو پا و سر ندارد      چه جاي هزار و صد هزار است 

 منديش که ره دگر ندارد       اي در  چندان که شوي به ذره

 خواجه سر اين سفر ندارد        چون نامتناهي است ذره 

 ور ندارد ي ديده کو ديده      خرد است  آن کس گويد که ذره

 از ذره بزرگتر ندارد      چون ديده پديد گشت خورشيد 

 اما دل تو نظر ندارد       از يک اصل است جمله پيدا 

 از ذره شدن خبر ندارد         تو اصل بين که ذره در ذره

 زان اصل کسي گذر ندارد        نمايد  اصل است که فرع مي

 جان چشم زاصل بر ندارد         عطار اگر زبون فرغ است 
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 دلي کز عشق جانان جان ندارد

 توان گفتن که او ايمان ندارد      دلي کز عشق جانان جان ندارد 

 که کس مردي يک جوالن ندارد       درين ميدان که يارد گشت يکدم

 جانان ندارد که جان يک لحظه بي        شگرفي بايد از گنج دو عالم 

 که رهرو راه را آسان ندارد      به آساني منه در کوي او پاي 

 چه درد است اين که خود درمان ندارد    چه عشق است اين که خود نقصان نگيرد 

 رد عشقش جان نداردکه دل بي د      دلم در درد عشق او چنان است 

 که دور است اين ره و پايان ندارد        مرو در راه او گر ناتواني 

 که کوي عاشقان پيشان ندارد      اگر قوت نداري دور ازين راه 

 همه عمرت چنين حيران ندارد       برو عطار دم درکش که جانان 

 

 اگر درمان کنم امکان ندارد

 شق تو درمان نداردکه درد ع        اگر درمان کنم امکان ندارد 

 که در هر قطره صد طوفان ندارد      ز بحر عشق تو موجي نخيزد 

 که صد جان بخشد و يک جان ندارد        ببايد  بازي مي غمت را پاک

 به حسن روي تو امکان ندارد      به حسن راي خويش انديشه کردم 

 اگر زلف تواش پنهان ندارد      فروگيرد جهان خورشيد رويت 

 ولي اين هست او را کان ندارد     پوش است   پيروزهفلک گر صوفييي

 به زيبايي خود تاوان ندارد      اگرچه در جهان خورشيد رويش 

 بگو تا خويش سرگردان ندارد      چو نتواند که چون روي تو باشد 

 کسي بر نقطه صد برهان ندارد      چو طوطي خط تو بر دهانت 

 تو پايان نداردغمم چون زلف       سر زلف تو چون گيرم که بي تو 

 اگر بر من به خون دندان ندارد      لبت خونم چرا ريزد به دندان 

 خطي سرسبز در ديوان ندارد     تر ز خطت  فريد امروز خوش خوان

 

 بار دگر پير ما رخت به خمار برد

 خرقه بر آتش بسوخت دست به زنار برد      بار دگر پير ما رخت به خمار برد 
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 بر سر ميدان کفر گوي ز کفار برد    رو چنانک  دين به تزوير خويش کرد سيه

 کيش مغان تازه کرد قيمت ابرار برد      ي رندان شنيد راه قلندر گرفت  نعره

 دين نود ساله را از کف ديندار برد    در بر ديندار دير چست قماري بکرد 

 عشق برو غلبه کرد عقل به يکبار برد    درد خرابات خورد ذوق مي عشق يافت 

 پاي طبيعت ببست دست به اسرار برد    قيق خورد در حرم کبريا چون مي تح

 وري شد چنانک رونق عطار برد  پيشه    وري پيشه کرد  در صف عشاق شد پيشه

 

 آتش عشق آب کارم برد

 هوس روي او قرارم برد        آتش عشق آب کارم برد 

 روي ننمود و روزگارم برد        روزگاري به بوي او بودم 

 از بد و نيک برکنارم برد        شيد مرا عشق تا در ميان ک

 شب نقد اختيارم برد نيم      مست بودم که عشق کيسه شکاف 

 سوي بازار دردخوارم برد        دردييي بر کفم نهاد به زور 

 همچنان مست زير دارم برد      چون دلم مست شد ز دردي او 

 بار ديگر به کوي يارم برد      من ز من دور مانده در پي دل 

 آتش غيرت آب کارم برد       اشتم به بوي وصال نعره برد

 باز در بند انتظارم برد      چون بماندم به هجر روزي چند 

 نيستي آمد و خمارم برد      چون ز هستي مرا خمار گرفت 

 وارم برد همچو عطار ذره      چون شدم نيست پيش آن خورشيد 

 

 عشق تو به سينه تاختن برد

 ام و قرار من ز من بردوآر        عشق تو به سينه تاختن برد 

 جاني که نداشتم ز تن بود        تن چند زنم که چشم مستت 

 زلفت به طلسم پرشکن برد        صد گونه قرار از دل من 

 مردي و زني ز مرد و زن برد        عشق تو نمود دستبردي 

 بي خويشتني ز خويشتن برد        با چشم تو عقل خويشتن را 

 ل خرش شد و رسن برددر حا        بخش تو ديد  عيسي لب روح
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 ياد لب تو در دهن برد بي       خضر آب حيات کي توانست 

 بي عکس رخت به جام ظن برد        نمايي  جمشيد کجا جهان

 بگريخت و به قاف تاختن برد        سيمرغ ز بيم دام زلفت 

 قدر گل و رونق سمن برد        ي ما  گفتند بتان که چهره

 چه ذقن بردوآب همه از         ي رخ تو  درتافت ستاره

 گوي از همه کس بدين سخن برد        عطار چو شرح آن ذقن داد 

 

 نام وصلش به زبان نتوان برد

 ور کسي برد ندانم جان برد      نام وصلش به زبان نتوان برد 

 نتوان آسان برد ره بدو مي     وصل او گوهر بحري است شگرف 

 تا قرار از من سرگردان برد       دوش سرمست درآمد ز درم 

 برد شکلي که چنان نتوان برد       ف کژ کرد و برافشاند دلم زل

 راه دزديده بدو پنهان برد        دل من تا که خبر بود مرا 

 ي ايمان برد گوي از کوکبه      زلف چوگان صفتش در صف کفر 

 قرب صد دست به يک دستان برد        از فلک نرگس او نرد دغا 

 ردان بردآفتاب از فلک گ        اي پرتو خورشيد رخش  ذره

 رونق الله و اللستان برد        اي لعل خوشاب لب او  لمعه

 ي هجران برد کس ازين باديه      گفتم اي جان و جهان جان عزيز 

 آن بود جان که ز تو جانان برد      گفت جان در ره ما باز و بدانک 

 جان بدو داد و به جان فرمان برد        دل عطار چو اين نکته شنيد 

 

  درمان نبرددرد من از عشق تو

 زانکه دلم خون شد و فرمان نبرد      درد من از عشق تو درمان نبرد 

 درد بسي برد که درمان نبرد      ي درد توست  دل که به جان آمده

 کانکه به تو داد دل او جان نبرد       دل  جان نبرم از تو من خسته

 بويي از آن زلف پريشان نبرد      هر که پريشان نشد از زلف تو 

 هر که به تو راه ز پيشان نبرد        بد گمره جاويد ماند تا به ا
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 جست ز تو آن نبرد آنچه که مي      بري تا دو جهان در نباخت  پاک

 دست درين راه به دستان نبرد      پاک توان باخت درين ره که کس 

 يک نفس اين راه به پايان نبرد      ها  گرچه به سر گشت فلک قرن

 ي عشق تو پي زان نبرد واقعه      چرخ چو از خويش نيامد به سر 

 هيچ ملخ ملک سليمان نبرد       کي ببرم وصل تو دست تهي 

 ي حيوان نبرد دلي چشمه مرده        آه که اندر ظلمات جهان 

 نرد غم عشق تو آسان نبرد       تا که نشد مات فريد از دو کون 

 

 برد هرچه نشان کني تويي، راه نشان نمي

 برد پذير ني، اين سخن آن نمي وآنچه نشان    برد  نميهرچه نشان کني تويي، راه نشان 

 برد زانک ز لطف اين سخن، گفت زبان نمي    گفت زبان ز سر بنه خاک بباش و سر بنه 

 برد اند گم کس پي آن نمي پي چو بکرده  در دل مرد جوهري است از دوجهان برون شده 

 برد  راه به جان نميهر که به ذوق نيستي    ماه رخا رخ تو را پي نبرد به هيچ روي 

 برد تا به کي اين فغان برم نيز فغان نمي    زنده بمردم از غمت خام بسوختم ز تو 

 برد کو بدر تو عقل را موي کشان نمي    يک سر موي ازين سخن باز نيايد آن کسي 

 برد هيچ کسي به عمر خود با سر آن نمي    آنچه فريد يافتست از ره عشق ساعتي 

 

 گذرد  باد سحر ميدم عيسي است که با

 گذرد وآب خضر است که بر روي خضر مي    گذرد  دم عيسي است که با باد سحر مي

 گذرد با چنان باد و چنين آب اگر مي    دارم  عمر اگرچه گذران است عجب مي

 گذرد رسد حالي و چون مرغ به پر مي مي    ندانم که ز فردوس صبا بهر چه کار  مي

 گذرد گر از دست دگر مي هر نفس جلوه    فسي است ياسمين را که اگر هست بقايي ن

 گذرد با دلي سوخته در خون جگر مي    الله بس گرم مزاج است که با سردي کوه 

 گذرد کز پس پرده برون نامده بر مي    گوييا عمر گل تازه صباي سحر است 

 گذرد آب خواهي است که با جام بزر مي    گل سيراب که از آتش دل تشنه لب است 

 گذرد جام نابرده به لب آب ز سر مي     ر آب کند جامش و از ابر او را ابر پ

 گذرد اين چه عمر است که ناآمده در مي    تر را به دريغ  ام تا گل در عجب مانده
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 گذرد دمد آتش و با دامن تر مي مي    ابر از خجلت و تشوير درافشاني شاه 

 گذرد  ار شکر ميگوييا بر لب عط    طربي در همه دلهاست درين فصل امروز 

 

 از کمان ابروش چون تير مژگان بگذرد

 بر دل آيد چون ز دل بگذشت از جان بگذرد    از کمان ابروش چون تير مژگان بگذرد 

 ناوک مژگان او بر موي مژگان بگذرد  راست اندازي چشمش بين که گر خواهد به حکم 

 سان بگذرد ف زرهکز نخست آيد بر آن زل    باد وقتي آب را همچون زره داند نمود 

 گر به پيش قد آن سرو خرامان بگذرد    در زمان آزاد گردد سرو از باالي خويش 

 گر ز رويت سايه بر خورشيد رخشان بگذرد     رويا آفتاب از شرم تو پنهان شود  ماه

 نيزه باال خون ز باالي سرم زان بگذرد  با توام خون نيزه گردان نيست، دور از روي تو 

 آه خون آلودم از گردون گردان بگذرد    گردون فارغ و از هجر تو تو ز آه من چو 

 کز تف او آتش از باالي کيوان بگذرد     در دل عطار از عشقت چنان آتش فتاد 

 

 هر دل که وصال تو طلب کرد

 شب خوش بادش که روز شب کرد      هر دل که وصال تو طلب کرد 

  کردهر که آب حيات تو طلب        در تاريکي ميان خون مرد 

 بي خود شد و مدتي طرب کرد      وآنکس که بنا در اين گهر يافت 

 وآن حال که کرد بس عجب کرد      آن چيز که يافت بس عجب يافت 

 بانگي نه به وقت ازين سبب کرد       چون حوصله پر برآمد او را 

 بردار کشيدش و ادب کرد        عشق تو ميان خون و آتش 

 ن عاشقان کنب کرددر گرد        عشق تو هزار طيلسان را 

 لب برهم دوخت و خشک لب کرد      بس مرد شگرف را که اين بحر 

 گه تاب بسوخت گاه تب کرد      بس جان عظيم را که اين درد 

 عقل از چه عزيمت رطب کرد      چون خار رطب بد و رطب خار 

 اين کار کدام بلعجب کرد      صد حقه و مهره هست و هيچ است 

 باري مکن آنچه بولهب کرد        چون نتواني محمدي يافت 

 ي عرب کرد  چون روي به قبله      عطار سزد که پشت گرم است 
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 چون شراب عشق در دل کار کرد

 دل ز مستي بيخودي بسيار کرد      چون شراب عشق در دل کار کرد 

 دل در آن شورش هواي يار کرد        شورشي اندر نهاد دل فتاد 

 پيروزه را زنار کردي  خرقه       ي دريوزه بر آتش نهاد  جامه

 هم ز زهد خويش استغفار کرد        هم ز فقر خويشتن بيزار شد 

 بر سر جمع مغان ايثار کرد      هائي که در اسالم يافت  نيکويي

 ي خمار کرد روي اندر گوشه      از پي يک قطره درد درد دوست 

 در ميان بيخودي ديدار کرد      چون ببست از هر دو عالم ديده را 

 وز بلندي دست در اسرار کرد      ر پاي آورد پست هستي خود زي

 وآنچه کرد از همت عطار کرد      آنچه يافت از ياري عطار يافت 

 

 بس نظر تيز که تقدير کرد

 تا رخ زيباي تو تصوير کرد        بس نظر تيز که تقدير کرد 

 چشم تو جانم هدف تير کرد      روي تو عقلم صدف عشق ساخت 

 گفت که اين جادوي کشمير کرد      نرگس جادوت دل از من ربود 

 پيش تو يک مسله تقرير کرد        جادوي کشمير نيارد همي 

 حلقه درافکند و به زنجير کرد      زلف تو باز اين دل ديوانه را 

 کافريش عشق تو تعبير کرد      هر که سر زلف تو در خواب ديد 

 هرچه دلم حيله و تدبير کرد        با سر زلف تو همه هيچ بود 

 ي زلف تو تأثثير کرد کوکبه       آن خاست که در کاينات کفر از

 ليک نکو کرد که تاخير کرد        زلف تو اسالم برافکنده بود 

 قصد بدو عشق زبون گير کرد        مرغ دلم تا که زبون تو شد 

 تا جگر سوخته توفير کرد       در ره عشق تو دلم جان بداد 

 ي شبگير کرد چند توان ناله      ي شبگير من از حد گذشت  ناله

 در ره عشق تو چه تقصير کرد        کس بنداند که دل عاشقم 

 ي جان در سر تشوير کرد دانه      الجرم اکنون چو به دام اوفتاد 
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 روز جوانيش غمت پير کرد       بر دل عطار ببخشاي از آنک 

   

 تا دوست بر دلم در عالم فراز کرد

 ق خويش ز جان بي نياز کرددل را به عش      تا دوست بر دلم در عالم فراز کرد 

 از جان بشست دست و به جانان دراز کرد    دل از شراب عشق چو بر خويشتن فتاد 

 بيخود شد و ز ننگ خودي احتراز کرد    فرياد برکشيد چو مست از شراب عشق 

 تکبير کرد بر دل و بر وي نماز کرد    چون دل بشست از بد و نيک همه جهان 

 اين ديده چون فراز شد آن ديده باز کرد  خت از دو کون بر روي دوست ديده چو بر دو

 ادريس وقت گشت که جان چشم باز کرد    پيش از اجل بمرد و بدان زندگي رسيد 

 در هر قدم هزار حقيقت مجاز کرد     رسيد  چندان که رفت راه به آخر نمي

 آن نيکويي که با دل او دلنواز کرد     عطار شرح چون دهد اندر هزار سال 

 

 ق تو مست جاودانم کردعش

 ي جهانم کرد ناکس جمله        عشق تو مست جاودانم کرد 

 که مي عشق سر گرانم کرد       دل شوم عجب نبود  گر سبک

 اي نهانم کرد راست چون سايه        چون هويدا شد آفتاب رخت 

 نشانم کرد که غم عشق بي      چون نشان جويم از تو در ره تو 

 پس به صد روي امتحانم کرد      شير عشقت به خشم پنجه گشاد 

 دل من برد و قصد جانم کرد        درديم داد و درد من بفزود 

 گفتمش من کيم چه دانم کرد      گفت اي دلشده چه خواهي کرد 

 همچو سايه ز پس دوانم کرد        تا ز پيشم چو آفتاب برفت 

 آه کين کار چون توانم کرد        سايه هرگز در آفتاب رسد 

 ها همه گمانم کرد  که يقين       اي عطار چند گويي نگه کن 

 

 دست با تو در کمر خواهيم کرد

 قصد آن تنگ شکر خواهيم کرد      دست با تو در کمر خواهيم کرد 

 کار با تو سر به سر خواهيم کرد      در سر زلف تو سر خواهيم باخت 
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 پاي کوبان شور و شر خواهيم کرد      چون لب شيرين تو خواهيم ديد 

 ما ز جان خود سپر خواهيم کرد      تيرباران در رسد چون ز چشمت 

 چون به روي تو نظر خواهيم کرد      از دو عالم چشم بر خواهيم دوخت 

 سر در آن از خاک بر خواهيم کرد      در غم عشق تو جان خواهيم داد 

 هر زمان وامي دگر خواهيم کرد      چون بر سيمينت بي زر کس نديد 

 کار خود چون آب زر خواهيم کرد       تا بر سيمين تو چون زر بود 

 گر خواهيم کرد ترک عقل حيله      با جنون عشق تو خواهيم ساخت 

 آن سخن را مختصر خواهيم کرد      هر سخن کانرا تعلق با تو نيست 

 گر همه عالم سفر خواهيم کرد      در همه عالم تو را خواهيم يافت 

 اهيم کردنوحه هر دم بيشتر خو      ي ما نشنوي  گرچه هرگز نوحه

 خويشتن را خاک درخواهيم کرد      تا تو بر ما بگذري گر نگذري 

 گر ز کوي تو گذر خواهيم کرد      بر سر کوي وفا سگ به ز ما 

 ما کنون از پاي سر خواهيم کرد      خواهي نگونساري ما  چون تو مي

 هرچه از ما خير و شر خواهيم کرد      در قيامت با تو خواهد بود و بس 

 ذکر دايم را ز بر خواهيم کرد       ر در وصف تو گفت هرچه آن عطا

 

 پشت بر روي جهان خواهيم کرد

 قبله روي دلستان خواهيم کرد      پشت بر روي جهان خواهيم کرد 

 گرچه دين و دل زيان خواهيم کرد      سود ما سودايي عشقت بس است 

 مرکبي از خون روان خواهيم کرد    خاصه عشقش را که سلطان دل است 

 کين چنين کاري به جان خواهيم کرد    گر خون شد ز عشقش باک نيست دل ا

 روز آخر جان فشان خواهيم کرد      گر در اول روز خون کرديم دل 

 پايهاي نردبان خواهيم کرد        ذره ذره در ره سوداي تو 

 اي زين دو جهان خواهيم کرد پايه    چون به يک يک پايه بر خواهيم رفت 

 ما دو عالم در ميان خواهيم کرد       به حکم تا کسي چشمي زند بر هم

 برتر از هفت آسمان خواهيم کرد      آن روش کز هرچه گويم برتر است 

 ما کنون در يک زمان خواهيم کرد      وآن سفر کافالک هرگز آن نکرد 
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 ما به يک دم بيش از آن خواهيم کرد      گر کند چرخ فلک صد قرن سير 

 يشتن را امتحان خواهيم کردخو      پس به يک ذره و يک يک وجود 

 وز همه عالم کران خواهيم کرد     سر ز يک يک ذره بر خواهيم تافت 

 قصد بحر جاودان خواهيم کرد      پا و سر خواهيم شد  شبنمي بي

 منزل اول نشان خواهيم کرد      تا ابد چندان که ره خواهيم رفت 

 ردپس خبر از کاروان خواهيم ک      نيست از پيشان ره کس را خبر 

 گرچه بسياري فغان خواهيم کرد      کس جواب ما نخواهد داد باز 

 هم وجود خود عيان خواهيم کرد      گر بسي معشوق را خواهيم جست 

 ما همه خود را نهان خواهيم کرد      ور شود مويي ز معشوق آشکار 

 پس چگونه ره بيان خواهيم کرد      چون فريد اينجا دو عالم محو شد 

 

 قصد دل و جانم کرداي ناگه  ترسا بچه

 سوداي سر زلفش رسواي جهانم کرد    اي ناگه قصد دل و جانم کرد  ترسا بچه

 ترسا بچه آن دارد ديوانه از آنم کرد    زو هر که نشان دارد دل بر سر جان دارد 

 وز کعبه به بتخانه زنجير کشانم کرد     داد به پيمانه  دوش آن بت شنگانه مي

 چون رفت مسلماني بس نوحه که جانم کرد      باني کردم ز پريشاني در بتکده در

 دردا که به سر باري اسالم زيانم کرد    داري زو کرد خريداري  دل کفر به دين

 انگشت زنان بودم انگشت گزانم کرد     آزاد جهان بودم بي داد و ستان بودم 

 م کردوين جرم چو خود کردم با خود چه توان    دل دادم و بد کردم يک درد به صد کردم 

 از روي چنان ماهي من توبه ندانم کرد    دي گفت نکو خواهي توبه است تورا راهي 

 بسيار سخن راندم تا راه بيانم کرد    آخر چو فرو ماندم ترسا بچه را خواندم 

 ي بي خويشي از خويش نهانم کرد در پرده      بنهاد ز درويشي صد تعبيه انديشي 

 جستم در حال عيانم کرد هر چيز که مي     چون دست ز خود شستم از بند برون جستم

 تا در بن دريايي بي نام و نشانم کرد     مايي افتاده بدم جايي  من بي من و بي

 هم مهر به لب بر زد هم بند زبانم کرد     عطار دمي گر زد بس دست که بر سر زد 

 

 زلف تو مرا بند دل و غارت جان کرد
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  تو مرا رانده به گرد دو جهان کردعشق    زلف تو مرا بند دل و غارت جان کرد 

 گويي که قضا با غم عشق تو قران کرد    گويي که بال با سر زلف تو قرين بود 

 چون يافت ره زلف تو يک حلقه نشان کرد    اندر طلب زلف تو عمري دل من رفت 

 وان حلقه ز چشم من سرگشته نهان کرد     وقت سحري باد درآمد ز پس و پيش 

 چون برد دلم آمد و آهنگ به جان کرد     نهان گشت دلم برد ي زلف تو چون حلقه

 پيش آمد و عمري چو دلم در سر آن کرد    جان نيز به سوداي سر زلف تو برخاست 

 ي خود موي کشان کرد جان را ز پس پرده    ناگه سر مويي ز سر زلف تو در تاخت 

 ان مي نتوان کردکز زلف تو يک موي نش    الجمله بسي تک که زدم تا که يقين گشت  في

 آن مايه که عطار توانست بيان کرد       گرچه نتوان کرد بيان سر زلفت 

 

 هر که را عشق تو سرگردان کرد

 ي آن نتوان کرد هرگزش چاره      هر که را عشق تو سرگردان کرد 

 هر که بيچاره نشد تاوان کرد      ي عشق تو بيچارگي است  چاره

 يک ذره تو را فرمان کردهر که       سر به فرمان بنهد خورشيدش 

 اين چنين عاشق زارم آن کرد        چون به زيبايي آن داري تو 

 افشان کرد چشم اين سوخته خون      ي تيز  ريز تو از غمزه چشم خون

 خويش را پيش رخت قربان کرد      چه کني قصد به خونم که دلم 

 که هوايت ز ميان جان کرد        داني  جان عطار تو خود مي

 

 قنا نتوان کرد  بيعزم خرابات

 دست به يک درد بي صفا نتوان کرد      قنا نتوان کرد  عزم خرابات بي

 الجرم اين يک از آن جدا نتوان کرد    چون نه وجود است نه عدم به خرابات 

 هيچ نشان شه و گدا نتوان کرد      شاه مباش و گدا مباش که آنجا 

 ز فنا نتوان کردي اين راه ج توشه    گم شدن و بيخودي است راه خرابات 

 ي اثبات او وفا نتوان کرد وعده    هر که ز خود محو گشت در بن اين دير 

 ي بقا نتوان کرد تا به ابد چاره      سايه که در قرص آفتاب فرو شد 

 زانکه چنين عزم جز به ال نتوان کرد      کني تو به باال  ال شو اگر عزم مي
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  قدر قضا نتوان کردتا به ابد آن     حضور کني فوت  گر قدري عمر بي

 ترک جهاني به يک خطا نتوان کرد    خود قدري نيست اين قدر که جهان است 

 تا ابد االبدش دوا نتوان کرد      گر ز خرابات درد قسم تو آيد 

 حاجت تو بي ميي روا نتوان کرد    چون به خرابات حاجت تو حضور است 

  نتوان کرددر حق ياري چنين ريا      يار عزيز است خاصه يار خرابات 

 دامن او يک نفس رها نتوان کرد      هم نفسي دردکش اگر به کف آري 

 قصه دردي کشان ادا نتوان کرد      تا که نگردد فريد درد کش دير 

 

 روي در زير زلف پنهان کرد

 تا در اسالم کافرستان کرد      روي در زير زلف پنهان کرد 

  کردهمه کفار را مسلمان      باز چون زلف برگرفت از روي 

 تا دل من به زلف پيمان کرد        دوش آمد برم سحرگاهي 

 ي زلف او پريشان کرد حلقه      چون سحرگاه باد صبح بخاست 

 گفت اين باد کرد چتوان کرد        گفتم آخر چرا چنين کردي 

 چشم برهم نهاد و فرمان کرد      گفتمش عهد کن به چشم اين بار 

 دم شکست و تاوان کردباز عه        چون که پيمان ما به باد بداد 

 دل من برد و تيرباران کرد       چون برفتم ز چشم، او حالي 

 گفت چشمم نکرد مژگان کرد      گفتم آخر شکست چشمت عهد 

 گفت کن زانکه بوسه ارزان کرد        گفتمش با لب تو عهد کنم 

 بر لبم لعل او درافشان کرد        چون ببستيم عهد لب بر لب 

 پاره از من بکند و پنهان کرد      وشي خويشتن شدم ز خ من چو بي

 گفت آن لب نکرد دندان کرد       گفتم آخر لب تو عهد شکست 

 ندانم که هيچ درمان کرد  مي      درد عطار را که درمان نيست 

 

 نتوان کرد بي لعل لبت وصف شکر مي

 نتوان کرد بي عکس رخت فهم قمر مي    نتوان کرد  بي لعل لبت وصف شکر مي

 نتوان کرد وصف لب لعلت به شکر مي    ي است شکر لعل لبت را چون صدقه ستان
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 نتوان کرد صفري ز دهان تو خبر مي      نتوان داد  مويي ز ميان تو نشان مي

 نتوان کرد زان در رخ تو تيز نظر مي      برگ گلت آزرده شود از نظر تيز 

  کردنتوان بي زلف تو دل زير و زبر مي    چون زلف تو زير و زبري همه خلق است 

 نتوان کرد کرديم بسي حيله دگر مي    ي عشق رخت از همه نوعي  در واقعه

 نتوان کرد ي عشق تو زبر مي وافسانه    نتوان برد  اين کار به افسانه به سر مي

 نتوان کرد چون با تو به هم دست و کمر مي    نتوان بست به صد سال  از تو کمري مي

 نتوان کرد دي عشق تو سفر ميدر وا    ي خون جگرم گر نخوري تو  بي توشه

 نتوان کرد تر مي اين سوخته را سوخته      گفتي چو بسوزم جگرت آن تو باشم 

 آهنگ بدين بال و بدين پر نتوان کرد    گفتي تو که مرغ مني آهنگ به من کن 

 نتوان کرد چون قصد تو از بيم خطر مي    کي در تو رسم گرد تو درياي پر آتش 

 نتوان کرد نقاشي اين روي چو زر مي    ش خيالت بي اشک چو خونم ز غم نق

 نتوان کرد در گردن هندوي بصر مي    ترک غم تو کرد مرا اشک چنين سرخ 

 نتوان کرد از آتش سوزنده حذر مي    چون هر چه که آن پيش من آيد ز تو آيد 

 نتوان کرد  افتاده چنانم که گذر مي    در پاي غم از دست دل عاشق عطار 

 

 وي چمن تاختن آوردچون باد صبا س

 گويي به غنيمت همه مشک ختن آورد    چون باد صبا سوي چمن تاختن آورد 

 پس از چه سبب غرقه به خون پيرهن آورد    زان تاختنش يوسف دل گر نشد افگار 

 زين شکل که از پرده برون ياسمن آورد      ي رشکند  اشکال بدايع همه در پرده

 ين بوي که از نافه به صحرا سمن آوردز    هرگز ز گل و مشک نيفتاد به صحرا 

 زين رسم که در باغ کنون نسترن آورد    ي عنبر نخرد کس به جوي نيز  صد بيضه

 از مشک برافکند و به گوش چمن آورد    هر لحظه صبا از پي صد راز نهاني 

 در مهد چو عيسي به شکر در سخن آورد    آن راز به طفلي همه عيسي صفتان را 

 آبي چو گالبش ز صفا در دهن آورد    رق از رخ يارم چون کرد گل سرخ ع

 سر از غم کم عمري خود در کفن آورد    الله چو شهيدان همه آغشته به خون شد 

 تر ز من آورد  آخر جگري سوخته دل    اول نفس از مشک چو عطار همي زد 
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 خطت خورشيد را در دامن آورد

 من آوردز مشک ناب خرمن خر      خطت خورشيد را در دامن آورد 

 که با خورشيد و مه در گردن آورد      چنان خطت برآوردست دستي 

 چو گل کرده قبا پيراهن آورد        دار فلک از عشق خطت  کله

 لب شيرينت جوشي در من آورد      خط مشکينت جوشي در دل انداخت 

 جهان را شوق تو در شيون آورد     فلک را عشق تو در گردش انداخت 

 تن آورد به خوبي تو يک سيمين        دوري ندانم تا فلک در هيچ 

 ي مردافکن آورد که چندين حلقه      ديد  فلک چون هر شبي زلف تو مي

 زن آورد سر زلف تو را چوبک       ز چشم بد بترسيد از کواکب 

 دهاني همچو چشم سوزن آورد      از آن سر رشته گم کردم که رويت 

 در يک ارزن آورددانه  گهر سي      از آن سرگشته دل ماندم که لعلت 

 اگر خورشيد وجهي روشن آورد      اي وصل تو هر روز  ز بهر ذره

 فرو شد زرد و سر در دامن آورد      چون آن ذره نيافت از خجلت آن 

 به اسرار سخن آبستن آورد       دل عطار در وصلت ضميري 

 

 آورد زين دم عيسي که هر ساعت سحر مي

 آورد المي بر خفته سر از خاک بر ميع    آورد  زين دم عيسي که هر ساعت سحر مي

 آورد هر نفس باغ از صبا زيبي دگر مي    افکند  هر زمان ابر از هوا نزلي دگر مي

 آورد از بهشت عدن مرواريد تر مي    ابر تر دامن براي خشک مغزان چمن 

 آورد دست ابرش پاي کوبان باز بر مي  هر کجا در زير خاک تيره گنجي روشن است 

 آورد زانکه آب از ابر شير چون شکر مي    ر آيد از لب طفالن باغ طعم شير و شک

 آورد کز ضمير آهوان چين خبر مي   با نسيم صبح گويي راز غيبي در ميان است 

 آورد از براي آن دهان باالي سر مي  غنچه چو زرق خود از باال طلب دارد چو ابر 

 آورد  برون برگي دگر ميهر دم از پرده  خورد گل  گر ز بي برگي درون غنچه خون مي

 آورد گل چگونه بوي مشکين از جگر مي  پذيرد از جگر  مشک را چون بوي نقصان مي

 آورد زندگاني بر سر آتش به سر مي  داند که عمري سرسري دارد چو برق  گل چو مي

 آورد سر گراني هر دمش از پاي در مي    کشد  نرگس سيمين چو پر مي جام زرين مي
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 آورد چشم خواب آلود پر خواب سحر مي  خورده است آن مخمور چشم يالجرم از بس که م

 آورد زين قبل در دست سيمين جام زر مي    زند  يا صباي تند گويي سيم و زر را مي

 آورد  در سخن خورشيد را در زير پر مي    تا که در باغ سخن عطار شد طاوس عشق 

 

 چو طوطي خط او پر بر آورد

 جهان حسن در زير پر آورد      چو طوطي خط او پر بر آورد 

 ز سرسبزي خطش رنگي بر آورد    به خوش رنگي رخش عالم برافروخت 

 بر چون سيمش از رويم زر آورد    لب چون لعلش از چشمم گهر ريخت 

 ز خشکي اي عجب دامن تر آورد      گل از شرم رخ او خشک لب گشت 

 ر آوردکه از خنده به دريا گوه      دهان تنگ او يارب چه چشمه است 

 هزاران حلقه در يکديگر آورد        سر زلفش شکار دلبري را 

 فلک را نيز سر در چنبر آورد      فلک زان چنبري آمد که زلفش 

 چو چوگانش به خدمت بر سر آورد     گشت  فلک در پاي او چون گوي مي

 ز زلفش خادمي را عنبر آورد         چو شد عطار الالي در او 

 

 ر آوردلوح چو سيمت خطي چو قير ب

 تا دلم از خط تو نفير بر آورد    لوح چو سيمت خطي چو قير بر آورد 

 تا خطت آن خون کنون ز شير بر آورد      ي من  خورد خون سوخته لعل تو مي

 خط تو چون مويش از خمير بر آورد     گرچه دلم در کشيد روي چه مقصود 

 بر آوردآنچه هالکت به زخم تير     چشم تو يارب ز هر که روي تو خواهد 

 کو به دروغي تو را نظير بر آورد      ام اگرچه بود راست  دشمن آيينه

 الجرم آن گرد از ضمير بر آورد    در صفتت رفت و روب کرد بسي دل 

 رشک دمار از مه منير بر آورد      ي جمال گشادي  تا که سر رزمه

 ي خورشيد چون ز زير برآورد چهره    اطلس روي تو عکس بر فلک انداخت 

 تا به ابد پاي شب ز قير بر آورد      رخت تا ز جيب حسن برآمد صبح 

 هاي دلپذير بر آورد سر به فسون      عقل مگر سر کشيد از سر زلفت 

 گرد همه عالمش اسير بر آورد     زلف تو خود عقل را ببست به مويي 
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 گير بر آورد هاي جاي تا که سخن    گشت  عقل بسي گرد وصف لعل تو مي

 هر نفسي را که عقل پير بر آورد      ر دهنش کرد بخت جوان لب تو د

 جان به لب از حلق ناگزير بر آورد      بي لب تو دل نداشت صبر زماني 

 اي چو زير بر آورد هر نفسي ناله    چون ننوازي مرا چو چنگ که عطار 

 

 چو جان و دل ز مي عشق دوش جوش بر آورد

 در افتاد و جان خروش بر آورددلم ز دست   چو جان و دل ز مي عشق دوش جوش بر آورد 

 ز ذوق مستي عشقت دمي به هوش بر آورد    شراب عشق نخوردست هر که تا به قيامت 

 ي پندار خود ز گوش بر آورد که عقل پنبه    بيار دردي اندوه و صاف عشق دلم را 

 ميان درد و به بازار درد نوش بر آورد    بيار درد که معشوق من گرفت مرا مست 

 به گرد شهر چو رندان مي فروش بر آورد     زنار داد و مست و خرابم فکند خرقه و

 چنان نمود که از راه ديده جوش بر آورد    مرا به خلق نمود و برفت دل ز پي او 

 پوش بر آورد هزار نعره از آن پير فوطه  به يک شراب که در حلق پير قوم فرو ريخت 

  شوق رخ نکوش بر آوردهزار آه ز    ز آرزوي رخ او دلم چنانست که بيزار 

 مرا به عشق ز عقل سخن نيوش بر آورد     سخن چگونه نيوشم برو که خاطر عطار 

 

 دل دست به کافري بر آورد

 وآيين قلندري بر آورد        دل دست به کافري بر آورد 

 رندي و مقامري بر آورد        خواست  قرائي و تايبي نمي

  آوردکيش بت آزري بر        دين و ره ايزدي رها کرد 

 سالوس و سيه گري بر آورد        در کنج نفاق سر فرو برد 

 ممن شد و کافري بر آورد        ها کرد  از توبه و زهد توبه

 صافي شد و دلبري بر آورد        دالن خورد  تا دردي درد بي

 تلبيس و مزوري بر آورد       عطار چو بحث حال خود کرد 

 

 خطي سبز از زنخدان مي بر آورد

 مرا از دل نه کز جان مي بر آورد      خدان مي بر آورد خطي سبز از زن
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 مداد از لعل خندان مي بر آورد    خطش خوش خوان از آن آمد که بي کلک 

 خوان مي بر آورد ز نقره خط خوش      مداد اينجا چه باشد لوح سيمش 

 مگر خار از گلستان مي بر آورد      کدامين خط خطا رفت آنچه گفتم 

 که از گلبرگ ريحان مي بر آورد      باشد چنين باغي چه جاي خار 

 که سنبل از نمکدان مي برآورد      گويم که ريحان خادم اوست  چه مي

 که سبزه زاب حيوان مي برآورد      روي است  چه جاي سنبل تاريک

 زمرد را ز مرجان مي بر آورد      نبات اينجا چه ذوق آرد وليکن 

  مي بر آوردنبات از شکرستان        ز سبزه هيچ شيريني نيايد 

 که مشک از ماه تابان مي بر آورد      چه سنجد در چنين موضع زمرد 

 چه شيريني ز ديوان مي بر آورد      که داند تا به سرسبزي خط او 

 چو او سر از گريبان مي بر آورد      کشد دامن جهاني  به خون در مي

 که دل از جورش افغان مي بر آورد       خدايا داد من بستان ز خطش 

 ز اسالم و ز ايمان مي بر آورد         ي خلق را مانند عطار جهان

 

 ي عشق تو آب زندگاني کي خورد زنده

 عاشق رويت غم جان و جواني کي خورد    ي عشق تو آب زندگاني کي خورد  زنده

 تا که جان دارد شراب شادماني کي خورد  اي  هر که خورد از جام دولت درد دردت قطره

 اي اندوه اين زندان فاني کي خورد ذره     جمالت تا ابد جان چو باقي شد ز خورشيد

 تا نه الل آيد زالل جاوداني کي خورد    گر فصيح عالمي باشد به پيش عشق تو 

 هر که سلطان شد قفاي پاسباني کي خورد  دل که عشقت يافت بيرون آمد از بار دو کون 

  دوستگاني کي خوردپادشه با هر گدايي  ام از دست دوست  هر کسي گويد شرابي خورده

 با يقين عشق ز هر بد گماني کي خورد    داروي يقين عشق خورد  جان ما چون نوش

 پس غم اين تنگ جاي استخواني کي خورد   چون دل عطار در عشقت غم صد جان نخورد 

 

 درد من هيچ دوا نپذيرد

 زانکه حسن تو فنا نپذيرد        درد من هيچ دوا نپذيرد 

 هرگز آن توبه خدا نپذيرد       کنم گر من از عشق رخت توبه
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 ي ما نپذيرد نقش تو ديده        از لطافت که رخت را ديدم 

 چشم خفاش ضيا نپذيرد        نتوانم که تو را بينم از آنک 

 سر گرفته است عطا نپذيرد      خواست  گرچه زلف تو دل ما مي

 اگر آن زلف دوتا نپذيرد        ما بداديم دل اما چه کنيم 

 از من بي سر و پا نپذيرد        م لعل لبت هرچه پيش تو کش

 اين قدر تحفه چرا نپذيرد       کش لعل تو جان  کشم پيش مي

 زانکه جان بي تو بها نپذيرد       بازم  در ره عشق تو جان مي

 جان عزيز است دغا نپذيرد      دهي آخر در جان  چه دغا مي

 هيچکس گفت گدا نپذيرد        گر بگويم که چه ديدم از تو 

 کشته داني که دوا نپذيرد      يم، ز غمت کشته شوم ور نگو

 کس ز قول تو گوا نپذيرد        تو مرا کشتي و خلقيت گواه 

 مرهمي به ز وفا نپذيرد         خستگي دل عطار از تو 

 

 چون زلف بيقرارش بر رخ قرار گيرد

 از رشک روي مه را در صد نگار گيرد    چون زلف بيقرارش بر رخ قرار گيرد 

 صد دست بايد آنجا تا در شمار گيرد    قه بيني در زلف مشکبارش از بس که حل

 تا روز رستخيزش زان مي خمار گيرد      گر زاهدي ببيند ميگوني لب او 

 گلزار پاي تا سر از رشک خار گيرد    گر ماه الله گونش تابد به نرگس و گل 

 يک تير برگشايد صيدي هزار گيرد      گر از کمان ابرو بادام نرگسينش 

 از بيم تير چشمش گردون حصار گيرد    کشد تيغ  شيد کو ز تنگي بر چرخ ميخور

 دهر خرف ز رويش طبع بهار گيرد    او آفتاب حسن است از پرده گر بتابد 

 در آرزوي مويش از جان کنار گيرد    عاشق که از ميانش مويي خبر ندارد 

  گيرداندر ميان آتش دل چون قرار     دهد وليکن  عطار را به وعده دل مي

 

 چو به خنده لب گشايي دو جهان شکر بگيرد

 ي جمالت همه تن شکر بگيرد به نظاره  چو به خنده لب گشايي دو جهان شکر بگيرد 

 هاي عالم به همان قدر بگيرد همه عرصه    قدري ز نور رويت به دو عالم ار در افتد 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ١٤٢ 

 ردي من نفس سحر بگي ز دم فسرده    چو در آرزوي رويت نفسي ز دل برآرم 

 نه غمي دگر گزيند نه رهي دگر بگيرد  چه غم ره است اين خود که دلم دمي درين ره 

 ز سرشک عاشقانت همه رهگذر بگيرد    اگر از عتاب غيرت ره عاشقان بگيري 

 به مديح تو دو عالم به در و گهر بگيرد    ز پي تو جان عطار اگر امتحان کنندش 

 

 چون پرده ز روي ماه برگيرد

 از فرق فلک کاله برگيرد      وي ماه برگيرد چون پرده ز ر

 از روي سپهر ماه برگيرد       بي روي چو ماه او دم سردم 

 هر دم که زنم به آه برگيرد        نظري اگر دمم بيند  صاحب

 چون سايه مرا ز راه برگيرد        ام به بوي آنک  در راه فتاده

 سايه ز من تباه برگيرد      و او خود چو مرا تباه بيند حال 

 دو جادو را گواه برگيرد      خطش چو به خون من سجل بندد 

 جز آنکه دل از اله برگيرد       که حکم کند بدين گواه و خط 

 صد توبه به يک گناه برگيرد       هرگاه که زلف او نهد جرمم 

 وز هم لب عذرخواه برگيرد        ليکن لب عذرخواه پيش آرد 

  و شاه برگيردتا رسم گدا      ي دو چشمش آن خواهد  جادو بچه

 ي سياه برگيرد جادو بچه      صد بالغ را ببين که چون از راه 

 وز صبر بسي سپاه برگيرد       عقل آيد و عالمي حشر سازد 

 تا پرده ز پيشگاه برگيرد       با قلب شکسته پيش صف آيد 

 با خيل و سپه ز راه برگيرد      چشمش به صف مژه به يک مويش 

 کنجي دلم از پناه برگيرد        گفتم اگرم دهد پناه خود 

 اين قلب که گاه گاه برگيرد       از نقد جهان فريد را قلبي است 

 

 چو قفل لعل بر درج گهر زد

 جهاني خلق را بر يکدگر زد       چو قفل لعل بر درج گهر زد 

 خط سبزش قضا را بر قدر زد      لب لعلش جهان را برهم انداخت 

 ون عسل حل شد طبر زدز خجلت چ      نبات خط او چون از شکر رست 
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 نينديشيد و الف التذر زد    به رخش حسن چون بر عاشقان تاخت 

 لب او بانگ بر تنگ شکر زد      رخ او تاب در خورشيد و مه داد 

 به سيمين لوح او بيرنگ برزد       چو نقاش ازل از بهر خطش 

 درونش سي ستاره بر قمر زد      ي لعل  چو خط بنوشت گويي نقطه

 بدو گفتم که کم زن بيشتر زد      مژگان بر دلم تير زد به  بسي مي

 ي زير و زبر زد گره بر طره      دلم از طره چون زير و زبر کرد 

 عقيقي گشت آنگه بر کمر زد      دلم خون کرد تا از پاش بفکند 

 کمربند فلک را دست در زد      دلم با او چو دستي در کمر کرد 

 دم آتشي در خشک و تر زد به يک      فريد او را گزيد از هر دو عالم 

 

 دست در دامن جان خواهم زد

 پاي بر فرق جهان خواهم زد      دست در دامن جان خواهم زد 

 بانگ بر کون و مکان خواهم زد      اسب بر جسم و جهت خواهم تاخت 

 از همه خلق نهان خواهم زد      وانگه آن دم که ميان من و اوست 

 بي نام و نشان خواهم زددم ز       چون مرا نام و نشان نيست پديد 

 آن دم از کام و زبان خواهم زد      هان مبر ظن که من سوخته دل 

 وثان دم پاک به جان خواهم زد       تن پليد است بخواهم انداخت 

 خويش چنان خواهم زد من بي      در شکم چون زند آن طفل نفس 

 فشان خواهم زد نفس شعله      اي خواهم ساخت  از دلم مشعله

 آن نفس ني به دهان خواهم زد      و صفا صبح صفت از سر صدق 

 الف از عين عيان خواهم زد      چون عيان گشت مرا آنچه مپرس 

 پس چرا دم به گمان خواهم زد      الف اين نيست يقين است يقين 

 دم بي کفک و دخان خواهم زد        من نيم مطبخي زير و زبر 

 واهم زدقدم از پاي روان خ      چون سر و پاي روان نيست مرا 

 بر سر خصم سنان خواهم زد      خصم نفس است گرم عشوه دهد 

 نفس از سود و زيان خواهم زد        ي نفس پليد  تا که از وسوسه

 دست بر رطل گران خواهم زد        به خرابات فرو خواهم شد 
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 اين دم انگشت زنان خواهم زد       ام  زده آن دم انگشت گزان مي

 تيغ را زخم ميان خواهم زد      تير را پيک بال خواهم ساخت 

 کز سر فتنه نشان خواهم زد        فتنه بيدار چنان خواهم کرد 

 من دم گرگ شبان خواهم زد        هر شبان موسي عمران نبود 

 در همه نطق و بيان خواهم زد      تا کي از شعر فريد آتش عشق  

 

 عشق آمد و آتشي به دل در زد

  گزاف الف دلبر زدتا دل به      عشق آمد و آتشي به دل در زد 

 کامد غم عشق و حلقه بر در زد        آسوده بدم نشسته در کنجي 

 هر چيز که داشتم به هم بر زد      شاخ طربم ز بيخ و بن برکند 

 تا رويم از آرزوي او زر زد      بر نگار است او  گفتند که سيم

 عقلم چو مگس دو دست بر سر زد      طاوس رخش چو کرد يک جلوه 

 دريا ديدي که موج گوهر زد      دلم چو دريا شد ي او  از چهره

 هر دم که زد از ميان اخگر زد        عطار چو آتشين دل آمد زو 

 

 دل به سوداي تو جان در بازد

 جان براي تو جهان در بازد      دل به سوداي تو جان در بازد 

 هرچه دارد به ميان در بازد      دل چو عشق تو درآيد به ميان 

 سر به دعوي زبان در بازد      دارد دوست ور بگويد که که را 

 دل برافشاند و جان در بازد      هر که در کوي تو آيد به قمار 

 زنان در بازد جان و دل نعره    هر که يک جرعه مي عشق تو خورد 

 ي نام و نشان در بازد همه      ي نيک و بد از سر بنهد  جمله

 ازدگر همه سود و زيان در ب        هيچ چيزش به نگيرد دامن 

 هر چه کون است و مکان در بازد       جان عطار درين وادي عشق 

   

 ي مستم گر پرده براندازد ترسا بچه

 بس سر که ز هر سويي بر يکدگر اندازد      ي مستم گر پرده براندازد  ترسا بچه
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 ها در هر جگر اندازد يارب که چه آتش    از دير برون آمد سرمست و پريشان مو 

 صد رهبر ايمان را در رهگذر اندازد     نار برافشاند چون زلف پريشان را ز

 ي طرارش بي تيغ سر اندازد هم طره    ي غمازش بي تير جگر دوزد  هم غمزه

 بس شور به شيريني کاندر شکر اندازد    رويي چون تلخ سخن گويد  در وقت ترش

 کو يوسف کنعاني تا چشم بر اندازد    کو عيسي روحاني تا معجز خود بيند 

 صد چون پسر ادهم تاج و کمر اندازد    ض خوب او از پرده برون آيد گر عار

 حالي به سراندازي دستار در اندازد      گر تائب صد ساله بيند شکن زلفش 

 زنار کمر سازد خرقه بدر اندازد    ور صوفي صافي دل رويش به خيال آرد 

 زددايم به نثار او موج گهر اندا    ي خضرش لب  گر تر بکند دريا از چشمه

 همچون گهرش حالي زر باز بر اندازد    ور طشت فلک روزي در زر کندش پنهان 

 از رشک رخش هر شب آخر سپر اندازد    خورشيد که هر روزي بس تيغ زنان آيد 

 دل دشمن جان گردد جان در خطر اندازد    چون دوستي آن بت در سينه فرود آيد 

 سم آتش در خشک و تر اندازدچون هر نف    در ديده و دل هرگز چه خشک و ترم ماند 

 يکبار دگر آخر بر وي نظر اندازد      عطار اگر روزي نو دولت عشق آيد 

 

 گر از گره زلفت جانم کمري سازد

 داران از خويش سري سازد در جمع کله      گر از گره زلفت جانم کمري سازد 

 داز دست سر زلفت هر شب حشري ساز   گردون که همه کس را زو دست بود بر سر 

 هم شمع رخت سوزد گر بال و پري سازد    طاوس فلک هر شب شد سوخته بال و پر 

 يا به بتري گردد يا گلشکري سازد      بنماي لب و رويت تا اين دل بيمارم 

 تا بو که ز خون دل زاد سفري سازد   جان عزم سفر دارد زين بيش مخور خونش 

 ش نبود از وجه زري سازدچون وجه زر  خواهي  اين عاشق بي زر را زر نيست تو مي

 بري سازد ديوانه بود هر کو با سيم      تا زر نبود اول تا جان ندهد آخر 

 سازي دل با دگري سازد چون توبه نمي    سازم تا بو که بسازي تو  ديري است که مي

 عطار کنون بي تو قوت از جگري سازد     چون نيست ز ياقوتت هم قوت و هم قوتم 

 

 گر آه کنم زبان بسوزد
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 بگذر ز زبان جهان بسوزد        گر آه کنم زبان بسوزد 

 ترسم از آن که جان بسوزد مي       زين سوز که در دلم فتادست 

 بيم است که آسمان بسوزد      اين سوز که از زمين دل خاست 

 گر نام برم زبان بسوزد      اين آتش تيز را که در جان است 

 ان بسوزداز سينه که تا مي        شد تيغ زبان من چنان گرم 

 وقت است که استخوان بسوزد      مغزم همه سوختست وامروز 

 عالم همه جاودان بسوزد        گر بر گويم غمي که دارم 

 دو کون به يک زمان بسوزد        صد آه کنم که هر يکي زو 

 شايد که ز ننگ آن بسوزد         عطار مگر که خام افتاد 

 

 مرا سوداي تو جان مي بسوزد

 بسوزد چو شمعي زار و گريان مي       بسوزد مرا سوداي تو جان مي

 بسوزد به يک ساعت دو چندان مي    غمت چندان که دوزخ سوخت عمري 

 بسوزد دلم زين درد بر جان مي       فکندي آتشم در جان و رفتي 

 بسوزد چو عودم بر سر آن مي        رخ تو آتشي دارد که هر دم 

 بسوزد ه پايان ميکه از سر تا ب    چو شمعم سر از آن آتش گرفته است 

 بسوزد ز بيدادي هجران مي        مکن، داديم ده کين نيم جانم 

 بسوزد که از گرميش پيکان مي        بترس از تير آه آتشينم 

 گرم گردون حيران مي بسوزد      من حيران ز عشقت برنگردم 

 بسوزد به دم گردون گردان مي     دم گردون خورد آن کس که هرشب 

 بسوزد  قلم بشکست و ديوان مي       عطار چو در کار تو عاجز گشت

 

 اگر ز پيش جمالت نقاب برخيزد

 ز ذره ذره هزار آفتاب برخيزد      اگر ز پيش جمالت نقاب برخيزد 

 خمارش ز خواب برخيزد چو چشم نيم      ي بيدار رستخيز شود  جهان ز فتنه

 خرد اگر بنشيند خراب برخيزد    به مجلسي که زند خنده لعل ميگونش 

 زن بي شراب برخيزد هزار نعره     ه خنده در آيد لبش ز هر سويي اگر ب
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 هزار جوش ز لعل خوشاب برخيزد      زمرد خط تو چون ز لعل برجوشد 

 ز خار رشک، خروش از گالب برخيزد    ز بس که بوي گل عارضش عرق گيرد 

 قيامتي از جهان خراب برخيزد   ز بس که اهل جهان را چو صور دم دهد او 

 چو غسل سازي از خون ناب برخيزد     ز دعوي عشق او بنشست جنابتي که

 گمان مبر که به درياي آب برخيزد    که آن چنان حدثي تا که تو نگريي خون 

 ز زلف مشک فشانش چه تاب برخيزد    خبر کراست که از بهر تف هر جگري 

 ز آفتاب رخش کي نقاب برخيزد    نشان کراست که از بهر غارت دو جهان 

 ي حيوان حجاب برخيزد ز پيش چشمه     ند از لفظ خويش شعر فريد اگر ادا ک

 

 گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خيزد

 تر خيزد در عشق تو هر ساعت دل شيفته    گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خيزد 

 گر در همه خوزستان زين شيوه شکر خيزد      لعلت که شکر دارد حقا که يقينم من 

 دل در خم زلف تو چون گوي به سر خيزد    زلف تو به پاي افتد هرگه که چو چوگاني 

 آخر ز چو من مفلس داني که چه زر خيزد    گفتي به بر سيمين زر از تو برانگيزم 

 اين قلب که برگيرد زان وجه چه برخيزد  قلبي است مرا در بر رويي است مرا چون زر 

 اول ز نظر خيزدآري همه رسوايي     تا در تو نظر کردم رسواي جهان گشتم 

 آري چو تو بگزينم، گر چون تو دگر خيزد    گفتي چو مني بگزين تا من برهم از تو 

 بر خاک درت افتد در خون جگر خيزد    بيچاره دلم بي کس کز شوق رخت هر شب 

 از خون چو من خاکي چه خيزد اگر خيزد    ريزي  چو خاک توام آخر خونم به چه مي

 تر خيزد ي آن تازگي رويش از ديده    ي تو عطار اگر روزي رخ تازه بود ب

 

 هر روز غم عشقت بر ما حشر انگيزد

 صد واقعه پيش آرد صد فتنه برانگيزد    هر روز غم عشقت بر ما حشر انگيزد 

 افزايت تف جگر انگيزد اندوه دل    عشقت که ازو دل را پر خون جگر ديدم 

 هم از سنگ برانگيزدتا چشم زني بر     هرگه که برون آيد از چشم تو اخباري 

 سوداي سر زلفت صفراي سر انگيزد    سرخي لب لعلت سرسبزي جان دارد 

 هر لحظه به شيريني شوري دگر انگيزد   ي شيرينت شوري چو شکر دارد  چون پسته
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 کان بحر چو موج آرد سيل گهر انگيزد    عطار به وصف تو چون بحر دلي دارد 

 

 دل براي تو ز جان برخيزد

 جان به عشقت ز جهان برخيزد         جان برخيزد دل براي تو ز

 ز غمت جان ز ميان برخيزد        در دل هر که نشيني نفسي 

 کز سر سود و زيان برخيزد      مرد درد تو درين ره آن است 

 ناله از کون و مکان برخيزد      گر نقاب از رخ خود باز کني 

 زنان برخيزد دل ز جان نعره        کنان بنشيند  جان ز دل نوحه

 تا ز عشاق فغان برخيزد        ي اندوه بيار  ساقيا باده

 نه چنان خفت کزان برخيزد      ي من از مي عشق  کين تن خسته

 که زمان تا به زمان برخيزد       دل عطار ز شوق تو چنان است 

 

 اي به گوش رسد اگر ز زلف توام حلقه

 ش رسدز حلق من به سپهر نهم خرو    اي به گوش رسد  اگر ز زلف توام حلقه

 اي به گوش رسد اگر ز وصل توام مژده    ز فرط شادي وصلش به قطع جان بدهم 

 که تو ز پس نگري زلف تو به دوش رسد    در آن زمان همه خون دلم به جوش آيد 

 کنون چو بحر دلم را هزار جوش رسد    ز زلف تو به دلم چون هزار تاب رسيد 

 ابم از آن لعل سبزپوش رسدکه يک شر    ام به خموشي رسيده جان بر لب  نشسته

 نيفتدت که نصيبي بدين خموش رسد    چو هست لعل لبت را هزار تنگ شکر 

 فريد مست به محشر شکر فروش رسد     اگر ز لعل توام يک شکر نصيب افتد 

 

 رسد بوي زلف يار آمد يارم اينک مي

 رسد جان همي آسايد و دلدارم اينک مي    رسد  بوي زلف يار آمد يارم اينک مي

 رسد وآخرين انديشه و تيمارم اينک مي    دمد  اولين شب صبحدم با يارم اينک مي

 رسد سرو سيمين آن گل بي خارم اينک مي    در کنار جويباران قامت و رخسار او 

 رسد چون نباشم شاد چون غمخوارم اينک مي  اي بسا غم کو مرا خورد و غمم کس مي نخورد 

 رسد الجرم چندين نظر در کارم اينک مي      مدتي تا بودم اندر آرزوي يک نظر 
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 رسد آنچه هست از اندک و بسيارم اينک مي  دين و دنيا و دل و جان و جهان و مال و ملک 

 رسد همچو ماه از مشرق ره يارم اينک مي   روي تو ماه است و مه اندر سفر گردد مدام 

 رسد ميپسته و عناب شکر بارم اينک     بزم شادي از براي نقل سرمستان عشق 

 رسد گويد کنون عطارم اينک مي يار مي    من به استقبال او جان بر کف از بهر نثار 

 

 رسد هم بالي تو به جان بي قراران مي

 رسد هم غم عشقت نصيب غمگساران مي    رسد  هم بالي تو به جان بي قراران مي

 رسد ن ميکين چنين ميراث غم با شهسوارا    اي غم از تو چون خواهد گداي کوي تو  ذره

 رسد زانکه اين دولت به فرق تاجداران مي    من ندارم زهره خاک پاي تو کردن طمع 

 رسد پس به بوي وصل تو چون خواستاران مي    کند  هر کسي از نقش روي تو خيالي مي

 رسد نقش روي تو بدين صورت نگاران مي    هيچ کس را در دمي صورت نبندد تا چرا 

 رسد عذر خواه از ده زبان چون شرمساران مي    پيش رخت گل مگر الفي زد از خوبي کنون

 رسد او عرق کرده ز پس چون ميگساران مي    آيد شفيع  پيش رويت بلبل ار در پيش مي

 رسد آنچه از رويت به روي دوستداران مي    دور از روي تو نتواند بروي کس رسيد 

 رسد  قراران ميعالمي فتنه به روي بي  کند  زلف شبرنگت چو بر گلگون سواري مي

 رسد کاشک من دور از تو چون ابر بهاران مي  رخ چو گلبرگ بهار از من چرا پوشي به زلف 

 رسد اين همه سرسبزي سبزه ز باران مي  گريم مکن منعم ازانک  بر خطت چون زار مي

 رسد کاران مي آنچه از چشمت بدين آشفته    کي رسد آشفتگي از روزگار بوالعجب 

 رسد در کم از يک چشم زد صد تيرباران مي    ي چشم تو بس  هر غمزهدل سپر بفکند از 

 رسد ي درد تو گويي قسم ياران مي جمله    اي  هيچ درمانم نکردي تا که يارم خوانده

 رسد  الجرم عطار چون اميدواران مي  چون طمع ببريدن از وصلت نشان کافري است 

 

 رسد جان در مقام عشق به جانان نمي

 رسد دل در بالي درد به درمان نمي    رسد  ق به جانان نميجان در مقام عش

 رسد نمايد و آسان نمي دشوار مي  درمان دل وصال و جمال است و اين دو چيز 

 رسد وز صد يکي به عالم عرفان نمي  ذوقي که هست جمله در آن حضرت است نقد 

 درس جزوي به کل گنبد گردان نمي    وز هرچه نقد عالم عرفان است از هزار 
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 رسد صد يک به سوي جوهر انسان نمي    رود  وز صد هزار چيز که بر چرخ مي

 رسد ي حيوان نمي بويي به جنس جمله   وز هرچه يافت جوهر انسان ز شوق و ذوق 

 رسد يک قطره درد درد به دو جهان نمي     مقصود آنکه از مي ساقي حضرتش 

 رسد ت جانان نميگر جان تو به حضر    چندين حجاب در ره تو خود عجب مدار 

 رسد گنجي که هيچ کس به سر آن نمي     جانان چو گنج زير طلسم جهان نهاد 

 رسد جز درد واپس آمد ايشان نمي    دهند از آن حسن قسم تو  زان مي که مي

 رسد چون دست تو به معرفت جان نمي    تو قانعي به لذت جسمي چو گاو و خر 

 رسد خود متن که خود به تو چندان نميبر      تا کي چو کرم پيله تني گرد خويشتن 

 رسد چندان پران که رخصت امکان نمي      خود را قدم قدم به مقام بر پران 

 رسد يکدم قرار تا که به پيشان نمي    زيرا که مرد راه نگيرد به هيچ روي 

 رسد شايد اگر کسي بر سلطان نمي    چندين هزار حاجب و دربان که در رهند 

 رسد کرانه به پايان نمي وين راه بي      هاي سالکان  در راه او رسيد قدم

 رسد هرگز دلي به پاي بيابان نمي    پايان نديد کس ز بيابان عشق از آنک 

 رسد عطار را به جز غم هجران نمي    چندان به بوي وصل که در خود سفر کند 

 

 رسد در صفت عشق تو شرح و بيان نمي

 رسد تو خود عالي است عقل در آن نميعشق     رسد  در صفت عشق تو شرح و بيان نمي

 رسد گرچه بگويم بسي سوي زبان نمي    آنچه که از عشق تو معتکف جان ماست 

 رسد تاختني دو کون در پي جان نمي    جان چو ز ميدان عشق گوي وصال تو برد 

 رسد سوي تو بي نور تو کس به نشان نمي    گرچه نشانه بسي است ليک دراز است راه 

 رسد در اثر درد تو هر دو جهان نمي     را تا نرسد هرچه هست عاشق دل خسته

 رسد پس به چنين باديه کس به کران نمي    کران  اي است بي ي عشق تو باديه باديه

 رسد بي خبري سوي تو موي کشان نمي    کشان برد عشق  سوي تو عطار را موي

 

 رسد از سر زلف دلکشت بوي به ما نمي

 رسد بوي کجا به ما رسد چون به صبا نمي    رسد   نمياز سر زلف دلکشت بوي به ما

 رسد بر دل من ز چارسو خيل بال نمي    رسد تا ز خيال زلف تو  روز به شب نمي
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 رسد چون من دلشکسته را بيش دعا نمي    بوک دعاي من شبي در سر زلف تو رسد 

 رسد گرچه صواب نيست آن هيچ خطا نمي    رسد از دو جزع تو تير بال به جان من  مي

 رسد چيست سبب که يک نفس سوي وفا نمي  در عجبم که دست تو چون به همه جهان رسد 

 رسد گرد برآمد و ز تو بوي به ما نمي    خاک توييم الجرم در ره عشق تو ز ما 

 رسد نرهد ز درد تو وز تو دوا نمي مي  رحم کن اي مرا چو جان بر دل آنکه در رهت 

 رسد  وصل تو کي بدو رسد چون به سزا نمي     گرچه فريد فرد شد در طلب وصال تو

 

 مرد ره عشق تو از دامن تر ترسد

 آن کس که بود نامرد از دادن سر ترسد      مرد ره عشق تو از دامن تر ترسد 

 نه دل ز خود انديشد نه جان ز خطر ترسد    گر با تو دوصد دريا آتش بودم در ره 

 ه ز پروانه کفر است اگر ترسددان ک مي    جاني که بر افروزد از شمع جمال تو 

 در خون جگر ميرد هر کو ز جگر ترسد   جايي که جگر سوزد مردان و جگرخواران 

 تر ترسد سوخته بي وصل تو هر ساعت دل    سوزد  ترسد و مي گفتي دلت از هجرم مي

 کانکس که خبر دارد از آه سحر ترسد      ترسي  از آه دل عطار آخر به نمي

 

  نرسدذوق وصلت به هيچ جان

 شرح رويت به هر زبان نرسد      ذوق وصلت به هيچ جان نرسد 

 دست موري به آسمان نرسد       سر زلفت به دست چون آرم 

 سر يک موي امتحان نرسد        با سر زلفت تو دو عالم را 

 تا که کار دلم به جان نرسد        نرسد بوي زلف تو به دلم 

 بدان نرسدعمرها گردد و       ماه خواهد که چون رخ تو بود 

 هيچکس را خط امان نرسد      پيش خطت که رايج است به خون 

 هيچ طوطي شکرفشان نرسد        تا قيامت چو طوطي خط تو 

 تا نميرد ز خود نشان نرسد        عقل را زاب زندگاني تو 

 هر دو کونت فرا ميان نرسد      گرچه کس نيست چو تو موي ميان 

 ه کاروان نرسدبيش گردي ب        کاروان تواند خلق و ز تو 

 که نظير تو در جهان نرسد        برسد صد هزار باره جهان 
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 به چو من کس به رايگان نرسد      يابند  وصل تو چون به جان نمي

 هيچ کس را از او امان نرسد        آتش عشق تو چو شعله زند 

 هر که را در رهت زيان نرسد        تا ابد دل ز سود برگيرد 

 که مرا چون تو ميهمان نرسد      ام دل کباب و اشک شراب  کرده

 برسد جان و آن زمان نرسد      آن زمان کت به جان بخواهم جست 

 هيچ گوينده را بيان نرسد       تا که عطار را بيان تو هست 

 

 شکن زلف چو زنار بتم پيدا شد

 ي خود چاک زد و ترسا شد پير ما خرقه      شکن زلف چو زنار بتم پيدا شد 

 کنان رسوا شد ي او رقص روح از حلقه    زنان مجنون گشت  ي او نعره عقل از طره

 ي نا پروا شد بس دل و جان که چو پروانه    تا که آن شمع جهان پرده برافکند از روي 

 طفل راه است اگر منتظر فردا شد      هر که امروز معايينه رخ يار نديد 

  شدکه همه عمر من اندر سر اين سودا    خواهم  همه سرسبزي سوداي رخش مي

 که دلم از مي عشق تو سر غوغا شد      ساقيا جام مي عشق پياپي درده 

 مست آمد به وجود از عدم و شيدا شد  نه چه حاجت به شراب تو که خود جان ز الست 

 نتوان آنجا شد زانکه با هستي خود مي    عاشقا هستي خود در ره معشوق بباز 

 ي سايه بدان صحرا شدکي تواند نفس    روي صحرا چو همه پرتو خورشيد گرفت 

 اي چبود اگر گم شد و گر پيدا شد قطره    اي چند ز خويش انديشي  اي بيش نه قطره

 که ز دريا به کنار آمد و با دريا شد    ي آب است همي  بود و نابود تو يک قطره

 زانکه چشم و دل عطار به کل بينا شد     هرچه غير است ز توحيد به کل ميل کشم 

 

 رده بايد شداي به خود زنده م

 چون بزرگان به خرده بايد شد      اي به خود زنده مرده بايد شد 

 جان به جانان سپرده بايد شد      پيش از آن کت به قهر جان خواهند 

 پيش معشوق مرده بايد شد        تا نميري به گرد او نرسي 

 همه ديوان سترده بايد شد      نخرد نقشت او نه نيک و نه بد 

 منزل ناشمرده بايد شد        نان مشمر گام گام همچو ز
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 که تو را رنج برده بايد شد        زود شو محو تا تمام شوي 

 زانکه اين ره سپرده بايد شد       ره به آهستگي چو شمع برو 

 نرد کونين برده بايد شد       همچو عطار اگر نخواهي ماند 

 

 پير ما وقت سحر بيدار شد

  خمار شداز در مسجد بر        پير ما وقت سحر بيدار شد 

 ي زنار شد در ميان حلقه        ي مردان دين  از ميان حلقه

 خوار شد اي دربست و دردي نعره      ي دردي به يک دم درکشيد  کوزه

 از بد و نيک جهان بيزار شد      چون شراب عشق در وي کار کرد 

 جام مي بر کف سوي بازار شد      اوفتان خيزان چو مستان صبوح 

 کاي عجب اين پير از کفار شد        اد غلغلي در اهل اسالم اوفت

 چنان پيري چنين غدار شد کان      گفت کين خذالن چبود  هر کسي مي

 در دل او پند خلقان خار شد      هرکه پندش داد بندش سخت کرد 

 گرد او نظارگي بسيار شد      خلق را رحمت همي آمد بر او 

 پيش چشم اهل عالم خوار شد      آنچنان پير عزيز از يک شراب 

 تا از آن مستي دمي هشيار شد      پير رسوا گشته مست افتاده بود 

 بايد اندر کار شد جمله را مي      گفت اگر بدمستيي کردم رواست 

 هر که او پر دل شد و عيار شد      شايد ار در شهر بد مستي کند 

 دعوي اين مدعي بسيار شد      خلق گفتند اين گديي کشتني است 

 دار شد کين گداي گبر دعوي        پير گفتا کار را باشيد هين 

 جان صديقان برو ايثار شد      صد هزاران جان نثار روي آنک 

 وانگهي بر نردبان دار شد        اين بگفت و آتشين آهي بزد 

 سنگ از هر سو برو انبار شد      از غريب و شهري و از مرد و زن 

 در حقيقت محرم اسرار شد      پير در معراج خود چون جان بداد 

 از درخت عشق برخوردار شد        اندر حريم وصل دوست جاودان

 ي ابرار شد انشراح سينه      ي آن پير حالج اين زمان   قصه

 ي او رهبر عطار شد  قصه      در درون سينه و صحراي دل 
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 ي عشق تو چون بسيار شد قصه

 گويان را زبان از کار شد قصه      ي عشق تو چون بسيار شد  قصه

 ره فراوان گشت و دين بسيار شد      يز بود ي هرکس چو نوعي ن قصه

 زين سبب ره سوي تو دشوار شد      هر يکي چون مذهبي ديگر گرفت 

 دار شد الجرم هر ذره دعوي    ره به خورشيد است يک يک ذره را 

 بار شد گشت نور افشان و ظلمت   خير و شر چون عکس روي و موي توست 

 افت اقرار شدپرتو رويت بت      ظلمت مويت بيافت انکار کرد 

 وانکه بر حق بود پر انوار شد      هر که باطل بود در ظلمت فتاد 

 مغز ظلمت از تحسر نار شد      مغز نور از ذوق نورالنور گشت 

 تا زوال آمد ره و رفتار شد       مدتي در سير آمد نور و نار 

 رهروان را الجرم پندار شد      پس روش برخاست پيدا شد کشش 

 هم وسايط رفت و هم اغيار شد     ت درگذشت چون کشش از حد و غاي

 نور نيز از پرده با رخسار شد    نار چون از موي خاست آنجا گريخت 

 روي از توحيد بنمودار شد        موي از عين عدد آمد پديد 

 رنگ روي يار شد تا عدد هم       ناگهي توحيد از پيشان بتافت 

 موار شدگر عدد بود از احد ه    بر غضب چون داشت رحمت سبقتي 

 سلطنت بنمود و برخوردار شد        کل شيء هالک اال وجهه 

 هر يکي را هستييي مسمار شد      چيست حاصل عالمي پر سايه بود 

 تا رونده در پس ديوار شد      صد حجب اندر حجب پيوسته گشت 

 خفته از خواب هوس بيدار شد      مرتفع چو شد به توحيد آن حجب 

 اين زمان کودک همه دلدار شد     گرچه در خون گشت دل عمري دراز 

 مرده زاد از مادر و مردار شد      هرکه او زين زندگي بويي نيافت  

 برد بويي تا ابد عطار شد       افشان دمي  وان کزين طوبي مشک

 

 يک شرر از عين عشق دوش پديدار شد

 طاي طريقت بتافت عقل نگونسار شد    يک شرر از عين عشق دوش پديدار شد 
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 هرچه نه از عشق بود از همه بيزار شد    و باد گرد دو عالم بگشت مرغ دلم همچ

 صومعه بتخانه گشت خرقه چو زنار شد  بر دل آن کس که تافت يک سر مو زين حديث 

 زود که خورشيد عمر بر سر ديوار شد    شو  اي ذره گر تف خورشيد عشق يافته

 دار شد  روي تو دينليک هر آنکس که ديد    ماه رخا هر که ديد زلف تو کافر بماند 

 جان خاليق چو مرغ جمله گرفتار شد      دام سر زلف تو باد صبا حلقه کرد 

 جان همه منکران واقف اسرار شد  يک شکن از زلف تو وقت سحر کشف گشت 

 زاهد پشمينه پوش ساکن خمار شد      باز چو زلف تو کرد بلعجبي آشکار 

 دين در نهاد باز به اقرار شدپاي ب  هر که ز دين گشته بود چون رخ خوب تو ديد 

 چون سر زلف تو ديد با سر انکار شد     وانکه مقر گشته بود حجت اسالم را 

 رهبر عطار گشت ره زن عطار شد     روي تو و موي تو کايت دين است و کفر 

 

 در راه تو هر که راهبر شد

 هر لحظه به طبع خاک تر شد        در راه تو هر که راهبر شد 

 در عالم عشق تاج سر شد       ي قدم گشت  هر خاک که ذره

 نتواني ازين قفس به در شد        تا تو نشوي چو ذره ناچيز 

 فارغ ز وجود خير و شر شد        هر کو به وجود ذره آمد 

 ذاتي که ز عشق معتبر شد      در هستي خود چو ذره گم گشت 

 خبر شد زيرا که ز خويش بي        ذره ز که پرسد و چه پرسد 

 وآنگه به دهان شير در شد      اي ديد  ش ذرهخورشيد ز خوي

 پيوسته چرا چنين به سر شد      ي راه نيست خورشيد  گر ذره

 ي راه بيشتر شد سرگشته      چون ذره کسي که پيشتر رفت 

 بر آهن و سنگ کارگر شد      در عشق چو ذره شو که عشقش 

 در پرده نشست و پرده در شد        ي زلف  بنمود نخست پرده

 فاني صفتي که در سفر شد        ه همچو ذره درداد ندا ک

 همراهي کرد و راهبر شد        موي سر زلف ماش جاويد 

 ي خويش مختصر شد در ديده        عطار چو ذره تا فنا گشت 

 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ١٥٦ 

 گر شد چو خورشيد جمالت جلوه

 چو ذره هر دو عالم مختصر شد      گر شد  چو خورشيد جمالت جلوه

 ه عالم به زير سايه در شدهم     تافت  ز هر ذره چو صد خورشيد مي

 بزد يک نعره وز حلقه به در شد      اي يافت  چو خورشيد از رخ تو ذره

 گر شد فلک سرگشته و دريوزه      دل گشت  جهان آشفته و شوريده

 ز سر آمد به پا وز پا به سر شد        هزاران قرن پوشيده کبودي 

  بي خبر شدخبر يافت از تو وز خود      ازين چندين بگرديد او که ناگاه 

 گر شد بسا مطرب که اينجا نوحه      صفت گشت  بسا رستم که اينجا زن

 قضا کانجا رسيد اندک قدر شد     قدر کاينجا رسيد از خويش گم گشت 

 کسي کو مرد راه اين سفر شد     بشست از جان و از دل دست جاويد 

 هزاران راهرو را تاج سر شد      درين ره هر که نعليني بينداخت 

 ازين نعلين آخر تاجور شد      ن سر بباخت اول درين راه ولي چو

 به هر گامش تحير بيشتر شد      درين منزل کسي کو پيشتر رفت 

 که با عرش معظم در کمر شد      نداند  عجب کارا که موري مي

 از آن وقتي فلک زير و زبر شد       شبي موجي ازين دريا برآمد 

 و آخرت يک ره گذر شدچو دنيا     چو کرسي عرش حيران ماند برجاي 

 جهان هر ساعتي رنگ دگر شد      چه دريايي است اين کز هيبت آن 

 اي بحر گهر شد جدا هر ذره      ازين دريا چو عکسي سايه انداخت 

 که تا ترتيب عالم معتبر شد      ازين دريا دو عالم شور بگرفت 

 دو عالم محو گشت و بي اثر شد        درآمد موج ديگر آخراالمر 

 دل عطار در خون جگر شد      قد شرح اين مقاالت ز حل و ع

 

 برقع از خورشيد رويش دور شد

 اي صد حور شد اي عجب هر ذره      برقع از خورشيد رويش دور شد 

 ذره ذره پاي تا سر نور شد      همچو خورشيد از فروغ طلعتش 

 ي آفاق کوه طور شد جمله      ي روي زمين موسي گرفت  جمله

 طور با موسي بهم مهجور شد      فتاد اش به فرق که  چون تجلي
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 الجرم آن آمد اين مقهور شد        فوت خورشيد نبود سايه را 

 از طمع شوريده و مغرور شد        ي دريا شنيد  اي آوازه قطره

 محو گشت و تا ابد مستور شد      رفت چون دريا بديد  مدتي مي

  شدنيک و بد آنجايگه معذور     چون در آن دريا نه بد ديد و نه نيک 

 ي زنبور شد الجرم چون خانه      هر دوعالم انگبين صرف بود 

 هر يکي هم زانگبين مخمور شد     زانگبين چون آن همه زنبور خاست 

 کز خود و از هر دو عالم دور شد      قسم هر يک زانگبين چندان رسيد 

 در بر خورشيد نورالنور شد      سايه چون از ظلمت هستي برست 

 همچو آن حالج بس منصور شد       ر گشت همچو اين عطار بس مشهو

 

 بار دگر پير ما مفلس و قالش شد

 در بن دير مغان ره زن اوباش شد      بار دگر پير ما مفلس و قالش شد 

 در ره ايمان به کفر در دو جهان فاش شد    ي دعوي بسوخت  ي فقر يافت خرقه ميکده

 شق و قالش شددردي اندوه خورد عا    زآتش دل پاک سوخت مدعيان را به دم 

 کم زن و استاد گشت حيله گر و طاش شد     پاک بري چست بود در ندب المکان 

 فاني و الشييء گشت يار هويداش شد    ي دل را ز عشق بار گران برنهاد  الشه

 عقل چو طاوس گشت وهم چو خفاش شد    راست که بنمود روي آن مه خورشيد چهر 

  تشوير او ماني نقاش شدعقل ز      ساز گشت  وهم ز تدبير او آزر بت

 در سخن آمد به حرف ابر گهرپاش شد    چون دل عطار را بحر گهربخش ديد 

 

 بيچاره دلم در سر آن زلف به خم شد

 دل کيست که جان نيز درين واقعه هم شد    بيچاره دلم در سر آن زلف به خم شد 

 شدي آن زلف به خم  هر دل که سراسيمه    انگشت نماي دو جهان گشت به عزت 

 هر جا که وجودي است از آن روي عدم شد    چون پرده برانداختي از روي چو خورشيد 

 زآنروي که کفر است در آن ره به قدم شد    روم آن ره  راه تو شگرف است بسر مي

 عالم ز تماشي تو چون خلد ارم شد      عشاق جهان جمله تماشاي تو دارند 

 هان را ز خجل مشعله کم شدخوبان ج     ي روي تو در حسن بيفزود  تا مشعله
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 در افتاد و علم شد خورشيد ز پرده به    تا روي چو خورشيد تو از پرده علم زد 

 جان پيش خط سبز تو بر سر چو قلم شد    تا لوح چو سيم تو خطي سبز برآورد 

 با مشک خط تو جگر سوخته ضم شد       چون آه جگرسوز ز عطار برآمد 

 

 چون عشق تو داعي عدم شد

 نتوان به وجود متهم شد        تو داعي عدم شد چون عشق

 آنجا نتوان مگر عدم شد      جايي که وجود عين شرک است 

 جم شد کو محو وجود جام       جانا مي عشق تو دلي خورد 

 بيش از همه بود و کم ز کم شد        در پرتو نيستي عشقت 

 خوردي قلم شد لوح از سر بي        اي عشق  بر لوح فتاد ذره

 تا گرد همه جهان علم شد         در آتش افکند عشق تو دلم

 ايمانش نثار آن قدم شد        دل در سر زلف تو قدم زد 

 با درد دلم دريغ ضم شد       دل در ره تو نداشت جز درد 

 ي من به خون رقم شد بر چهره       داشت  رازي که دلم نهفته مي

 رگ بر تن من چو زير و بم شد        تا تو بنواختي چو چنگم 

 وان نيز به محنت تو هم شد         به نقد نيم جان داشت عطار 

 

 گر در صف دين داران دين دار نخواهم شد

 از بهر چه با رندان در کار نخواهم شد   گر در صف دين داران دين دار نخواهم شد 

 دار نخواهم شد وز کفر نهاد خويش دين    بينم از دين اثري در دل  شد عمر و نمي

 کز عشق چو مشتاقان بردار نخواهم شد    ول اناالحق من کي فاني حق باشم بي ق

 تا من ز وجود خود بيزار نخواهم شد    دانم که نخواهم يافت از دلبر خود کامي 

 بار نخواهم شد اين بار چو هر باري بي    ده کاندر صف قالشان  اي ساقي جان مي

  شدکز مستي آن هرگز هشيار نخواهم    از يک مي عشق او امروز چنان مستم 

 از خواب خيال او بيدار نخواهم شد      تا ديده خيال او در خواب همي بيند 

 بي عطر سر زلفش عطار نخواهم شد     هرچند که عطارم ليکن به مجاز است اين 
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 ي عشق تو سرگردان شد هر که در باديه

 همچو من در طلبت بي سر و بي سامان شد    ي عشق تو سرگردان شد  هر که در باديه

 در خم زلف چو چوگان تو سرگردان شد    و پاي از آنم که دلم گوي صفت بي سر 

 خبر و حيران شد خرد و بي خود و بي بي    هر که از ساقي عشق تو چو من باده گرفت 

 در ره عشق تو با نام و نشان نتوان شد      سالک راه تو بي نام و نشان اوليتر 

  و مقصود که تا پايان شدي مقصد چهره    در منازل منشين خيز که آن کس بيند 

 ي زلف تو چنين پنهان شد دل که در سايه    تا ابد کس ندهد نام و نشان از وي باز 

 الجرم در دل من عشق تو صد چندان شد    حسنت امروز همي بينم و صد چندان است 

 بر من امروز به اقبال غمت آسان شد    ها  شادم اي دوست که در عشق تو دشواري

 افشان شد مرد راه از سر اين عربده دست    اي که در حالت رقص بر سر نفس نهم پ

 ديو نفست اگر از وسوسه در فرمان شد      رو که در مملکت عشق سليماني تو 

 کان نبد مرد که او در طلب درمان شد     همچو عطار درين درد بساز ار مردي 

 

 نشان شد هر که در راه حقيقت از حقيقت بي

 مقتداي عالم آمد پيشواي انس و جان شد   نشان شد  قيقت بيهر که در راه حقيقت از ح

 او ز خود بيرون نيامد چون به نزد او توان شد  هر که مويي آگه است از خويشتن يا از حقيقت 

 نشاني بي نشان شد وان اثر دارد که او در بي  خبر گشت  آن خبر دارد ازو کو در حقيقت بي

 کو ازين هر دو کناري جست و ناگه از ميان شد  ن کس تا تو در اثبات و محوي مبتاليي فرخ آ

 مرد آن را دان که چون مردان وراي اين و آن شد    گم شدن از محو، پيدا گشتن از اثبات تا کي 

 هرچه بودش آرزو تا چشم برهم زد عيان شد    هر که از اثبات آزاد آمد و از محو فارغ 

 پر فرع است بفکن تا تواني اصل جان شدبال و   هست بال مرغ جان اثبات و پرش محو مطلق 

  کانک ازين هر دو برون شد او عزيز جاودان شد تن در اثبات است و جان در محو ازين هر دو برون شو

 کي توان گفتن که اين کس آشکارا يا نهان شد    آنکه بيرون شد ازين هر دو نهان و آشکارا 

  درياي ديگر گشت و دايم کامران شد ي غرقه   تا خالصي يافت عطار از ميان اين دو دريا 

 

 جهان از باد نوروزي جوان شد

 زهي زيبا که اين ساعت جهان شد      جهان از باد نوروزي جوان شد 
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 رو عنبرفشان شد صباي گرم      شمال صبحدم مشکين نفس گشت 

 ز هر سوي چمن جويي روان شد      تو گويي آب خضر و آب کوثر 

 زنان شد به پيش مهد گل نعره      چو گل در مهد آمد بلبل مست 

 که عمرم رفت و دل خون گشت و جان شد        کجايي ساقيا درده شرابي 

 اگر خواهي شدن اکنون توان شد       قفس بشکن کزين دام گلوگير 

 گوئي که اين يک رفت و آن شد چه مي     جويي به نقد وقت خوش باش  چه مي

 ببايد از ميان شد يتو را هم م      دان که چون وقت اندر آيد  يقين مي

 که همره دور رفت و کاروان شد      چو باز افتادي از ره ره ز سر گير 

 دل عطار ازين غم ناگهان شد        باليي ناگهان اندر پي ماست 

 

 در راه عشق هر دل کو خصم خويشتن شد

 فارغ ز نيک و بد گشت ايمن ز ما و من شد    در راه عشق هر دل کو خصم خويشتن شد 

 کان دم که عشق آمد از ننگ تن به تن شد   نيست کس را جز نام عشق حاصل ني ني که

 زن شد افالک سرنگون گشت ارواح نعره    در تافت روز اول يک ذره عشق از غيب 

 کس را نديد محرم با جاي خويشتن شد    ها ببوييد  آن ذره عشق ناگه چون سينه

  آمد هم بکر با وطن شدوان خود چنان که    زان ذره عشق خلقي در گفتگو فتادند 

 عاشق نمرد هرگز کو زنده در کفن شد    در عشق زنده بايد کز مرده هيچ نايد 

 مردود خلق آمد رسواي انجمن شد    اي که هرگز از بهر نفس کشتن  کو زنده

 هر موي بر تن او گوياي بي سخن شد    هر زنده را کزين مي بويي نصيب آمد 

 عطار همچو مردان در خون جان و تن شد    آمد چون جان و تن درين ره دو بند صعب 

 

 تا نور او ديدم دو کون از چشم من افتاده شد

 پندار هستي تا ابد از جان و تن افتاده شد   تا نور او ديدم دو کون از چشم من افتاده شد 

 سوزي عجب در انجمن افتاده شد شور جهان  روزي برون آمد ز شب طالب فنا گشت از طلب 

 هر لحظه آتش صد جهان در مرد و زن افتاده شد   ناگهان يک شعله زد آتش فشان رويت ز برقع

 زن مست از کفن افتاده شد تا مرده بيخود نعره  چون لب گشادي در سخن جان من آمد سوي تن 

 پس نور وحدت زد علم تا ما و من افتاده شد  برقي برون جست از قدم برکند گيتي را ز هم 
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 دل کي نهد بر خويشتن آن کز وطن افتاده شد  ايم و ممتحن  ان خستهما چون فتاديم از وطن ز

 کاندر گلوي وي دمي بند از رسن افتاده شد  حالج همچون رستمي خوش با وطن آمد همي 

 وآتش ز جان پر تفش در پيرهن افتاده شد  ساقي به جاي مصحفش جامي نهاده بر کفش 

 آزاد گشت از خويشتن بي خويشتن افتاده شد  زن پس نعره زد بي ما و من  مي خورد تا شد نعره

 اي برداشت او باز از دهن افتاده شد يک لقمه چون قوت ديگر داشت او زان صبر ديگر داشت او 

 چه خيزد از تر دامنان چو تهمتن افتاده شد  در هيبت حالي چنان گشتند مردان چون زنان 

 هم بتگران هم بت شکن افتاده شدهم بت شد و    در جنب اين کار گران گشتند فاني صفدران 

 چون مي نيابد محرمي دل بر سخن افتاده شد     عطار ازين معني همي دارد بدل در عالمي 

 

 پير ما از صومعه بگريخت در ميخانه شد

 در صف دردي کشان دردي کش و مردانه شد    پير ما از صومعه بگريخت در ميخانه شد 

 عقل اندر باخت وز اليعقلي ديوانه شد      باز  زنان پاک بر بساط نيستي با کم

 خبر افسانه شد در زبان زاهدان بي    در ميان بيخودان مست دردي نوش کرد 

 وز همه کارث جهان يکبارگي بيگانه شد    آشنايي يافت با چيزي که نتوان داد شرح 

 عقل چون خفاش گشت و روح چون پروانه شد  راست کان خورشيد جانها برقع از رخ بر گرفت 

 خانه شد جان و دل در بي نشاني با فنا هم   ون نشان گم کرد دل از سر او افتاد نيست چ

 دل که اين بشنود حالي از پي شکرانه شد    عشق آمد گفت خون تو بخواهم ريختن 

 خون به سر باال گرفت و چشم او پيمانه شد  چون دل عطار پر جوش آمد از سوداي عشق 

 

 تا دل اليعقلم ديوانه شد

 در جهان عشق تو افسانه شد         اليعقلم ديوانه شد تا دل

 وز همه کار جهان بيگانه شد        آشنايي يافت با سوداي تو 

 صد هزاران جان و دل پروانه شد      پيش شمع روي چون خورشيد تو 

 همچو آدم از پي يک دانه شد      مرغ عقل و جان اسير دام تو 

 خت و به سوي خانه شدره بيامو      نه که مرغ جان ز خانه رفته بود 

 وآخر اندر کار تو مردانه شد      بود تردامن در اول چون زنان 

 مست پيشت آمد و ديوانه شد      مرديش اين بود کاندر عشق تو 
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 شد تو را شايسته هرگز يا نشد         ندانم تا دل عطار هيچ  مي

 

 کسي کز حقيقت خبردار باشد

  چه مقدار باشدجهان را بر او      کسي کز حقيقت خبردار باشد 

 که در ديده او را پديدار باشد        جهان وزن جايي پديدار آرد 

 جهان پيش او ذره کردار باشد       اي کز حقيقت گشايد  بلي ديده

 چو زان چشم بيني تو بسيار باشد      اي گر بود هم  غلط گفتم آن ذره

 ببين تا درونش چه بر کار باشد     کسي را که دو کون يک قطره گردد 

 کجا گردش چرخ دوار باشد        ي باطن او نباشد  گر سايها

 بقاي ابد را سزاوار باشد      نباشد خبر يک سر مويش از خود 

 فنا گشتن از خود چه تيمار باشد      کسي را که تيمار دادش بقا شد 

 به صد وجه پيوسته غمخوار باشد      غم خود مخور تا تو را ذره ذره 

 اگر تو نباشي بسي کار باشد    قي به جاي تو چون اصل کار است با

 مپندار سري که پندار باشد      درين راه اگر تا ابد فکر برود 

 يقين دان که آن دم نه عطار باشد        اگر جان عطار اين بوي يابد 

 

 چه دانستم که اين درياي بي پايان چنين باشد

 دريا زمين باشدبخارش آسمان گردد کف   چه دانستم که اين درياي بي پايان چنين باشد 

 وليکن گوهر دريا وراي کفر و دين باشد  داري  لب دريا همه کفر است و دريا جمله دين

 تورا آن باشد و اين هم ولي نه آن نه اين باشد  اگر آن گوهر و دريا به هم هر دو به دست آري 

 ن باشديقين نبود گمان باشد گمان نبود يقي  دان که هم هر دو بود هم هيچيک نبود  يقين مي

 نداند هيچکس اين سر مگر آن کو چنين باشد  درين دريا که من هستم نه من هستم نه دريا هم 

 نشاني نبودت هرگز چو نفست همنشين باشد  اگر خواهي کزين دريا وزين گوهر نشان يابي 

 دان که نفست در کمين باشد مباش ايمن يقين مي  کشي دايم  اگر صد سال روز و شب رياضت مي

 بين باشد کمال دل کسي داند که مردي راه   نفسي ز سر تا پاي کي داني کمال دل چو تو 

  که صاحبدل اگر زهري خورد آن انگبين باشد  تو صاحب نفسي اي غافل ميان خاک خون مي خور

 وگر گويد توانم کرد ابليس لعين باشد    نفس کار هيچ صاحبدل  نداند کرد صاحب
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 قدم در شرع محکم کن که کارت راستين باشد  تين هستت اگر خواهي که بشناسي که کاري راس

 ي گرديده ميل آتشين باشد سزاي ديده    ي تقوي بگردد يک دمت ديده  اگر از نقطه

 که اندر خاتم معني لقاي حق نگين باشد    ي معني  تو اي عطار محکم کن قدم در جاده

 

 حديث فقر را محرم نباشد

 شد مگر زآدم نباشدوگر با        حديث فقر را محرم نباشد 

 که هرگز رخش چون رستم نباشد        طبايع را نباشد آنچنان خوي 

 نگه کردم چو جام جم نباشد      رفت دوش از لوح محفوظ  سخن مي

 مر او را کعبه و زمزم نباشد     هرآنکس کو ازين يک جرعه نوشيد 

 روا گر تخت ور خاتم نباشد      الطير  شو منطق وار مي سليمان

 دلي کو را نشاط و غم نباشد      يست محرم در ره فقر پس اکنون ک

 سوار فقر را پرچم نباشد      مجرد باش دايم چونکه عطار 

 

 عشقت ايمان و جان به ما بخشد

 علتي عطا بخشد ليک بي      عشقت ايمان و جان به ما بخشد 

 در زماني به يک گدا بخشد      نيست علت که ملک صد سلطان 

 هر يکي را صدت جزا بخشد       گر همه طاعتي به جاي آري 

 عشق بي چون و بي چرا بخشد      ليک گنجي که قسم عشاق است 

 به کجا آيد و کجا بخشد      نيست کس را خبر که پرتو عشق 

 شرق تا غرب کيميا بخشد        اي گر ز پرده در تابد  ذره

 ور فنا بايدت بقا بخشد        گر بقا بيندت فنا کندت 

 تا چنين دولتي کرا بخشد      هر نفس صد هزار خاک شوند 

 گر تو بي تو شوي تو را بخشد      چون ببازي تو جمله تو بر تو 

 راه چشم تو را ضيا بخشد      گر تو را چشم راه بين است بران 

 راهت از گرد توتيا بخشد        وگرت چشم تيرگي دارد 

 تا دمت روح را صفا بخشد      همچو ني شو تهي ز دعوي و الف 

 ور بسازي بسي نوا بخشد       ور دهد گر بسوزي ز شعله ن
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 اولين گام خونبها بخشد       گر درين ره فريد کشته شود 

 

 کشد هر زمانم عشق ماهي در کشاکش مي

 کشد آتش سوداي او جانم در آتش مي    کشد  هر زمانم عشق ماهي در کشاکش مي

 کشد سوزد چو عود و گه دمي خوش مي گاه مي    تا دل مسکين من در آتش حسنش فتاد 

 کشد هر نفس چون خونيان اندر کشاکش مي    ي سوداي او شوريدگان عشق را  شحنه

 کشد الجرم نه بار هفت و ني غم شش مي  عشق را با هفت چرخ و شش جهت آرام نيست 

 کشد هر که را دل سوي آن زلف مشوش مي  جمع بايد بود بر راهي چو موران روز و شب 

 کشد  فتاب تير بر چرخ منقش ميآ    خاطر عطار از نور معاني در سخن 

 

 هر زمان عشق تو در کارم کشد

 وز در مسجد به خمارم کشد      هر زمان عشق تو در کارم کشد 

 در ميان بند زنارم کشد      چون مرا در بند بيند از خودي 

 پس به مستي سوي بازارم کشد      دردييي بر جان من ريزد ز درد 

 هر اندر نگونسارم کشدگرد ش      گر ز من بد مستييي بيند دمي 

 از سياست بر سر دارم کشد      اي  ور ز عشق او بگويم نکته

 بار ديگر بر سر کارم کشد       اي  چون نماند از وجودم ذره

 گه به خلوتگاه اسرارم کشد        گه به زحمتگاه اغيارم برد 

 در کشاکش پيش عطارم کشد     چون به غايت مست گردم زان شراب 

 

 کشد کب جان نميقوت بار عشق تو مر

 کشد روشني جمال تو هر دو جهان نمي    کشد  قوت بار عشق تو مرکب جان نمي

 کشد زانکه کمان چون تويي بازوي جان نمي  بار تو چون کشد دلم گرچه چو تير راست شد 

 کشد ي عاشقان تو کون و مکان نمي نعره  کند عاشق تو که در رهت  کون و مکان چه مي

 کشد زانکه نشان و نام تو نام و نشان نمي     به زبان برآورم نام تو و نشان تو چون

 کشد راه تو از روندگان کس به کران نمي  راه تو چون به سرکشم زانکه ز دوري رهت 

 کشد تا ره تو به سر نشد خود به ميان نمي    ها چرخ دويد و دم نزد  در ره تو به قرن
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 کشد ر شمع تو ره به عيان نميزانکه ز نو    اي  گشت فريد در رهت سوخته همچو پشه

 

 نور روي تو را نظر نکشد

 سوز عشق تو را جگر نکشد        نور روي تو را نظر نکشد 

 خاک کوي تو در بصر نکشد        باد خاک سياه بر سر آنک 

 هفت آتش گه سقر نکشد        آتش عشق بيدالن تو را 

 هيچ کس راه تو به سر نکشد        از درازي و دوري راهت 

 قدر يک گام بيشتر نکشد       به قدر و قوت ما که رهت جز

 کانچه عيسي کشيد خر نکشد      درد هر کس به قدر طاقت اوست 

 چون کشد دل که بحر و بر نکشد        کوه اندوه و بار محنت تو 

 اي پيل را به بر نکشد پشه      خود عجب نبود آنکه از ره عجز 

 دبازوي هيچ پشه در نکش        با کمان فلک به هيچ سبيل 

 به ترازوي عقل بر نکشد      هيچکس عشق چون تو معشوقي 

 آن ترازو که بيش زر نکشد        چون کشد کوه بي نهايت را 

 عشق تو عقل مختصر نکشد        وزن عشق تو عقل کي داند 

 تا که ابدال را بدر نکشد        عشقت از ديرها نگردد باز 

 که غم ديگران دگر نکشد       دل عطار در غم تو چنان است 

 

 نه دل چو غمت آمد از خويشتن انديشد

 نه عقل چو عشق آمد از جان و تن انديشد    نه دل چو غمت آمد از خويشتن انديشد 

 کم کاستتيي آن کس کز خويشتن انديشد    چون آتش عشق تو شعله زند اندر دل 

 کفر است درين معني کانجا رسن انديشد      گر مدعي عشقت در چاه بال افتد 

 گر در همه عمر خود از سوختن انديشد      ي کي محرم شمع افتد پروانه بر معن

 خصميش کند جانش گر از کفن انديشد  عاشق که به صد زاري در عشق تو جان بدهد 

 کانجام نگيرد ره گر ز انجمن انديشد      عاشق همه رسوا به در انجمن عالم 

 نديشد عطار به صد مستي تا کي سخن ا      جانا چو دلم خستي راه سخنم بستي 
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 در قعر جان مستم دردي پديد آمد

 کان درد بنديان را دايم کليد آمد      در قعر جان مستم دردي پديد آمد 

 هرگز کسي نديدم کانجا پديد آمد    چندان درين بيابان رفتم که گم شدستم 

 وين منکران ره را گفت و شنيد آمد    بودگي است حاصل  مردان اين سفر را گم

 زيرا که کافر اينجا مست نبيد آمد    ايمان تو راست اليق گر مست اين حديثي 

 جام محبت او با بوسعيد آمد    شد مست مغز جانم از بوي باده زيرا 

 عمرش درازتر شد عيشش لذيذ آمد      اند بويي عطار را ازين مي  تا داده

 

 در عشق به سر نخواهم آمد

 با دامن تر نخواهم آمد        در عشق به سر نخواهم آمد 

 با خويش دگر نخواهم آمد       خويش شدم چنان که هرگز بي

 يک لحظه بدر نخواهم آمد        ي عاشقان بي دل  از حلقه

 يک ذره به سر نخواهم آمد        تا جان دارم ز عشق جانان 

 زين پس به نظر نخواهم آمد      در عشق چنان شدم که کس را 

 تر نخواهم آمد زين سوخته        در سوختگي چو آتشم من 

 گر خواهم وگر نخواهم آمد       نيست شدم مرا چه باک است چون

 چون مرغ به پر نخواهم آمد        پر سوخته بادم ار درين راه 

 با او به سفر نخواهم آمد         عطار مرا حجاب راه است 

 

 کارم از عشق تو به جان آمد

 دلم از درد در فغان آمد       کارم از عشق تو به جان آمد 

 از بد و نيک بر کران آمد        دلم تا مي عشق تو چشيد 

 با سر درد جاودان آمد      از سر نام و ننگ و روي و ريا 

 عمرها بر پيت دوان آمد        سالها در رهت قدمها زد 

 تا ز هستي خود به جان آمد       شب نخفت و به روز ناراميد 

 بي خبر بود و بي نشان آمد      وز تو کس را دمي درين وادي 

 سود عمرم همه زيان آمد      نديدم بوي چون ز مقصود خود 
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 چون زنان پيش ديگران آمد        دل حيوان چو مرد کار نبود 

 مرد ميخانه و مغان آمد        دين هفتاد ساله داد به باد 

 سگ مردان کاردان آمد        کم زن و همنشين رندان شد 

 خرقه بنهاد و در ميان آمد        با خراباتيان دردي کش 

 کافري را به امتحان آمد      ي در دست چون به ايمان نيامد

 بوک در خورد تو توان آمد      ترک دين گفت تا مگر بي دين 

 از بد و نيک در کران آمد       دل عطار چون زبان دربست 

 

 ره عشاق بي ما و من آمد

 وراي عالم جان و تن آمد        ره عشاق بي ما و من آمد 

 غير ره بين رهزن آمدکه اينجا     درين ره چون روي کژ چون روي راست 

 که بيش از وسع هر مرد و زن آمد        رهي پيش من آمد بي نهايت 

 چه راه راست اين که در پيش من آمد      توان رفت  هزارن قرن گامي مي

 اگر صد رستم در جوشن آمد      شود اينجا کم از طفل دو روزه 

 ز هيبت با سر يک سوزن آمد    درين ره عرش هر روزي به صد بار 

 درون حوصله يک ارزن آمد      ن ره هست مرغان کاسمانشان دري

 ي خود روشن آمد هم او در ديده    رهي است آيينه وارآن کس که در رفت 

 چين خرمن آمد سپهري خوشه      اي يافت  کسي کو اندرين ره دانه

 که خصمت با تو در پيراهن آمد      نهان بايد که داري سر اين راه 

 ازين سر باخبر تر دامن آمد       کسي را گر شود گويي بيانش

 نه مستي کرد ونه آبستن آمد    کسي مرد است کين سر چون بدانست 

 چو شمعت سوختن يا مردن آمد      عالج تو درين ره تا تويي تو 

 که بي شک گرد ران با گردن آمد       بمير از خويش تا زنده بماني 

 د ولي وقتي که خود را دشمن آم        دل عطار سر دوستي يافت 

 

 لعل تو به جان فزايي آمد

 چشم تو به دلربايي آمد        لعل تو به جان فزايي آمد 
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 گشايي آمد زلفت به گره        چون صد گرهم فتاد در کار 

 ي خودنمايي آمد در جلوه        با زنگي خال تو که بر ماه 

 ي روشنايي آمد چون نقطه        ي آفتاب روشن  در ديده

 چون چشم تو دردغايي آمد        بباختم جان  با چشم تو مي

 وآواره ز بي وفايي آمد       بگريخت دلم ز چشم تو زود 

 کز چشم تواش رهايي آمد        ي زلفت آن دم افتاد  در حلقه

 گويند به جان فزايي آمد        هرگاه که بگذري به بازار 

 تا سرو تو در دوتايي آمد       يکتايي ماه شق شد از رشک 

 ر کار تو صد روايي آمدد        بنشين و دگر مرو اگرچه 

 آنجا که بت ختايي آمد        داني نبود صواب اسالم 

 واشکم همه در گوايي آمد        بردي دلم و بحل بکردم 

 چندين خلل از جدايي آمد         در کار من جدا فتاده 

 پيش تو به آشنايي آمد        بيگانه مباش زانکه عطار 

 

 دي پير من از کوي خرابات برآمد

 ي هيهات برآمد وز دلشدگان نعره      کوي خرابات برآمد دي پير من از 

 سرمست به معراج مناجات برآمد    شوريده به محراب فنا سر به برافکند 

 از مشرق جان صبح تحيات برآمد    چون دردي جانان به ره سينه فرو ريخت 

 با دوست فرو شد به مقامات برآمد    چون دوست نقاب از رخ پر نور برانداخت 

 آن ديده پديد آمد و حاجات برآمد      کزان ديده توان ديد جمالش آن ديده 

 محبوب قرين گشت و مهمات برآمد    مقصود به حاصل شد و مطلوب به تعين 

 واقبال بدان بود که شهمات برآمد      بد باز جهان بود بدان کوي فروشد 

 آمدبيخود شد و از دين و کرامات بر  دين داشت و کرامات و به يک جرعه مي عشق 

 تا نفي شد و از ره اثبات برآمد     عطار بدين کوي سراسيمه همي گشت 
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 نقد قدم از مخزن اسرار برآمد، چون گنج عيان شد
 خود بود که خود بر سر بازار برآمد، بر خود نگران شد    نقد قدم از مخزن اسرار برآمد، چون گنج عيان شد 

 خود بر صف جبه و دستار برآمد، لبس همه سان شد    ند در کسوت ابريشم و پشم آمد و پنبه، تا خلق بپوش

  در بحر به شکل در شهوار برآمد    در موسم نيسان ز سما شد سوي دريا، در کسوت قطره

 خود گشت بت و خود به پرستار برآمد خود عين بتان شد  در شکل بتان خواست که خود را بپرستد خود را بپرستد 

  در صورت سقف و در و ديوار برآمد خود خانه و مان شد  سازد قصري ز بشر ساختاز بهر خود ايوان و سرا خواست که

 خود بر صفت مردم بيمار برآمد، خود فاتحه خوان شد  خود بر تن خود نيش جفا زد ز سر قهر، خود مرهم خود گشت 

 د که آن شدآنچه به زبان از دل عطار برآمد، اين بو    اشعار مپندار اگر چشم سرت هست، رازي است نهفته 

 

 عشق تو ز سقسين و ز بلغار برآمد

 فرياد ز کفار به يک بار برآمد      عشق تو ز سقسين و ز بلغار برآمد 

 ي اقرار برآمد وز الت و عزي نعره    رفت  ها نيم شبان ذکر تو مي در صومعه

 تا چشم زدم عشق ز ديوار برآمد      گفتم که کنم توبه در عشق ببندم 

 صد دلشده را زان رخ تو کار برآمد    زيبات براندند يک لحظه نقاب از رخ 

 ي زار از دل هر تار برآمد صد ناله    يک زمزمه از عشق تو با چنگ بگفتم 

 در حال هياهوي ز بازار برآمد      آراسته حسن تو به بازار فروشد 

 ترسا ز چليپا و ز زنار برآمد    عيسي به مناجات به تسبيح خجل گشت 

 منصور ز شوقت به سر دار برآمد     چاه فروشد يوسف ز مي وصل تو در

 کار دو جهانيش چو عطار برآمد     اي جان جهان هر که درين ره قدمي زد 

 

 سرمست به بوستان برآمد

 از سرو و ز گل فغان برآمد        سرمست به بوستان برآمد 

 هر گل که ز بوستان برآمد        ي رخش کرد  با حسن نظاره

 مخمور ز گلستان برآمد        نرگس چو بديد چشم مستش 

 دلسوخته شد ز جان برآمد      چون الله فروغ روي او يافت 

 آزاده و ده زبان برآمد        سوسن چو ز بندگي او گفت 

 فرياد ز کاروان برآمد      بگذشت به کاروان چو يوسف 

 هر شور که از جهان برآمد        ي اوست  از شيريني خنده
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 که از کمان برآمدهر تير        ي اوست  وز سر تيزي غمزه

 از شرم رخش چنان برآمد        کردم شکري طلب ز تنگش 

 ي ارغوان برآمد صد دسته       کز روي چو گلستانش گويي 

 ي عيان برآمد از کنگره        خورشيد رخ ستاره ريزش 

 ماهي مه از آسمان برآمد        ي دو عالم  از يک يک ذره

 رآمدنقشيم به امتحان ب        در خود نگريستم بدان نور 

 چون موي تنم از آن برآمد      يک موي حجاب در ميان بود 

 ي درفشان برآمد زان حقه        در حقه مکن مرا که کارم 

 اندوه تو از ميان برآمد        از هر دو جهان کناره کردم 

 آواره ز آشيان برآمد      هر مرغ که کرد وصفت آغاز 

 ي بي نشان برآمد آوازه      زيرا که به وصفت از دو عالم 

 وز دانش و از بيان برآمد         در وصف تو شد فريد خيره 

 

 چو ترک سيم برم صبحدم ز خواب درآمد

 مرا ز خواب برانگيخت و با شراب درآمد    چو ترک سيم برم صبحدم ز خواب درآمد 

 چو ديد ديده که آن بت به صد شتاب درآمد  به صد شتاب برون رفت عقل جامه به دندان 

 ز زلف او به دل من هزار تاب درآمد     من ببرد به غارت چو زلف او دل پر تاب

 چو ترک من ز سر بيخودي خراب درآمد    خراب گشتم و بيخود اگر چه باده نخوردم 

 چو باد خورد چو آتش به کار آب درآمد  نهاد شمع و شرابي که شيشه شعله زد از وي 

 اهتاب درآمدهمي نسيم گل و نور م  ي مجلس  شراب و شاهد و شمع من و ز گوشه

 کزان خوشي به دل من صد اضطراب درآمد    ي سنگينم آبگينه چنان خوش  شکست توبه

 نمک بده ز لبت کز دلم کباب درآمد    ي من بي دل شکستي اي بت دلبر  چو توبه

 که فتنه از گره زلف تو ز خواب درآمد     بيار باده و زلفت گره مزن به ستيزه 

 هزار زردي خجلت به آفتاب درآمد    و شراب نوش که از سرخي رخ چو گل ت

 که همچو سيل ز هر سو نبيد ناب درآمد    نمايد عطار را رهي که گريزد  که مي

 

 نگارم دوش شوريده درآمد
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 چو زلف خود بشوليده درآمد        نگارم دوش شوريده درآمد 

 به شب از روزن ديده درآمد        عجايب بين که نور آفتابم 

 نهان از راه دزديده درآمد      اگه چو زلفش ديد دل بگريخت ن

 به ترسايي نترسيده درآمد       ميان دربست از زنار زلفش 

 چو رندي درد نوشيده درآمد      چو شيخي خرقه پوشيده برون شد 

 لباس کفر پوشيده درآمد      رداي زهد در صحرا بينداخت 

 تفي از جان شوريده درآمد       به دل گفتم چبودت گفت ناگه 

 فتوحي بس پسنديده درآمد      انيد و به انصاف مرا از من ره

 چو بيرون شد جهان ديده درآمد       جهان عطار را داد و برون شد 

 

 مستغرقي که از خود هرگز به سر نيامد

 صد ره بسوخت هر دم دودي به در نيامد    مستغرقي که از خود هرگز به سر نيامد 

 و من کس کاري دگر نيامدزيرا که از چ    گفتم که روي او را روزي سپند سوزم 

 از روي او سپندي کس را به سر نيامد    چون نيک بنگرستم آن روي بود جمله 

 فاني شدند جمله وز کس خبر نيامد    جانان چو رخ نمودي هرجا که بود جاني 

 دردا که هيچ کس را اين کار برنيامد      آخر سپند بايد بهر چنان جمالي 

 هرگز دوم قدم را يک راهبر نيامد     پيش تو محو گشتند اول قدم همه کس

 کس را به گام ديگر رنج گذر نيامد    چون گام اول از خود جمله شدند فاني 

 اي را گر در نظر نيامد خورشيد سايه    ما سايه و تو خورشيد آري شگفت نبود 

 تا در رهت چو گويي بي پا و سر نيامد    که سر نهاد روزي بر پاي درد عشقت 

 تا از ميان جانش بوي جگر نيامد    واند او از ميان جانت ي جگر خ که گوشه

 عطار را از آن در جز دردسر نيامد      چندان که برگشادم بر دل در معاني 

 

 دال ديدي که جانانم نيامد

 به درد آمد به درمانم نيامد        دال ديدي که جانانم نيامد 

 مدلب لعلش به دندانم نيا      گزم لب را که هرگز  به دندان مي

 که جوي خون به مژگانم نيامد      نديديم هيچ روزي تير مژگانش 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ١٧٢ 

 که خود از چشم گريانم نيامد      نديديم هيچ وقتي لعل خندانش 

 که آن صد بار در جانم نيامد      چه تابي بود در زلف چو شستش 

 سر زلفش به دستانم نيامد      بسي دستان بکردم ليک در دست 

 ولي يک ره به پايانم نيامد       سر زلفش بسي دارد ره دور 

 که آن ره جز پريشانم نيامد       چگونه آن همه ره پيش گيرم 

 يکي زانها مسلمانم نيامد      بسي هندوست زلف کافرش را 

 که با عطار آسانم نيامد         به آساني ز زلفش سر نپيچم 

 

 دل به نام تو اند عاشقان زنده

 اي ز جام تو اند رعهي ج تشنه       دل به نام تو اند  عاشقان زنده

 ي غالم تو اند دل و جان بنده        اي  تا به سلطاني اندر آمده

 توسنان زمانه رام تو اند        زير بار امانت غم تو 

 دانه ناديده صيد دام تو اند        سرکشان بر اميد يک دانه 

 در ره عشق ناتمام تو اند        کامالن وقت آزمايش تو 

 در تماشاي احترام تو اند      رهنمايان راه بين شب و روز 

 آرزومند يک پيام تو اند      صد هزار اهل درد وقت سحر 

 ي يادگار نام تو اند  زنده        دالن هرگز  همچو عطار بي

 

 اند ها بداده آنها که در هواي تو جان

 اند ها بداده نشاني تو نشان از بي      اند  ها بداده آنها که در هواي تو جان

 اند رود آنها بداده ها که مي اين شرح      م وز زبان من من در ميانه هيچ کس

 اند ها بداده از شوق شمع روي تو جان    ي ضعيف  آن عاشقان که راست چو پروانه

 اند ها بداده کاندر فناي نفس روان     اند که فاني شو از وجود  با من بگفته

 اند ها بداده اندر حضور عقل عيان    عطار را که عين عيان شد کمال عشق 

 

 اند آنها که پاي در ره تقوي نهاده

 اند گام نخست بر در دنيا نهاده      اند  آنها که پاي در ره تقوي نهاده
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 اند پس چون فرشته روي به عقبي نهاده      اند پشت برين آشيان ديو  آورده

 اند خود را همي نه ملک و نه مأوي نهاده      وار  اند ز کونين بنده آزاد گشته

 اند حالي قدم ز صورت و معني نهاده    اند  و صورت تقوي بديدهچون کار بخت 

 اند وين تازه را لباس ز تقوي نهاده      اند  ايمان به توبه و نه ندم تازه کرده

 اند وانگاه دل بر آتش موسي نهاده    اند  فرعون نفس را به رياضت بکشته

 اند هادهطوبي لهم که بر سر طوبي ن      اند  از طوطيان ره چو قدم برگرفته

 اند در طشت سر بريده چو يحيي نهاده      ي اين وادي مهيب  زاد ره و ذخيره

 اند آخر چو باد سر سوي مولي نهاده    اند  اول به زير پاي سگان خاک گشته

 اند معلوم شد که همدم عيسي نهاده    عطار را که از سخنش زنده گشت جان 

 

 اند عاشقان از خويشتن بيگانه

 اند وز شراب بيخودي ديوانه      اند   بيگانهعاشقان از خويشتن

 اند ايمن از تيمار دام و دانه        شاه بازان مطار قدسيند 

 اند ي ميخانه روز و شب در گوشه        فارغند از خانقاه و صومعه 

 اند بي مي و بي ساقي و پيمانه      گرچه مستند از شراب بيخودي 

 اند خانه ان همتا ابد با قدسي        در ازل بودند با روحانيان 

 اند در طريقت اين چنين مردانه     برند  راه جسم و جان به يک تک مي

 اند الجرم در گلخن و ويرانه        اند اين طايفه  هاي مخفي گنج

 اند در دو عالم زين قبل افسانه      اي است  شان افسانه هر دو عالم پيش

 اند در ميان آن صدف دردانه    هر دوعالم يک صدف دان وين گروه 

 اند وز خودي خويشتن بيگانه        آشنايان خودند از بيخودي 

 اند زين جهت ديوانه و فرزانه        فارغ از کون و فساد عالمند 

 اند  بي نياز از خانه و کاشانه      در جهان جان چو عطارند فرد 

 

 اند پيش رفتن را چو پيشان بسته

 اند ان بستهبازگشتن را چو پاي      اند  پيش رفتن را چو پيشان بسته

 اند کز دو سو ره بر تو حيران بسته      پس نه از پس راه داري نه ز پيش 
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 اند عالمي زنجير در جان بسته      پس تو را حيران ميان اين دو راه 

 اند اين همه زنجير جنبان بسته      بي قراري زانکه در جان و دلت 

 اند هم عدد در تو فراوان بسته      چون عدد گويي تو دايم نه احد 

 اند تا بري پي هرچه زينسان بسته      حرص زنجير است اين سر فهم کن 

 اند تا کند وام از تو اين زان بسته      آوري  حرص بايد تا تو زر جمع

 اند چار طاقت خلد رضوان بسته    چون عوض خواهي تو زر را گويدت 

 اند از براي نفس انسان بسته      چون رسي در خلد گويد نفس خلد 

 اند زانکه دل در تو پريشان بسته      جمع شود بگذر ز نفس مرد جاني 

 اند چون تو را در قيد سلطان بسته      در علفزاري چه خواهي کرد تو 

 اند کان خيال از بهر مهمان بسته      قرب سلطان جوي و مهماني مخواه 

 اند کين همه از بهر جانان بسته      جان به ما ده تا همه جانان شوي 

 اند کان همه زنجير از اينسان بسته    فت مي کن قياس هم چنين يک يک ص

 اند ليک دشوار است و آسان بسته    بر سوي دوست  يک راه مي تو به يک

 اند بر تو هر در کان ز پيشان بسته      چون به پيشان راه بردي، برگشاد 

 اند اي کز کفر و ايمان بسته پرده      چون رسي آنجا شود روشن تو را 

 اند آنچه در جان تو پنهان بسته      ردد آشکار جز به توحيدت نگ

 اند  ليک در خورشيد رخشان بسته    اي است  جان عطار اي عجب چون سايه

 

 ستاند ز لعلت زکاتي شکر مي

 ستاند ز رويت براتي قمر مي      ستاند  ز لعلت زکاتي شکر مي

 ستاند گر مي ي حيله به يک غمزه    به يک لحظه چشمت ز عشاق صد جان 

 ستاند که داد از جمالت نظر مي    ر ز رشک نظر خون شود دل سزد گ

 ستاند کزان آب حيوان شکر مي    خطت طوطي است آب حيوانش در بر 

 ستاند خطي سبزم آورد و زرد مي      زهي ترکتازي که لوح چو سيمت 

 ستاند دهم در عوض جان اگر مي      مرا نيست زر چون دهم زر وليکن 

 ستاند خطر مي که چشمم زر بي     ر ده مرا گفت جان را خطر نيست ز

 ستاند مخور غم که زر خشک و تر مي      اگرچه لبت خشک و چشمت تر آمد 
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 ستاند  بر مي زري کان بت سيم      عيار از رخ زرد عطار دارد 

 

 نه قدر وصال تو هر مختصري داند

 نه قيمت عشق تو هر بي خبري داند     نه قدر وصال تو هر مختصري داند 

 او قيمت عشق تو آخر قدري داند     سرگردان کز عشق تو جان بدهد هر عاشق

 کفر است اگر خود را بالي و پري داند    آن لحظه که پروانه در پرتو شمع افتد 

 دل را محلي بيند جان را خطري داند    سگ به ز کسي باشد کو پيش سگ کويت 

 ذري دانداز خاک سر کويت خود را گ    گمراه کسي باشد کاندر همه عمر خود 

 جز تو دگري بيند جز تو دگري داند    مرتد بود آن غافل کاندر دو جهان يکدم 

 در راه تو کس هرگز به زين سفري داند    برخاست ز جان و دل عطار به صد منزل 

 

 دلي کز عشق تو جان برفشاند

 ز کفر زلف ايمان برفشاند      دلي کز عشق تو جان برفشاند 

 صد و يک جان به جانان برفشاند      ش دلي بايد که گر صد جان دهند

 هزاران ساله درمان برفشاند       وگر يک ذره درد عشق يابد 

 ولي صد جان پنهان برفشاند      نيارد کار خود يک لحظه پيدا 

 به يک دم دامن از جان برفشاند      اگر جان هيچ دامن گيرش آيد 

 فشاندکه خواهد تا هزاران بر    گويم که از يک جان چه خيزد  چه مي

 بهشت از پيش رضوان برفشاند      چو دوزخ گرم گردد سوز عشقش 

 ز راه چشم گريان برفشاند      اگر صد گنج دارد در دل و جان 

 که اين برپا شد و آن برفشاند       نه اين عالم نه آن عالم گذارد 

 دو کون از پيش آسان برفشاند      چو جز يک چيز مقصودش نباشد 

 نماند هيچ تا آن برفشاند      د پاک چو آن يک را بيابد گم شو

 همه نقدش چو باران برفشاند      بغرد همچو رعدي بر سر جمع 

 بر آن خورشيد رخشان برفشاند       چو سايه خويش را عطار اينجا 
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 روي تو کافتاب را ماند

 آسمان را به سر بگرداند        روي تو کافتاب را ماند 

 قل افشاندخاک در چشم ع        مرکب عشق تو چو برگذرد 

 ماند دهنش پهن باز مي        بيند  هر که عکس لب تو مي

 کند هر جفا که بتواند مي      زلف شبرنگ و روي گلگونت 

 گاه گلگون عشقت اين راند        رنگ زلفت آن تازد  گاه شب

 اين چنين آتشي که بنشاند        عشقت آتش فکند در جانم 

 برخواندبر رخ چون زرم که         نويسم من  خط خونين که مي

 از غمم هر که حال من داند      پاي تا سر چو ابر اشک شود 

 آخر افتاده را که رنجاند        اوفتادم ز پاي دستم گير 

 يک سر موي سر نپيچاند        دلم از زلف پيچ بر پيچت 

 آه من از تو داد بستاند        گر دلم بستدي و دم دادي 

 درماندهمچو عطار با تو       ي تو شد نرهد  هر که درمانده

 

 عقل در عشق تو سرگردان بماند

 چشم جان در روي تو حيران بماند      عقل در عشق تو سرگردان بماند 

 روز و شب در چرخ سرگردان بماند        اي سرگشتگي عشق تو  ذره

 آفتاب روي تو پنهان بماند      چون نديد اندر دو عالم محرمي 

 گان بماندهمچو گويي در خم چو      هر که چوگان سر زلف تو ديد 

 پايان بماند چون سر زلف تو بي      پاي و سر گم کرد دل تا کار او 

 تا ابد انگشت در دندان بماند      هر که يکدم آن لب و دندان بديد 

 جاودان در ظلمت هجران بماند      هر که جست آب حيات وصل تو 

 دايما در درد بي درمان بماند      ور کسي را وصل دادي بي طلب 

 عمر او در هر دو عالم آن بماند       تو يک دم دست داد ور کسي را با

 اي گريان دلي بريان بماند  ديده        حاصل عطار در سوداي تو 
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 دلم بي عشق تو يک دم نماند

 گويم که جانم هم نماند چه مي       دلم بي عشق تو يک دم نماند 

 يکي چون زلف تو بر هم نماند      چو با زلفت نهم صد کار برهم 

 ز شوق تو يکي محکم نماند      ي محکم بيارم  صد توبهواگر 

 که آنجا رسم مدح و ذم نماند      جهان عشق تو نادر جهاني است 

 ز دردش در جهان مرهم نماند      دلي کز عشق عين درد گردد 

 به عالم برنهي عالم نماند       اگر يگ ذره از اندوه نايافت 

 ک جو غم نماندز دو کونش به ي      کسي کو در غم عشقت فرو شد 

 که يک همدم تو را همدم نماند      مزن دم پيش کس از سر اين کار 

 چو با او دم زني محرم نماند        اگرچه آينه نقش تو دارد 

 به جان تازه به دل خرم نماند        اگر عطار بي درد تو ماند 

 

 گرد ره تو کعبه و خمار نماند

 ق تو هشيار نمانديک دل ز مي عش      گرد ره تو کعبه و خمار نماند 

 بر روي زمين خرقه و زنار نماند    ور يک سر موي از رخ تو روي نمايد 

 آن سوخته را جز غم تو کار نماند    وآن را که دمي روي نمايي ز دو عالم 

 ي خورشيد و مه آثار نماند از چهره     ي زيبا  گر برفکني پرده از آن چهره

 ا نور رخت ديده و ديدار نماندب    جان چو بگشايد به رخت ديده که جان را 

 از وحدت تو هستي ديار نماند      گر وحدت خود را با قالوز فرستي 

 تا در دو جهان يک دل بيدار نماند    جانا ز مي عشق تو يک قطره به دل ده 

 تا جز تو کسي محرم اسرار نماند    در خواب کن اين سوختگان را ز مي عشق 

 ترسم که درين واقعه عطار نماند    ت از بس که ز درياي دلم موج گهر خاس

 

 آن را که غمت به خويش خواند

 شادي جهان غم تو داند      آن را که غمت به خويش خواند 

 از خويشتنش فراستاند        چون سلطنتت به دل درآيد 

 يک ذره وجود کس نماند        ور هيچ نقاب برگشايي 
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 جان را به کمال دل رساند      چون نيست شوند در ره هست 

 عشق تو قيامتي براند      زان پس نظرت به دست گيري 

 تا بر سگ کوي تو فشاند        جان را دو جهان تمام بايد 

 جان بند نهاد بگسالند        چون بگشايي ز پاي دل بند 

 از قوت عشق بردراند        هر پرده که پيش او درآيد 

 چشاند ذوق مي عشق مي        ساقي محبتش به هر گام 

 ابلق ز جهان برون جهاند       ت عطار وقت است که جان مس

 

 چون تتق از روي آن شمع جهان برداشتند

 همچو پروانه جهاني دل ز جان برداشتند    چون تتق از روي آن شمع جهان برداشتند 

 اي گويي ز عمر جاودان برداشتند بهره    اي ديدند جانبازان که جان درباختند  چهره

 سر به سر بر روي او رطل گران برداشتند    روحي او ديدند مخموران عشق  چون سبک

 نعره و فرياد از هفت آسمان برداشتند   جمله رويا روي و پشتا پشت و همدرد آمدند 

 هر نفس صد گنج پر گوهر از آن برداشتند    اي شد آشکار  چون دهان او بقدر ذره

 شتندگر ز زلف او نوايي هر زمان بردا  ي عشاق آمد زان خوش است  زلف او چون پرده

 نيک پي بردند اگر تير و کمان برداشتند    ي ترکان ز شوق ابروي و مژگان او  جمله

 چون نشان نيست از ميانش چون نشان برداشتند     ام تا عاشقان بي خبر  در تعجب مانده

 چون رسيدم با ميانش از ميان برداشتند  وصف يک يک عضو او کردم وليکن برکنار 

 مردگان در خاک گورستان فغان برداشتند    ن يافتند چون ز لعلش زندگي و آب حيوا

 در ثناي او چو سوسن ده زبان برداشتند    خازنان هشت جنت عاشق رويش شدند 

 جام بر ياد خداوند جهان برداشتند    چون تخلص را درآمد وقت جشني ساختند 

 خازنان خلد دست درفشان برداشتند   چون خداوند جهان عطار خود را بنده خواند 

 

 چون سيمبران روي به گلزار نهادند

 گل را ز رخ چون گل خود خار نهادند     چون سيمبران روي به گلزار نهادند 

 نار از رخ گل در دل گلنار نهادند      تا با رخ چون گل بگذشتند به گلزار 

 پس عاشق دلسوخته را کار نهادند    در کار شدند و مي چون زنگ کشيدند 
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 تنگي ز لب لعل شکربار نهادند      مي را تلخي ز مي لعل ببردند که 

 کز گل کلهي بر سر گلزار نهادند     اي ساقي گلرنگ درافکن مي گلبوي 

 طفلي است که در مهد چو زنگار نهادند    نوش چو شنگرف به سرخي که گل تر  مي

 گلهاي جگر سوخته در بار نهادند      بوي جگر سوخته بشنو که چمن را 

 آن داغ سيه بر دل خون خوار نهادند    له که او را ي خون گشت تن ال زان غرقه

 ي او گوهر اسرار نهادند در سينه    سوسن چو زبان داشت فروشد به خموشي 

 آن در که درين خاطر عطار نهادند      از بر بنيارد کس و از بحر نزايد 

 

 پرورند عاشقاني کز نسيم دوست جان مي

 وقت سوختن چون عود اندر مجمرندجمله     پرورند  عاشقاني کز نسيم دوست جان مي

 ي راهي شگرف و غرق بحري منکرند واله    فارغند از عالم و از کار عالم روز و شب 

 زانکه ايشان در دو عالم جز يکي را ننگرند  بيند آن از احولي است  هر که در عالم دويي مي

 پرنداز ثري تا عرش اندر زير گامي بس  ي صورت ز روي  گر صفتشان برگشايد پرده

 خويش را يابند چون اين پرده از هم بردرند    جويند بيرون از دوعالم سالکان  آنچه مي

 الجرم در يک نفس از هر دو عالم بگذرند    هر دو عالم تخت خود بينند از روي صفت 

 ليکن از راه صفت عالم به چيزي نشمرند    اي باشند و بس  از ره صورت ز عالم ذره

 ليکن ايشان در صفت از هر دو عالم برترند  و عالم در نظر فوق ايشان است در صورت د

 اصغرند از صورت و از راه معني اکبرند  عالم صغري به صورت عالم کبري به اصل 

 گرچه بسيارند ليکن در صفت يک گوهرند    جمله غواصند در درياي وحدت الجرم 

 ه دل جان پرورند هم به همت دل دهند و هم ب  روز و شب عطار را از بهر شرح راه عشق 

 

 زند از مي عشق نيستي هر که خروش مي

 زند عشق تو عقل و جانش را خانه فروش مي    زند  از مي عشق نيستي هر که خروش مي

 زند درد زخم خموش مي پرده نهفته مي  عاشق عشق تو شدم از دل و جان که عشق تو 

 زند خروش ميکند عقل  عمر وداع مي    شود  دل چو ز درد درد تو مست خراب مي

 زند ليک صبوح وصل را نعره به هوش مي    گرچه دل خراب من از مي عشق مست شد 

 زند خورد جام دم نوش مي دل مي عشق مي    دل چو حريف درد شد ساقي اوست جان ما 
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 زند کشد بر همه دوش مي از همه کينه مي    تا دل من به مفلسي از همه کون درگذشت 

 زند ي پند زاهدان از پس گوش مي جمله    اي  جرعهتا ز شراب شوق تو دل بچشيد 

 زند سير شدي ز خود مگر خون تو جوش مي    اي دل خسته نيستي مرد مقام عاشقي 

 زند  شايد اگر به بوي او الف سروش مي     جان فريد از بلي مست مي الست شد 

 

 چون لبش درج گهر باز کند

  کندي راز عقل را حامله        چون لبش درج گهر باز کند 

 طوطي روح چه پرواز کند      ي او  يارب از عشق شکر خنده

 صفت آن لب دمساز کند      هيچ کس زهره ندارد که دمي 

 ي غماز کند غم آن غمزه        ي شادي دل  تيرباران همه

 زلف شبرنگ ز رخ باز کند     راست کان ترک پريچهره چو صبح 

 از چه زنگي دل آغاز کند        نتوان گفت که هندوي بصر 

 ور کند ناز به صد ناز کند        ناز او چون خوشم آيد نکند 

 ذره را با فلک انباز کند        ماه رويت چو ز رخ درتابد 

 همچو خورشيد سرافراز کند        همه ذرات جهان را رخ تو 

 عقل پر حيله چه اعزاز کند        وه که ديوانگي عشق تو را 

 و تاز کندبر اميد تو تک       ماه در دق و ورم مانده و باز 

 زلف من کشتن تو ساز کند       گفته بودي که برو ور نروي 

 سر زلف تو سرانداز کند      سر نپيچم اگر از هر سر موي 

 جزع تو دعوي ايجاز کند       به سخن گرچه منم عيسي دم 

 واطلس روي تو بزار کند         عنبر زلف تو عطارم کرد 

 

 هر که درين دايره دوران کند

 ي جان کند ي دل آينه نقطه       دوران کند هر که درين دايره

 ي جانان کند جان خود آئينه      چون رخ جان ز آينه دل بديد 

 شرط وي آن است که پنهان کند        گر کند اندر رخ جانان نظر 

 دور فتد از ره و تاوان کند        ور نظرش از نظر آگه بود 
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 درونق خود همچو سليمان کن      گر همه يک مور ادب گوش داشت 

 هرچه کند جمله به فرمان کند      مرد ره آن است که در راه عشق 

 عزم به خلوتگه سلطان کند      کي بود آن مرد گدا مرد آنک 

 جان تو بر شمع سرافشان کند      وار  کار تو آن است که پروانه

 تيز برون تازد و جوالن کند      راست چو پروانه به سوداي شمع 

  به شمع آرد و قربان کندروي      طاقت شمعش نبود خويش را 

 همچو من و همچو تو حيران کند      عشق رخش بس که درين دايره 

 ي اسالم پريشان کند جمله      زلف پريشانش به يک تار موي 

 ها جمله پر ايمان کند بتکده       اي  ليک ز عکس رخ او ذره

 درد ز حد رفت چه درمان کند         در غم عشقش دل عطار را 

 

  کندآفتاب رخ آشکاره

 جگرم ز اشتياق پاره کند        آفتاب رخ آشکاره کند 

 مهر و مه را دو پيشکاره کند        از پس پرده روي بنمايد 

 روي خورشيد پر ستاره کند      شوق رويش چو روي پر از اشک 

 خون خارا ز سنگ خاره کند      لعل داني که چيست رخش لبش 

 کندمدتي خار پشتواره       هر که او روي چو گلش خواهد 

 کان کس اول ز جان کناره کند        در ميان با کسي همي آيد 

 همه را دوع در کواره کند        عاشقاني که وصل او طلبند 

 جمله را گور گاهواره کند      بالغان در رهش چو طفل رهند 

 ي مردم آشکاره کند چهره        تا کسي روي او نداند باز 

 د نظاره کندچون سيه پوش ش      ي چشم  نور رويش ز هر دريچه

 چون نداند کسي چه چاره کند        عشق او در غلط بسي فکند 

 توبه را صد هزار باره کند        نتوانيم توبه کرد ز عشق 

 عقل را طفل شيرخواره کند       شير عشقش چو پنجه بگشايد 

 که ز هر سو جهان گذاره کند      زور يک ذره عشق چندان است 

 نم که صد کتاره کند که ندا      ضربت عشق با فريد آن کرد 
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 هر زماني زلف را بندي کند

 با دل آشفته پيوندي کند       هر زماني زلف را بندي کند 

 بندي کند از سر مويي زبان     بس دل و جان را که زلف سرکشش 

 ياريم چون آرزومندي کند        لب گشايدتا ببينم وانگهي 

  کندگر به يک قنديم خرسندي        هر دو لب بربندد آرد قانعم 

 گر نگاهي سوي آن قندي کند      دانم که دل نجهد به جان  ليک مي

 دل چو خون شد صبر تا چندي کند        گر بنالم صبر فرمايد مرا 

 کيست کين شوريده را بندي کند      عشق او عطار را شوريده کرد 

 

 کند دل ز ميان جان و دل قصد هوات مي

 کند  اميد وصل تو عزم وفات ميجان به    کند  دل ز ميان جان و دل قصد هوات مي

 کند بر سر صد هزار غم ياد جفات مي  گرچه نديد جان و دل از تو وفا به هيچ روي 

 کند آنچه ميان عاشقان بند قبات مي    دار چرخ  نکند به صد قران ترک کاله مي

 کند نهد روي تو مات مي لعل تو طرح مي    خسرو يک سواره را بر رخ نطع نيلگون 

 کند کني بتا زلف دوتات مي وين تو نمي    به دلبري زير و زبر همي کني جان و دلم 

 کند هر نفسي به داوري بر سر مات مي  خود تو چه آفتي که چرخ از پي گوشمال من 

 کند خط تو خود به دست خود با تو سزات مي    نکند سزاي تو  گرچه فريد، از جفا مي

 

 کند هر که عزم عشق رويش مي

 کند عشق رويش همچو مويش مي      کند  يش ميهر که عزم عشق رو

 کند همچو دزد چار سويش مي      هر که ندهد اين جهان را سه طالق 

 کند دل به صد جان جستجويش مي       او نيايد در طلب اما ز شوق 

 کند اشک دايم شست و شويش مي      او نگردد نرم از اشکم وليک 

 کند مچو گويش ميبي سر و بن ه      هر که از چوگان زلفش بوي يافت 

 کند چون کمان زه در گلويش مي     هر که در عشقش چو تير راست شد 

 کند هر که را عشق آرزويش مي      روي او ببايد شد به قطع  سرخ
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 کند تا چگونه سرخ رويش مي      دل آهن نه بر آتش نگر  سخت

 کند  آه از آنجا مشک بويش مي      از درش عطار را بويي رسيد 

 

 کند چنان ميعشق توام داغ 

 کند کتش سوزنده فغان مي        کند  عشق توام داغ چنان مي

 کند فشان مي بر سر من اشک      بر دل من چون دل آتش بسوخت 

 کند چون دل آتش خفقان مي        درنگر آخر که ز سوز دلم 

 کند کتشم از عشق ضمان مي      تر از آتش است  رحم عشق تو بي

 کند  تو آهنگ به جان ميعشق      آتش سوزنده به جز تن نسوخت 

 کند زلف تواش موي کشان مي     هر که ز زلف تو کشد سر چو موي 

 کند مردم چشم تو عيان مي        آنچه که جستند همه اهل دل 

 کند زلف تو در نيم زمان مي      وآنچه که صد سال کند رستمي 

 کند کابروي تو چرخ کمان مي      چون نزند چشم خوشت تير چرخ 

 پيش رخت سايه گران ميکند      رو بود   سبکگر همه خورشيد

 کند هست يقين کان به گمان مي      هر که کند وصف دهانت که نيست 

 کند ختم همه حسن جهان مي      خط تو چون مهر نبوت به نسخ 

 کند خط تو زان قصد نشان مي      چون ز پي خضر همه سبز رست 

 کند يخط تو سرسبزي از آن م      ي خضر است دهانت به حکم  چشمه

 کند دعوي آن خط و دهان مي        پسته وآن فستقي مغز او 

 کند برگ گل از سبزه نهان مي      بي خبري دي خط تو ديد و گفت 

 کند دان مي غاليه در غاليه        نشناسد که دهانش ز خط  مي

 کند ي آن ثقبه ميان مي رشته      ي سوزن فتاد  چون دهنش ثقبه

 کند  نرمم به زبان ميگفت که      دي ز دهانش شکري خواستم 

 کند  ندهد زانکه زيان مي مي        سود ندارد شکري بي جگر 

 کند ي من برگ خزان مي الله      کز نفس سردت و باران اشک  

 کند ستان مي چون رخ خود الله      شفقت او بين که رخم در سرشک 

 کند گرچه ز صد شيوه برآن مي        نبد اندر فريد  شيوه او مي
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 کند يخون ميزلف شبرنگش شب

 کند وز سر هر موي صد خون مي      کند  زلف شبرنگش شبيخون مي

 کند آنچه او زان موي شبگون مي      نيست در کافرستان مويي روا 

 کند صيد در صحراي گردون مي       زلف او کافتاده بينم بر زمين 

 کند تاختن بر آسمان چون مي    زلف او چون از درازي بر زمين است 

 کند از سر زنجير مجنون مي      ست و خلقي از نهار زلف او ليلي ا

 کند زلف او بر روي گلگون مي      آنچه رستم را سزد بر پشت رخش 

 کند تا نپنداري که اکنون مي      اين چه باشد کرد و خواهد کرد نيز 

 کند هر زماني رونق افزون مي      روي او کافاق يکسر عکس اوست 

 کند را با خاک هامون ميعرش       گر کند يک جلوه خورشيد رخش 

 کند از سر خورشيد بيرون مي      اي عکس رخش دعوي حسن  ذره

 کند چرخ را در سينه افسون مي      از سر يک مژه چشم ساحرش 

 کند راست اندازي چه موزون مي      يارب ابروي کژش بر جان من 

 کند کز لبش در باده افيون مي      عقل کل در حسن او مدهوش شد 

 کند دايمش از شوق هارون مي    و موسي هر که هست گر سخن گويد چ

 کند با زالل خضر معجون مي        ي ذرات را  ور بخندد جمله

 کند ي او در مکنون مي خنده      هاي اشک من  گر بگويم قطره

 کند  وصف او هر دم دگرگون مي      هر زمان زيباتر است او تا فريد 

 

 ي زيبا فکند گر فلک ديده بر آن چهره

 ماه را موي کشان کرده به صحرا فکند    ي زيبا فکند  ديده بر آن چهرهگر فلک 

 بو که يک چشم بر آن طلعت زيبا فکند    هر شبي زان بگشايد فلک اين چندين چشم 

 پر زنان خويش برين گلشن خضرا فکند    ي او شمع سپهر  همچو پروانه به نظاره

 لبش يافته بر ما فکنداي بوي  جرعه    ام تا چو ميي نوش کند  خاک او زان شده

 هر دم از دست بيندازد و در پا فکند    چون دل سوخته اندر سر زلفش بستم 

 شرط آن است که از زير به باال فکند    فکند زانکه کمند  زلف در پاي چرا مي
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 زنان بر سر غوغا فکند هر نفس نعره    غمش از صومعه عطار جگر سوخته را 

 

 چو تاب در سر آن زلف دلستان فکند

 هزار فتنه و آشوب در جهان فکند    چو تاب در سر آن زلف دلستان فکند 

 هزار شور و شغب در شکرستان فکند    ي تو تلخيي کند به شکر  چو شور پسته

 شان بکشد خون برآستان فکند به غمزه    چو خلق را به سر آستين به خود خواند 

 ه نيز در ميان فکندکه بو که خاتم م  چون جشن ساخت بتان را چو خاتمي شد ماه 

 که تا به طنز مرا خلق در زبان فکند    به پيش خلق مرا دي بزد به زخم زبان 

 که سايه بر سر خورشيد آسمان فکند    بتا ز زلف تو زان خيره گشت روي زمين 

 بر آتش تو به جاي سپند جان فکند      اگر شبي برم آيي به جان تو که دلم 

 چنان بود که پس تير در، کمان فکند       دلم ببردي و عطار اگر ز پس آيد 

 

 افکند دل نظر بر روي آن شمع جهان مي

 افکند تن به جاي خرقه چون پروانه جان مي    افکند  دل نظر بر روي آن شمع جهان مي

 افکند دل ز شوقش خويشتن را در ميان مي    گر بود غوغاي عشقش بر کنار عالمي 

 افکند چشم او صد صيد را در يک زمان مي   بشکند  زلف او صد توبه را در يک نفس مي

 افکند ي شيرينش شوري در جهان مي پسته    آورد  ي مشکينش تابي در فلک مي طره

 افکند زانکه رويش غلغلي در آسمان مي    اند  سبز پوشان فلک ماه زمينش خوانده

 دافکن هر که نام آن شکر لب بر زبان مي    تا ابد کامش ز شيريني نگردد تلخ و تيز 

 افکند هندوي خود را چنين در پا از آن مي    ترکم آن دارد سر آن چون ندارد چون کنم 

 افکند بر تنم چون چنگ هر رگ در فغان مي    همچو دف حلقه به گوش او شدم با اين همه 

 افکند  الجرم عطار را اندر گمان مي    گاهگاهي گويدم هستم يقين من زان تو 

 

 دسر مستي ما مردم هشيار ندانن

 ي اين کار ندانند انکار کنان شيوه      سر مستي ما مردم هشيار ندانند 

 ي خمار ندانند سوز دل آلوده      در صومعه سجاده نشينان مجازي 

 ي اسرار ندانند احوال سراپرده      ي پندار  آنان که بماندند پس پرده
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 يار ندانند اندوه شبان من بي      ياران که شبي فرقت ياران نکشيدند 

 تا مدعيان از پس ديوار ندانند     ار چو گويم بودم روي به ديوار بي ي

 بر طرف چمن جز گل و گلزار ندانند      سوز جگر بلبل و دلتنگي غنچه 

 ي عطار ندانند  درمان دل خسته      جمعي که بدين درد گرفتار نگشتند 

 

 عاشقان چون به هوش باز آيند

  نماز آيندپيش معشوق در      عاشقان چون به هوش باز آيند 

 سر ببازند و سرفراز آيند        پيش شمع رخش چو پروانه 

 باز آيند پر برآرند و شاه      در هوايي که ذره خورشيد است 

 باز آيند جان ببازند و پاک      بر بساطي که عشق حاکم اوست 

 گاه چون شمع در گداز آيند      گاه چون صبح بر جهان خندند 

 ه از عشق پرده ساز آيندگا        در گردند  گاه از شوق پرده

 بو که در پرده اهل راز آيند        ها بر آرايند  اين همه پرده

 عاقبت باز در نياز آيند        چو نکو بنگري به کار همه 

 بو که در خورد دلنواز آيند        اين همه کارها به جاي آرند 

 چند در شيب و در فراز آيند        ماه رويا همه اسير تو اند 

 تا به کي بي تو زير گاز آيند      دل ريزند   خونتا به کي بي تو

 از سر صد هزار ناز آيند        وقت نامد که عاشقان پيشت 

 کوبان به پرده باز آيند پاي        پرده برگير تا جهاني جان 

 در ره عشق بي مجاز آيند        عاشقاني که همچو عطارند 

 

 اصحاب صدق چون قدم اندر صفا زنند

 رو با خدا کنند و جهان را قفا زنند     صفا زنند اصحاب صدق چون قدم اندر

 بر روي هر دو کون يکي پشت پا زنند      خط وجود را قلم قهر درکشند 

 ترک فنا کنند و بقا را صال زنند      چون پا زنند دست گشايند از جهان 

 ايشان نفس نفس که زنند از خدا زنند      دنيا و آخرت به يکي ذره نشمرند 

 بيم است آن زمان که زمين بر سما زنند    حر معاني فرو برند شان به ب هرگه که



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ١٨٧ 

 قفل نفور بر در هر دو سرا زنند    دنيا و آخرت دو سراي است و عاشقان 

 دانند آن کسان که دم از ماجرا زنند    بکر است هر سخن که ز عطار بشنوي 

 

 روند آنها که در حقيقت اسرار مي

 روند ي پرگار مي گشته همچو نقطهسر      روند  آنها که در حقيقت اسرار مي

 روند هم در ميان بحر نگونسار مي     شوند  هم در کنار عرش سرافراز مي

 روند هم در طريق عشق به هنجار مي      نهند  هم در سلوک گام به تدريج مي

 روند ايشان به حکم وقت به يکبار مي    راهي که آفتاب به صد قرن آن برفت 

 روند روند سخت سزاوار مي ور مي     رسند  رسند سخت سزاوار مي گر مي

 روند ي پندار مي کز تنگناي پرده    در جوش و در خروش از آنند روز و شب 

 روند گرچه به پرده باز گرفتار مي      شوند  از زير پرده فارغ و آزاد مي

 روند ي اسرار مي در مطلقي گرفته      هرچند مطلقند ز کونين و عالمين 

 روند وآزاد همچو سرو سبکبار مي      اند  اوفکندهبار گران عادت و رسم 

 روند سر در درون کشيده چو طومار مي    چون نيست محرمي که بگويند سر خويش 

 روند در اندکي هر آينه بسيار مي  چون سير بي نهايت و چون عمر اندک است 

 روند روي پر اشک و روي به ديوار مي    تا روي که بود که به بينند روي دوست 

 روند تا الجرم نه مست و نه هشيار مي    اند ز هستي و نيستي  وصف گشتهبي 

 روند کز خود نه گم شده نه پديدار مي    از ذات و از صفات چنان بي صفت شدند 

 روند  بر بوي آن به کلبه عطار مي    اند  از مشک اين حديث مگر بوي برده

 

 دل ز جان برگير تا راهت دهند

 ملک دو عالم به يک آهت دهند      هند دل ز جان برگير تا راهت د

 جويي هم آنگاهت دهند آنچه مي    چون تو برگيري دل از جان مردوار 

 تحفه از نقد سحرگاهت دهند    گر بسوزي تا سحر هر شب چو شمع 

 هر زماني ملک صد شاهت دهند        گر گداي آستان او شوي 

 ندگوش مال جان به ناگاهت ده        گر بود آگاه جانت را جز او 

 شربت خاصان درگاهت دهند        لذت دنيي اگر زهرت شود 
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 کي نشان آن حرم گاهت دهند      تا نگردي بي نشان از هر دو کون 

 گنج وحدت در بن چاهت دهند      چون به تاريکي در است آب حيات 

 در سياهي راه کوتاهت دهند      چون سپيدي تفرقه است اندر رهش 

 هزاران روي چون ماهت دهندگر       سواد فقر تاريک است راه  بي

 ره برون زين سبز خرگاهت دهند      چون درون دل شد از فقرت سياه 

 ي کلي به اکراهت دهند نقطه      در سواد اعظم فقر است آنک 

 تا ازين خرمن يکي کاهت دهند       اي فريد اينجا چو کوهي صبر کن 

 

 قومي که در فنا به دل يکدگر زيند

 روزي هزار بار بميرند و بر زيند      ر زيند قومي که در فنا به دل يکدگ

 تا هر نفس ز وصل به جاني دگر زيند    شان ز هجر به دردي دگر کشند  هر لحظه

 در عشق نه به جان و دل مختصر زيند      در راه نه به بال و پر خويشتن پرند 

 در خاک راه مانده و بي پا و سر زيند      مانند گوي در خم چوگان حکم او 

 ي بي خواب و خور زيند پس همچو شمع زنده      خويش بميرند همچو شمع از زندگي

 ايشان درين طريق چو عود و شکر زيند    عود و شکر چگونه بسوزند وقت سوز 

 گر در هواي او نفسي بي خطر زيند    ي هوا سر و پا جمله گم کنند  چون ذره

 در زيند پردهوانگه ازين دو پرده برون       فاني شوند و باقي مطلق شوند باز 

 تر زيند تر شوند بسي زنده چون مرده     چون زندگي ز مردگي خويش يافتند 

 گر زيند اي همه دريوزه در پيش ذره      خورشيد وحدتند ولي در مقام فقر 

 ي از در بدر زيند ي فتاده چون سايه      چون آفتاب اگرچه بلندند در صفت 

  از وجود و عدم بي خبر زيندچون موي    چون با خبر شوند ز يک موي زلف دوست 

 ويشان بر آستان ادب کور و کر زيند    شان همه چشم است و گوش هم  ذرات جمله

 ور زيند  ايشان ز لطف بر سر او سايه    ي ايشان برد حيات  عطار چون ز سايه

 

 هر که سرگردان اين سودا بود

 از دو عالم تا ابد يکتا بود      هر که سرگردان اين سودا بود 

 چو حديث مرد نابينا بود      ه ناديده در اينجا دم زند هر ک
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 هر که او همچون زنان رعنا بود        کي تواند بود مرد راهبر 

 هم بره بينا و هم دانا بود        راهبر تا درگه حق گام گام 

 در وجود خويش نابينا بود      هر که او را ديده بينا شد به کل 

 ذره بر دلش صحرا بودذره       ديده آن دارد که اسرار دو کون 

 فرخ آنکس کاندرو دريا بود        ي عالم به دريا اندرند  جمله

 بحر در تو نور کار اينجا بود      تا تو در بحري ندارد کار نور 

 قطره نبود لل الال بود      ي بحرت اگر در دل فتاد  قطره

 وانکه دريا اوست او از ما بود      هر که در درياست تر دامن بود 

 پرستي از تو کي زيبا بود بت      ند خودي خود را بتي تا تو درب

 از تو اين سودا همه سودا بود      تا گرفتاري تو در عقل لجوج 

 در صف مستان سر غوغا بود        مرد ره آن است کز اليعقلي 

 کو چو گويي بي سر و بي پا بود      برد در راه عشق  گوي آنکس مي

 مردمان رسوا بودکو ميان       آن کس آزادي گرفت از مردمان 

 دي و امروزش همه فردا بود       هر که چون عطار فارغ شد ز خلق 

 

 شبي کز زلف تو عالم چو شب بود

 سر مويي نه طالب نه طلب بود      شبي کز زلف تو عالم چو شب بود 

 نه اسم حزن و نه اسم طرب بود      جهاني بود در عين عدم غرق 

 زين نام و نه زان يک لقب بودکه نه        چنان در هيچ پنهان بود عالم 

 که گفت آن جايگه هرگز که شب بود     بتافت از زلف آن روي چو خورشيد 

 جهان گفتي که دايم بر عجب بود      اي کرد  نگارستان رويت جلوه

 لب بود جهاني خلق تشنه خشک        همي تا لعل سيرابت نمودي 

 ودهمه آفاق پر شور و شغب ب      بتا تا چشم چون نرگس گشادي 

 سر مردان کامل در کنب بود      اي در زلف دادي  همي تا حلقه

 مگر اينجايگه جاي ادب بود      بشد گستاخي خلق  چو از حد مي

 ها زين سبب بود حجاب و کشف جان      خيال نار و نور افتاده در راه 

 نه نامي بود هرگز نه نسب بود       درين وادي دل عطار را هيچ 
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 ودآن را که ز وصل او خبر ب

 هر روز قيامتي دگر بود      آن را که ز وصل او خبر بود 

 تر بود اين شور از آن عظيم        چه جاي قيامت است کاينجا 

 در حد وجود پا و سر بود        زيرا که قيامت قوي را 

 هرگز نتواندش گذر کرد       وين شور چو پا و سر ندارد 

 بودزين ره نه نشان و نه اثر         چون نيست نهايت ره عشق 

 دان به يقين که بي خبر بود مي      هر کس که ازين رهت خبر داد 

 چه اليق هر قدم شمر بود      زين راه چو يک قدم نشان نيست 

 شد محو اگر چه نامور بود      راهي است که هر که يک قدم زد 

 نه راهرو و نه راهبر بود      چندان که به غور ره نگه کرد 

 ي راه بيشتر بود تهسرگش        القصه کسي که پيشتر رفت 

 آنکو همه عمر در سفر بود        بر گام نخست بود مانده 

 ور بود شد کور اگرچه ديده      وانکس که بيافت سر اين راه 

 کز ديده و گوش کور و کر بود      کين راز کسي شنيد و دانست 

 پر دل شد اگرچه بي جگر بود        مانند فريد اندرين راه 

 گر بود  ي عمر نوحه زان جمله        عطار که بود مرد اين راه 

   

 عشق بي درد ناتمام بود

 کز نمک ديگ را طعام بود        عشق بي درد ناتمام بود 

 عشق بي درد دل حرام بود      نمک اين حديث درد دل است 

 زانکه بي اين دو کار خام بود      کشته عشق گرد و سوخته شو 

 ام بودآب اگر نيست خون تم      ي عشق را به خون شويند  کشته

 کفني به ز خون کدام بود        کفن عاشقان ز خون سازند 

 الدوام بود بي قراري علي        از ازل تا ابد ز مستي عشق 

 که منزه ز دال و الم بود        در ره عاشقان دلي بايد 

 نه گرفتار ننگ و نام بود        نه خريدار نيک و بد باشد 
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  بودي خلق را غالم جمله       سرفرازي و خواجگي نخرد 

 با همه خلق در نيام بود        نبود تيغش و اگر باشد 

 هر که را پيش او مقام بود      همچو خود بي قرار و مست کند 

 بو که اين دولتش مدام بود         گاهي چنين شود عطار  گاه

 

 ي مردان بود آنچه نقد سينه

 زآرزوي آن فلک گردان بود        ي مردان بود  آنچه نقد سينه

 هر دو عالم تا ابد پنهان بود      ه گردد آشکار گر از آن يک ذر

 خود که را در کون تاب آن بود      در گذر از کون تا تاب آوري 

 آفتاب آن رخ جانان بود      آن فلک کان در درون عاشق است 

 آن فلک را تا ابد دوران بود      گر فرو استد ز دوران اين فلک 

  جاويدان بودنور آن خورشيد      نور اين خورشيد اگر زايل شود 

 هر که را يک ذره نور جان بود       زود بيند آن فلک و آن آفتاب 

 تا بود در کار خود حيران بود       اي  وانکه نور جان ندارد ذره

 تا چنيني عمر تو تاوان بود      چند گويي کين چنين و آن چنان 

 هر که او در کار سرگردان بود       اي  کي بود پرواي خلقش ذره

 پايان بود زانکه راه عشق بي      اه را پايان مجوي پاي در نه ر

 آن چنان دردي که بي درمان بود      عشق را دردي ببايد بي قرار 

 آن نفس بر جان او تاوان بود       گر زند عطار بي اين سر نفس 

 

 عشق را پير و جوان يکسان بود

 نزد او سود و زيان يکسان بود      عشق را پير و جوان يکسان بود 

 نو بهار و مهرگان يکسان بود      کرنگي جهان عشق را هم ز ي

 کش زمين و آسمان يکسان بود       زير او باال و باال هست زير 

 صد او با آستان يکسان بود      بارگاه عشق همچون دايره است 

 عاشقان را اين و آن يکسان بود      يار اگر سوزد وگر سازد رواست 

 جاودان يکسان بودبا حيات       در طريق عاشقان خون ريختن 
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 آشکارا و نهان يکسان بود      سايه از کل دان که پيش آفتاب 

 باز کي با آشيان يکسان بود      کي بود دلدار چون دل اي فريد 

 

 آنرا که ز وصل او نشان بود

 دل گم شدگيش جاودان بود       آنرا که ز وصل او نشان بود 

  بوداي نهان گر بود ستاره      آري چو بتافت شمع خورشيد 

 چون بحر به جاي او روان بود        نتواند رفت قطره در بحر 

 اما همه عمر همچنان بود        ها زد  بحري که اگرچه موج

 نتوان گفتن که يک جهان بود       هر دم بنمود صد جهان ليک 

 پندار خيال يا گمان بود        زيرا که شد آمدي که افتاد 

 س عيان بودالغيري دان که ب        گر بود نمود فرع غيري 

 بازي خيال در ميان بود      زانجا که حيات لعب و لهوست 

 دان بود هر عيب که بود عيب       هرگاه که اين خيال برخاست 

 عنان بود پس قطره و بحر هم       چون هست حقيقت همه بحر 

 بان بود هر ذره که بود ديده        خورشيد رخش بتافت ناگاه 

 که صد هزار جان بودگويي تو         اي محقر  در هر دل ذره

 نشان بود چون در نگريست بي      هر ذره اگرچه صد نشان داشت 

 چه جاي زمين و آسمان بود       اي چنين است  چون پرتو ذره

 ذرات جهان هم آشيان بود      اي کرد  طاوس رخش چو جلوه

 در هر دو جهان که را امان بود        در پيش چنان جمال يکدم 

 از خويش مرا بسي زيان بود        جانا برهان مرا ز من زانک

 توان بود خود بي تو چگونه مي      جان کاستن است بي تو بودن 

 گويي شب و روز کامران بود      عطار دمي اگر ز خود رست 

 

 هر که را با لب تو پيمان بود

 اجل او از آب حيوان بود       هر که را با لب تو پيمان بود 

 ن تا که بود حيران بودهمچو م      هر که روي چو آفتاب تو ديد 
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 که نکوتر از آن بنتوان بود        ي جايي  در نکويي پسنده

 نمکي داشت و شکرافشان بود        چون بديدم لب جگر رنگت 

 ليک بيمم ز تير مژگان بود        يک شکر آرزوم کرد الحق 

 ديده هر راز دل که پنهان بود      بي رخت بر رخم نوشت به خون 

 نزدم زانکه آن نفس جان بود         خواستم تا نفس زنم بي تو

 کي مرا در جهان غم آن بود        جان من گر بود وگر نبود 

 که نه در خورد چون تو جانان بود      ليک جان زان سبب ندادم من 

 زانکه جان دادن من آسان بود        جان بدادم چو روي تو ديدم 

 هستي و نيستيش يکسان بود        جان عطار تا که بود از تو 

 

 ي درمان بود ه را انديشههر ک

 درد عشق تو برو تاوان بود      ي درمان بود  هر که را انديشه

 کو ز چشم خويشتن پنهان بود       بر کسي درد تو گردد آشکار 

 ليک همچون ذره سرگردان بود        گرچه دارد آفتابي در درون 

 زانکه محجوبي عذاب جان بود      اي دل محجوب بگذر از حجاب 

 توان گفتن که بس آسان بود مي      ل باشي در عذاب گر هزاران سا

 اين عذاب سخت صد چندان بود      ليک گر افتد حجابي در رهت 

 تا نميري کي تو را درمان بود      چند انديشي بمير از خويش پاک 

 نه دگر سوزنده نه گريان بود      چون بميرد شمع برهد از بال 

 ز شمع تا پايان بودزانکه سو      هر دم از سر گير چو شمع و بسوز 

 اي يکسان بود هر دو کون و ذره      چون بسوزي پاک پيش چشم تو 

 تا ابد در خردلي حيران بود      عرش را گر چشم جان آيد پديد 

 ي جانان بود ذره ذره جامه  عرش و خردل و آنچه در هر دو جهان است 

 تا ايازت دايما سلطان بود       ي جانان مدام  تو درون جامه

 آن عصا کان اليق ثعبان بود      ان چيز داند شد به طبع صد هزار

 ني عصاي موسي عمران بود     ي فرعون خورد  آن عصا کان سحره

 دان بود ني دم عيسي حکمت      وان نفس کان مردگان را زنده کرد 
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 وان نفس بي شک دم رحمان بود      آن عصا آنجا يداهللا بود و بس 

 ه زين الحان که زان الحان بودآن ن      وان هزاران خلق کز داود مرد 

 مردي رستم همه دستان بود      در بر مردي که اين سر پي برد 

 تا در آن ساعت که وقت آن بود      گر ندانستي تو اين سر تن بزن 

 زانکه اينجا دم زدن نقصان بود      تن زن اي عطار و تن زن دم مزن  

 

 ي جهان بود زلف تو که فتنه

 جانم بربود و جاي آن بود       د ي جهان بو زلف تو که فتنه

 صد جانش به رايگان گران بود      هر دل که زعشق تو خبر يافت 

 در عشق تو زندگي به جان بود        دل آن کسي که او را  مرده

 کز دست دلم بسي زيان بود       گفتم دل خويش خون کنم من 

 چون پاي غم تو در ميان بود        ناگاه کشيده داشت دستم 

 دل را ز غم تو کي امان بود        امان دلم را گر من دادم 

 خود از دهنت که را نشان بود        گفتم که دهان تو ببينم 

 آن را که غم چنان دهان بود        هرگز نرسيد هيچ جايي 

 تو چون توان بود داني تو که بي       من  اي تو بي گفتي که چگونه

  بودصد ساله غمم به يک زمان       ز آنروز که يک زمانت ديدم 

 تا بود ز عشق جان فشان بود        بر خاک درت نشسته عطار 

 

 اي وجود بود هر که را ذره

 پيش هر ذره در سجود بود        اي وجود بود  هر که را ذره

 که بت رهروان وجود بود      نه همه بت ز سيم و زر باشد 

 نفس او گبر يا جهود بود       کند اثبات  هر که يک ذره مي

 پس همه بودها نبود بود      يک بودست در حقيقت چو جمله 

 دود ديدن ازو چه سود بود        ي آتش است در باطن  نقطه

 محو گشته ز چشم زود بود      هر که آن نقطه ديد هر دو جهانش 

 چون سرابي همه نمود بود      ي دل  زانکه دو کون پيش ديده
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 همچو کوري ميان دود بود        بيند  هر که يک ذره غير مي

 تا دمي گر زني چو عود بود       سوز  در فنا ميهمچو عطار 

 

 هر که را در عشق تو کاري بود

 هر سر مويي برو خاري بود      هر که را در عشق تو کاري بود 

 تا مرا در هجر تو ياري بود      يک زمان مگذار بي درد خودم 

 صبر کردن کار هشياري بود      مست گشتم از تو گفتي صبر کن 

 گر دلي نبود نه بس کاري بود      غم مخور دل ز من بردي و گفتي 

 اين چنين در عشق بسياري بود      گر تو را در عشق دين و دل نماند 

 طره تو چست طراري بود    دل شد از دست و ز جان ترسم ازانک 

 ندانم تا جگر خواري بود مي      بي نمکدان لبت در هر دو کون 

 بودوقت بيماري شکرباري         گر بخندي عاشق بيمار را 

 تا قيامت روز بازاري بود       رسته دندانت در بازار حسن 

 ندانم تا خريداري بود مي      گر بهاي بوسه خواهي جز به جان 

 کي سزاي ناسزاواري بود      نافه وصلت که بويي کس نيافت 

 هر کسي خواهد که عطاري بود       اي عجب بي زلف عنبر بيزتو 

 

 مرد يک موي تو فلک نبود

 محرم کوي تو ملک نبود        و فلک نبود مرد يک موي ت

 از جمال تو هفت يک نبود      ماه دو هفته گرچه هست تمام 

 همه باشي تو هيچ شک نبود        چون جمال تو آشکار شود 

 با کسي نيز مشترک نبود       ملک حسن آفتاب روي تورا 

 تا دو عالم دو مردمک نبود        اي رخ تو  نتوان ديد ذره

 در زمين نيست در فلک نبود      ست از تو آنچه در ذره ذره ه

 !اي برک نبود محو را ذره      ليک چون ذره در تو محو شود 

 اگرش خال تو محک نبود        زر خورشيد ذره ذره شود 

 در شکر اين همه نمک نبود        هيچکس را در آفرينش حق 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ١٩٦ 

 هيچکس را چنين يزک نبود      سر زلفت به چين رسيد از هند 

 چون تو اندازي آن خسک نبود       اندازي گر خسک در ره من 

 بر محک جاودانش حک نبود      هرچه عطار در صفات تو گفت 

 

 چو در غم تو جز جان چيزي دگرم نبود

 پيش تو کشم کز تو غمخوارترم نبود    چو در غم تو جز جان چيزي دگرم نبود 

 نبودخود چون رخ تو بينم پرواي سرم       پروانه تو گشتم تا بر تو سرافشانم 

 آن روز که بر راهت دايم نظرم نبود    پيش نظرم عالم چون روز قيامت باد 

 اما چو تو را بينم از خود خبرم نبود      گفتم خبري گويم با تو ز دل زارم 

 چون تير بپيوندد کنج گذرم نبود    گفتم که ز تيرت تيز از چشم تو بگريزم 

 ن کس تيمار برم نبودتنها چکنم چو    در عشق تو صد همدم تيمار برم بايد 

 جاني بکنم آخر گر آن قدرم نبود    گفتي که به زر گردد کار تو چو آب زر 

 تدبير کنم وجهي گر هيچ زرم نبود    تو چاره کارم کن تا از رخ همچون زر 

 هر دم ز پي بوسي جاني دگرم نبود      بوسي ندهي جانا تا جان نستاني تو 

 دا که چو دل خون شد کس راهبرم نبود در    عطار ستمکش را دل بود به تو رهبر 

 

 کسي کو خويش بيند بنده نبود

 وگر بنده بود بيننده نبود      کسي کو خويش بيند بنده نبود 

 چرا شبنم به دريا زنده نبود      به خود زنده مباش اي بنده آخر 

 که جز دريا تو را دارنده نبود       تو هستي شبنمي درياب دريا 

 که هر کو گم نشد داننده نبود       گم شو درين دريا چو شبنم پاک

 تو را جاويد کس جوينده نبود        اگر در خود بماني ناشده گم 

 بسازي از بقا افکنده نبود      ترسي که در دنيا مدامت  تو مي

 که گل چون گل بسي پاينده نبود      وجود جاودان خواهي، نداني 

 نبودکه سلطاني مقام بنده         وجود گل به باالي گل آمد 

 اگر بر قد تو زيبنده نبود      تورا در نو شدن جامه که آرد 

 تورا جز نيستي يابنده نبود      گويم چو تو هستي نداري  چه مي
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 که در هستي تورا ماننده نبود      اگر خواهي که دايم هست گردي 

 اي آينده نبود که هرگز رفته      فرو شو در ره معشوق جاويد 

 اگر شب تا سحر سوزنده نبود      در آتش کي رسد شمع فسرده 

 اگر سر تا قدم گردنده نبود      فلک هرگز نگردد محرم عشق 

 وراي او کسي پرنده نبود      هر آن کبکي که قوت باز گردد 

 به عالم در چو تو گوينده نبود       گويي تو اي عطار آخر  چه مي

 

 با لب لعلت سخن در جان رود

 ف تو در ايمان رودبا سر زل      با لب لعلت سخن در جان رود 

 پيش لعلت از بن دندان رود      عقل چون شرح لب تو بشنود 

 چون قلم سر بر خط فرمان رود      هر که او سرسبزي خط تو ديد 

 در خط تو با دل بريان رود      ي خط فستقيت  چون ببيند پسته

 ندانم تا فلک را آن رود مي      آنچه رويت را رود در نيکويي 

 ماه زير ميغ در پنهان رود       آشکار چون شود خورشيد رويت

 گر همه چرخ است سرگردان رود      هر که روي همچو خورشيد تو ديد 

 شرح آن لب بر زبان جان رود     هست جان عطار را شيرين از آنک 

 

 رود دل به اميد وصل تو باد به دست مي

 رود يپرست م جان ز شراب شوق تو باده    رود  دل به اميد وصل تو باد به دست مي

 رود زير زمين به بوي آن با دل مست مي    اي  از مي عشق جان ما يافت ز دور شمه

 رود از دل او به هر دلي دست به دست مي    از مي عشق ريختن بر دل آدم اندکي 

 رود بر دل و جان عاشقان سخت شکست مي    رخ بنماي گه گهي کز پي آرزوي تو 

 رود فتد هست به هست مي ست به نيست ميني      در ره تو رونده را در قدم نخستمين 

 رود گرچه ز سال عمر تو پنجه و شصت مي  بالغ راه کي شوي چون ندهي به دوست جان 

 رود  کافر چرخ ازين سخن سر زده پست مي    اي فريد تو بازکش اين زمان عنان  گم شده

 

 رود تا سر زلف تو درهم مي
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 رود  به يک دم ميدر جهان صد خون       رود  تا سر زلف تو درهم مي

 رود دل ز دستم رفت و جان هم مي      تا بديدم زلف تو اي جان و دل 

 رود وين سخن از جان پر غم مي        دل ندارم تا غم زلفت خورم 

 رود همچو زلفت پشت پر خم مي        آسمان از اشتياق روي تو 

 رود کز پي دل جان به ماتم مي      دل در اندوه تو مرد و اين بتر 

 رود راستي بيعي مسلم مي      ستاني جان من  دم ميدهي  مي

 رود توبه الحق با تو محکم مي      بشکني  اي مي هر زماني توبه

 رود رفتت کنون کم مي آنچه مي      ناز کم کن زانکه تا خطت دميد 

 رود  با دلي پر خون ز عالم مي      خون مخور عطار را کز شوق تو 

 

 چه سازي سراي و چه گويي سرود

 فروشو بدين خاک تيره فرود      ي سراي و چه گويي سرود چه ساز

 فکندست در چرخ چرخ کبود      دان که همچون تو بسيار کس  يقين

 چو سر آهنين نيست در زير خود      چه برخيزد از خود و آهن تو را 

 اجل بگسلد از همش تار و پود      ي عمر تو زآهن است  اگر جامه

  سنگ ماننده آب رودسر و      اگر سر کشي زين پل هفت طاق 

 چو گويي نداني فراز از فرود      ز سرگشتگي زير چوگان چرخ 

 ز دور سپهري چه نالي چو رود      چو دور سپهرت نخواهد گذاشت 

 عزيزان همدرد را کن درود        راز را کن وداع  رفيقان هم

 ز شاخ بهي کن کلوخ آمرود        درخت بتر بودن از بن بکن 

 همه ضايع اندر سراي و سرود        مکن همچو عطار عمر عزيز

 

 گر نسيم يوسفم پيدا شود

 هر که نابينا بود بينا شود        گر نسيم يوسفم پيدا شود 

 بويي از پيراهنش پيدا شود        بس که پيراهن بدرم تا مگر 

 زاهد منکر سر غوغا شود      گر برافتد برقع از پيش رخش 

 ي يکتا شوددل ز زلفش کافر        ور برافشاند سر زلف دو تا 
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 شک آن دل ممني حقا شود بي      هر دلي کز زلف او زنار ساخت 

 عقل از اليعقلي رسوا شود        گر بيابد عقل بوي زلف او 

 هر که او مشغول اين سودا شود        از دو عالم فارغ آيد تا ابد 

 دل چرا شوريده و شيدا شود      گر کسي پرسد که پيش روي او 

 ذره سرگردان و ناپروا شود        تو جوابش ده که پيش آفتاب 

 از چنين دريا کسي تنها شود      اي دل از دريا چرا تنها شدي 

 دود تا زودتر آنجا شود مي      هر که دور افتد ز جاي خويشتن 

 طپد تا چون سوي دريا شود مي      ماهي از دريا چو بر خاک اوفتد 

 کارت اي غافل کجا زيبا شود      گر تو بنشيني به بيکاري مدام 

 همتا شود مثل و بي گوهري بي        گر دل عطار با دريا رسد 

 

 هر گدايي مرد سلطان کي شود

 اي آخر سليمان کي شود پشه      هر گدايي مرد سلطان کي شود 

 چون که سلطان نيست سلطان کي شود      ني عجب آن است کين مرد گدا 

 اين چو عين آن بود آن کي شود    بس عجب کاري است بس نادر رهي 

 اين سخن روشن به برهان کي شود       بدين برهان کني از من طلب گر

 بر تو اين دشوار آسان کي شود        تا نگردي از وجود خود فنا 

 هر دو يکسان نيست يکسان کي شود      گفتمش فاني شو و باقي تويي 

 اي درياي عمان کي شود قطره    اي است  گرچه هم درياي عمان قطره

 بين باشد مسلمان کي شود قطره      نشد گر کسي را ديده دريابين 

 سنگ کفرت لعل ايمان کي شود        تا نگردد قطره و دريا يکي 

 ندانم بر تو رخشان کي شود مي      بينم وليک  جمله يک خورشيد مي

 فشان بر روي جانان کي شود جان      هر که خورشيد جمال او نديد 

 ن کي شودمنتظر بنشسته تا جا      بينم ز عشق  صد هزاران مرد مي

 گل بدين درگه نگهبان کي شود      چند اندايي به گل خورشيد را 

 آن چنان خورشيد پنهان کي شود      از کفي گل کان وجود آدم است 

 پاي در گل ره به پايان کي شود      گر به کلي برنگيري گل ز راه 
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 هر صبي رستم به دستان کي شود    اي  گويم تو مرد اين نه نه چه مي

 هر مخنث مرد ميدان کي شود    تو مرد اين حديث کي تواني شد 

 هر عصا در دست ثعبان کي شود    تا نباشد همچو موسي عاشقي 

 بر تو آن خورشيد تابان کي شود    اي  عمرت اي عطار تاوان کرده

 

 چون تو جانان مني جان بي تو خرم کي شود

 ا تو همدم کي شودچون تو در کس ننگري کس ب  چون تو جانان مني جان بي تو خرم کي شود 

 جان ما گر در فزايد حسن تو کم کي شود  گر جمال جانفزاي خويش بنمايي به ما 

 اين چنين طراريت با من مسلم کي شود   اي دل ز من بردي و پرسيدي که دل گم کرده

 چون تو گويي يا کني اين عهد محکم کي شود  عهد کردي تا من دلخسته را مرهم کني 

 اين چنين دل خستگي زايل به مرهم کي شود   رزوي روي توستچون مرا دلخستگي از آ

 تا تو از در در نيايي از دلم غم کي شود   غم از آن دارم که بي تو همچو حلقه بر درم

 خلوت خورشيد عالم کي شود اي هم ذره   بايدم با تو زهي کار کمال  خلوتي مي

 د رخش رستم کي شود گر به ميدان الشه تاز  نيستي عطار مرد او که هر تر دامني 

 

 هر که صيد چون تو دلداري شود

 عاجزي گردد گرفتاري شود    هر که صيد چون تو دلداري شود 

 هر گلي در چشم او خاري شود      ي تو بنگرد  هر که خار مژه

 بي شکش هر خار گلزاري شود    باز چون گلبرگ روي تو بديد 

 ي شودچون به جان آيد جگر خوار      شير دل پيش نمکدان لبت 

 ابر تا محشر شکرباري شود    گر لبت در ابر خندد همچو برق 

 چرخ سرگردان چو پرگاري شود    ي خالت ز شوق  در طواف نقطه

 وصف خط تو چو بسياري شود    مس اگرچه زر تواند شد وليک 

 زر کند بدرود و زنگاري شود    پيش سرسبزي خطت زاشتياق 

 گونساري شودتا بجنبد سرن    سرفرازي کو سر زلف تو ديد 

 گه چليپا گاه زناري شود  ميل زلف تو به ترسايي است از آنک 

 خواهد که دينداري شود هر که مي     گو بيا و مذهب زلف تو گير 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٢٠١ 

 هر سر مويم خريداري شود    گر فروشي بر من غمکش جهان 

 گر همه مشک است مرداري شود    زنده عشق تو نيست  هر که او دل

 زان به تن بردن چو دشواري شود    و نيست آسان هيچ کار عشق ت

 عاشقي کو کز پي کاري شود    پي چو گم کردند کار عشق را 

 اسراري شود هر کسي گر صاحب      عشق را هرگز نماند رونقي 

 تا يکي زان در شهواري شود    صد هزاران قطره گردد ناپديد 

 کي شود ممکن که عطاري شود    چون کسي را بوي نبود زين حديث 

 

 شود م ز وصل ميسر نمييک حاجت

 شود يک حجتم ز عشق مقرر نمي    شود  يک حاجتم ز وصل ميسر نمي

 شود کاري چنين به پهلوي الغر نمي    کارم درافتاد وليکن به يل برون 

 شود اشکم عجب بود اگر اخگر نمي  زين شيوه آتشي که مرا در دل اوفتاد 

 شود جب و تر نميزان خشک گشت اي ع  يا اشک گرمم از دم سردم فسرده شد 

 شود از پاي مي درآيم و با سر نمي  پا و سرم ز دست شد و خون دل هنوز 

 شود از سيل اشک سرخ مزعفر نمي  ني ني که خون دل به سر آمد ز روي من 

 شود بحري که سالکيش شناور نمي  چون بحر خوف موت نهنگ فلک فتاد 

 شود ر ميسر نمييک کارم از هزا   تن دردهم به قهر چو دانم که با فلک 

 شود دهد که مکدر نمي صافي نمي   صافي چه خواهم از کف ساقي چرخ از آنک

 شود هرگز ز جاي خويش فراتر نمي  برد همه کس را فلک ولي  از جاي مي

 شود عطار يکدم از پي اختر نمي    گر پي کند معاينه اختر هزار را 

 

 اي کوي توام مقصد و اي روي تو مقصود

 وي آتش عشق تو دلم سوخته چون عود    د و اي روي تو مقصود اي کوي توام مقص

 گو هيچ ممان زانکه تويي زين همه مقصود    چه باک اگرم عقل و دل و جان بنماند 

 داني تو که چون است نه معدوم و نه موجود    در عشق تو جانم که وجود و عدمش نيست 

 ودي ز سر جودبي واسطه دادي تو وج    هر آدميي را که کفي خاک سياه است 

 تا چند کند سرکشي از خلعت محمود  چون ژنده قبايي است که آن خاص اياز است 
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 کز عشق نه مقبول بود مرد نه مردود      مردانه در اين راه درآ اي دل غافل 

 تا باز گشايند تو را اين ره مسدود    چون خضر برون آي ازين سد نهادت 

 است تورا در دو جهان مونس و معبودآن     ي آني  هرچيز که در هر دو جهان بسته

 خورشيد بقا تابدش از طالع مسعود     عطار اگر سايه صفت گم شود از خود 

 

 هرچه در هر دو جهان جانان نمود

 دان که آن از جان نمود تو يقين مي      هرچه در هر دو جهان جانان نمود 

 دوست از دو روي او دو جهان نمود      هست جانت را دري اما دو روي 

 وز دگر روي آخرت پنهان نمود      کرد از يک روي دنيا آشکار 

 اي عجب يک چيز اين و آن نمود      آخرت آن روي و دنيا اين دگر 

 هرچه آن دشوار يا آسان نمود    هر دو عالم نيست بيرون زين دو روي 

 چون نگه کردم يکي ايوان نمود        در ميان اين دو دربند عظيم 

 بلکه دو کونش چو دو دوران نمود      ت يک درش دنيا و ديگر آخر

 ي جانان نمود گفت خلوتخانه      باز پرسيدم ز دل کان قصر چيست 

 جان نمود اين قصر يا سلطان نمود      گفتم آخر قصر سلطان جان ماست 

 بارگاه خويش در جان زان نمود      گفت دايم بر تو سلطان است جان 

  بي پايان نمودحد و الجرم بي        نهايت اوفتاد  پرتو او بي

 اي نتواني از پيشان نمود ذره      تا ابد گر پيش گيري راه جان 

 وانکه آن نزديک بود ايمان نمود      پرتوي کان دور بود آن کفر بود 

 از دو روي جان همي نتوان نمود      چند گويم اين جهان و آن جهان 

 تا تواني عشق را برهان نمود      گرد جان در گرد چون مردان بسي 

 کمترين يک چرخ سرگردان نمود      اند   جهان جان بسي سرگشتهدر

 کين سفر در روح جاويدان نمود      رو و يک دم مياسا از روش  مي

 صد درنگ از عالم هجران نمود      گر تورا افتاد يک ساعت درنگ 

 هر که خود را مرد اين ميدان نمود      همچو گويي گشت سرگردان مدام 

 وانکه يکدم ماند هم حيران نمود     ر که رفت خود در اين ميدان فروشد ه

 ي احزان نمود ذره ذره کلبه       تا ابد در درد اين، عطار را  
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 رهبان دير را سبب عاشقي چه بود

 نمود کو روي را ز دير به خلقان نمي      رهبان دير را سبب عاشقي چه بود 

 مي ربودور راستي روان خاليق ه    نکرد باز  از نيستي دو ديده به کس مي

 در مهر دل عبادت عيسي همي شنود    چون در فتاد در محن عشق زان سپس 

 او عاشق از چه بود و چرا در بال فزود      در ملت مسيح روا نيست عاشقي 

 وز حال دل به نغمه سرودي همي سرود      مانا که يار ما به خرابات برگذشت 

  جهان از براي سودعاشق زيان کند دو    گفت هر که دوست کند در بال فتد  مي

 کاواز آن نگار خراباتيان شنود      رهبان طواف دير همي کرد ناگهان 

 اندرون بسود از آرزوش روي به خاک      برشد به بام دير چو رخسار او بديد 

 زنجير نعت صورت عيسي بريد زود    ديوانه شد ز عشق و برآشفت در زمان 

 ير او به سما بر رسيد دودوز سقف د    آتش به دير در زد و بتخانه در شکست 

 زنگ بال ز ساغر و مطرب همي زدود     باده ز دست دوست دمادم همي کشيد 

 ناکردني بکردم و نابودني ببود     گريست  سرمست و بيقرار همي گفت و مي

 

 گر دلبرم به يک شکر از لب زبان دهد

 هدمرغ دلم ز شوق به شکرانه جان د    گر دلبرم به يک شکر از لب زبان دهد 

 پنداشتي که بوسه چنين رايگان دهد     اي  ندهد او به جان گرانمايه بوسه مي

 هر بي خبر چگونه خبر زان دهان دهد    چون کس نيافت از دهن تنگ او خبر 

 جز نام از خيال دهانش نشان دهد      ي دلم  معدوم شيء گويد اگر نقطه

 ز آن ميان دهدالمثل خبر ا يک موي في      مردي محال گوي بود آنکه بي خبر 

 از روي خود زکات به هفت آسمان دهد      چون ديد آفتاب که آن ماه هشت خلد 

 تا نوبت طلوع بدان دلستان دهد      افتاد در غروب و فروشد خجل زده 

 گر زلف او مرا سر مويي امان دهد     در آفتاب صد شکن آرم چو زلف او 

 و تير سرم در جهان دهدهر ساعتي چ    ابروي چون کمانش که آن غمزه تير اوست 

 آخر به ترک مست که تير و کمان دهد    گويي که جور هندوي زلفش تمام نيست 

 ي درست به يک پاره نان دهد صد توبه    از عشق او چگونه کنم توبه چون دلم 
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 امکان ندارد آنکه کسي شرح آن دهد    آن دارد آن نگار ز عطار چون گذشت 

 

 برق عشق از آتش و از خون جهد

 چون به جان و دل رسد بيچون جهد    ق عشق از آتش و از خون جهد بر

 هر زماني برق ديگرگون جهد    دل کسي دارد که در جانش ز عشق 

 منتظر تا باد دريا چون جهد    کشتيم بر آب دريا هست و من 

 بو که اين کشتيم با هامون جهد    گر نباشد باد سخت از پيش و پس 

 کس را جست تا اکنون جهد هيچ    کشتيي هرگز ازين درياي ژرف 

 ي ميگون جهد در خم آن طره    کي بود آخر که بادي در رسد 

 دل ز دست صد بال بيرون جهد     بوي زلف او به جان ما رسد 

 تا رگم در عشق روزافزون جهد   خورم  خون عشقش هر شبي زان مي

 تا درآشامم که از رگ خون جهد    چون رگ عشق تو دارم خون بيار 

 از ميان چنبر گردون جهد     عطار از زلفش رسن گر کند 

 

 زلف را چون به قصد تاب دهد

 کفر را سر به مهر آب دهد    زلف را چون به قصد تاب دهد 

 همه کفار را جواب دهد    باز چون درکشد نقاب از روي 

 تاب در جان آفتاب دهد    چون درآيد به جلوه ماه رخش 

 اشقان صواب دهدمالش ع    تير چشمش که کم خطا کرده است 

 سر زلفش هزار تاب دهد      همه خامان بي حقيقت را 

 لب گلرنگ او شراب دهد    تشنگان را که خار هجر نهاد 

 که دلم دايمش کباب دهد      غم او زان چنين قوي افتاد 

 گاه چشمم بدو گالب دهد      گاه شعرم بدو شکر ريزد 

 گنج را جايگه خراب دهد    دهد غمش را جاي  گر دلم مي

 تا درين دردش انقالب دهد     نهد غم او  دل به جان باز مي

 چکند تن در اضطراب دهد      دل عطار چون ز دست بشد 
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 دهد يک شکر زان لب به صد جان مي

 دهد الحق ارزد زانکه ارزان مي    دهد  يک شکر زان لب به صد جان مي

 دهد بيند و جان مي لعل او مي      عاشق شوريده را جان است و بس 

 دهد زان دو ياقوت درافشان مي      ت جان آن را که خواهد در نهان قو

 دهد عشوه پيدا بوسه پنهان مي      اي دارد عجب در دلبري  شيوه

 دهد خونبها زان لعل خندان مي      کشد  عاشق گريان خود را مي

 دهد کشد چون باد و قربان مي مي      چشم بد را چشم او بر خاک راه 

 دهد چون دو لعلش آب حيوان مي    باک نيست کشد زان  گر دو چشمش مي

 دهد زان سر زلف پريشان مي      عاشقان را هر پريشاني که هست 

 دهد سر سوي وادي هجران مي      هر زماني عالمي سرگشته را 

 دهد هين که وصلش دست آسان مي      ببايد شست دست از جان خويش  مي

 دهد يبر سپهر تند فرمان م       از کمال نيکويي آن تندخوي 

 دهد داد مظلومان ازين سان مي    جان ستاند هر که از وي داد خواست 

 دهد جان شيرين بي سخن زان مي      يک سخن گفته است با عطار تلخ 

 

 هر که را ذوق دين پديد آيد

 شهد دنياش کي لذيذ آيد        هر که را ذوق دين پديد آيد 

 آيدپير چون طفل نا رسيد        اي که درو  چه کني در زمانه

 که نگونسار يک نبيد آيد      آنچنان عقل را چه خواهي کرد 

 که تو را سود زين خريد آيد      عقل بفروش و جمله حيرت خر 

 که درو هيچکس پديد آيد      اين نه آن عالمي است اي غافل 

 گر دو عالم پر از کليد آيد        نشود باز اين چنين قفلي 

 انگ ناشنيد آيدآن همه ب       گر در آيند ذره ذره به بانگ 

 خواجه گر پاک و گر پليد آيد      چه شود بيش و کم ازين دريا 

 خر بود کز پي خويد آيد        هر که دنيا خريد اي عطار 

 

 يا دست به زير سنگم آيد
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 يا زلف تو زير چنگم آيد        يا دست به زير سنگم آيد 

 تا خود پس ازين چه رنگم آيد        در عشق تو خرقه درفکندم 

 ي نام و ننگم آيد بر شيشه         جهان عشق سنگي هر دم ز

 گر بي تو دمي درنگم آيد        آن دم ز حساب عمر نبود 

 از هستي خويش ننگم آيد        چون بنديشم ز هستي تو 

 صحراي دو کون تنگم آيد       چون زندگيم به توست بي تو 

 عالم ز حسد به جنگم آيد        تا مرغ تو گشت جان عطار 

 

 دريغم آيدعشق تو به جان 

 نامت به زبان دريغم آيد        عشق تو به جان دريغم آيد 

 از شرح و بيان دريغم آيد       وصف سر زلف پر طلسمت 

 يک موي نشان دريغم آيد        از زلف تو سرکشان ره را 

 اين وصف بدان دريغم آيد      ميان نگويمت زانک  من موي

  آيدمويي به ميان دريغم      هر چند ميان تو چو مويي است 

 هرگز ز تو جان دريغم آيد       خواهي و من نيم آنک  دل مي

 از هر دو جهان دريغم آيد        ي تو  يک ذره خيال چهره

 کان روي نهان دريغم آيد       ني ني که ز رخ نقاب بردار 

 در بند گران دريغم آيد       عطار چون از تو شد سبک دل 

 

 سر زلف دلستانت به شکن دريغم آيد

 صفت بر چو سيمت به سمن دريغم آيد    نت به شکن دريغم آيد سر زلف دلستا

 که حالوت لب تو به دهن دريغم آيد    من تشنه زان نخواهم ز لب خوشت شرابي 

 که به جان فسوس باشد که به تن دريغم آيد    مرساد هيچ آفت به تن و به جانت هرگز 

  به کفن دريغم آيدکه چنان تني درين ره    تن کشتگان خود را به ميان خون رها کن 

 که لب شکر فشانت به سخن دريغم آيد      نيايد سخن لب تو گفتن  ز فريد مي
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 ي نار تو به دندان آيد هر که را دانه

 ي خضرش مدد جان آيد هر دم از چشمه      ي نار تو به دندان آيد  هر که را دانه

 وان آيدي حي تا به عهد تو سوي چشمه    ي حيوان ديدم  کو سکندر که لب چشمه

 پيش لعل لب تو از بن دندان آيد    عقل سرکش چو ببيند لب و دندان تو را 

 حال او چون سر زلف تو پريشان آيد    هر که در حال شد از زلف پريشانت دمي 

 از پس و پيش برو ناوک مژگان آيد    ي زير و زبرت دست گشاد  وانکه بر طره

 ي سر مردانش به چوگان آيدهمچو گوي  چون سر زلف تو از مشک شود چوگان ساز 

 مرد کو در ره عشقت که به ميدان آيد    سر مردان جهان در سر چوگان تو شد 

 نيست اميد که اين راه به پايان آيد    در ره عشق تو سرگشته بمانديم و هنوز 

 تا ز نزديک تو اي ماه چه فرمان آيد     ماند عطار کنون چشم به ره گوش به در 

 

 ز آسمان برآيديک ذره نور رويت گر 

 افالک درهم افتد خورشيد بر سرآيد    يک ذره نور رويت گر ز آسمان برآيد 

 تا با فروغ رويت اندر برابر آيد    آخر چه طاقت آرد اندر دو کون هرگز 

 هم و هم تيره گردد هم فهم ابتر آيد    يارب چه آفتابي کانجا که پرتو توست 

 ه روح اليق افتد نه عقل در خور آيدن    چه جاي وهم و فهم است کاندر حوالي تو 

 در عشق تو بسوزد از جان و دل برآيد     هر کو ز ناتمامي از تو وصال جويد 

 اقبال جاوداني جان را ز در درآيد    ور از عنايت تو جان را رسد نسيمي 

 کام و لبش ز معني پر در و گوهر آيد    هرگه که شرح رويت عطار پيش گيرد 

 

  برآيدچو از جيبش مه تابان

 خروش از گنبد گردان برآيد        چو از جيبش مه تابان برآيد 

 به وقت شرم صد چندان برآيد        ام اما ز رويش  بسي گل ديده

 بگويم با تو صد ديوان برآيد       ي او  ي يک روزه اگر انديشه

 که از گلنار تو ريحان برآيد      بدو گفتم که اي گلچهره مگذار 

 ي حيوان برآيد ز گرد چشمه       سبزه مرا گفتا که خوش باشد که

 سزد گر از گل خندان برآيد      خط سبزم به چستي سرخييي جست 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٢٠٨ 

 که بي شک سبزه از باران برآيد      نخواهي نيز مگري  خطم گر مي

 دمار از خلق سرگردان برآيد       سوزا ز پرده گر برآيي  جهان

 دکه تا کار من حيران برآي      فرو شد روز من يک شب برم آي 

 عجب نبود اگر با جان برآيد      مرا با شير شد مهر تو در دل 

 بده يک بوسه تا آسان برآيد      ز من جان خواستي و نيست دشوار 

 ز بيم زلف مه پنهان برآيد        زهي زلفت گرفته گرد عالم 

 بسا ممن که از ايمان برآيد        چو زلف کافرت در کار آيد 

 نم تا کي از زندان برآيدندا       دلم در چاه زندان فراق است 

 پايان برآيد که تا زين چاه بي      ز يک موي سر زلفت رسن ساز 

 دلش زين وادي هجران برآيد        اگر عطار بويي يابد از تو 

 

 چو نقاب برگشائي مه آن جهان برآيد

 ز فروغ نور رويت ز جهان فغان برآيد    چو نقاب برگشائي مه آن جهان برآيد 

 که رخ چو آفتابت ز چه آسمان برآيد    شت و کس ندانست هم دورهاي عالم بگذ

 چو تو گوهري ندانم ز کدام کان برآيد  فزايت دو جهان پر از گهر شد  ز دو لعل جان

 چو ز سر سينه نامت به سر زبان برآيد    دل و جان عاشقانت ز غمت به جوش آيد 

  ز همه جهان برآيدچو فرو شود به کويت  ره عشق چون تويي را که سزد، کسي که بيخود 

 نه ازو خبر بماند نه ازو نشان برآيد  چه ره است اين که هرکس که دمي بدو فروشد 

 که ز کفر و دين بيفتد که ز خان و مان برآيد    همه عمر عاشق تو شب و روز آن نکوتر 

 پس از آن دم اناالحق ز جهانيان برآيد    ز حجاب اگر برآيي برسند خلق در تو 

 به تو در گريخت غمگين، ز تو شادمان برآيد    يم که کسي که در غم تو منم و غم تو دا

 غم تو به غمگساري ز ميان جان برآيد    چو غم تو هست جانا چه غمم بود که دل را 

 ز مکان خالص يابد چو به المکان برآيد    ز پي تو جان عطار اگرش قبول باشد 

 

 آيد گر نه از خاک درت باد صبا مي

 آيد فشان پس ز کجا مي صبحدم مشک      آيد  ت باد صبا ميگر نه از خاک در

 آيد که گل تازه به دلداري ما مي    اي جگرسوختگان عهد کهن تازه کنيد 
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 آيد اين چنين گرم که گلگون صبا مي      گل تر را ز دم صبح به شام اندازد 

 آيد اي او هم ز هوا مي کم ز ذره نه    به هواداري گل ذره صفت در رقص آي 

 آيد دارو ز دم زهرگيا مي نوش    ذر کرد نسيم سحري بر در دوست تا گ

 آيد بلبل و گل ز سر برگ و نوا مي  گذرد  عمر و عيش از سر صد ناز و طرب مي

 آيد زانکه ناکست کزو بوي خطا مي      بوي بر مشک ختا از دم عطار هوا 

 آيد قدري فوت شد از بهر قضا مي      بلبل شيفته را بي گل تر عمر عزيز 

 آيد گل سيراب چنين تشنه چرا مي    بلبل سوخته را در جگر آب است که نيست 

 آيد داري او بسته قبا مي از کله  گل که غنچه به بر از خون دلش پرورده است 

 آيد روز طفلي به چمن پشت دوتا مي    ام کز چه سبب  از بنفشه به عجب مانده

 آيد  بن بر سر پا ميزان چنين بي سر و      داند  نسترن کوتهي عمر مگر مي

 آيد  دم عطار کزو بوي دوا مي    ي گل درد دل کس نگذاشت  بر شکر خنده

 

 آيد دلبرم رخ گشاده مي

 آيد تاب در زلف داده مي        آيد  دلبرم رخ گشاده مي

 آيد کو چنين لب گشاده مي        بندد  در دل سنگ لعل مي

 آيد رود کو پياده مي مي        شهسوار سپهر از پي او 

 آيد خلق برهم فتاده مي        گذرد  ف برهم فکنده ميزل

 آيد وز لبش بوي باده مي    اي عجب چشم اوست مست و خراب 

 آيد عقل کل بر چکاده مي      پيش سرسبزي خطش چو قلم 

 آيد چرخ بر سر ستاده مي        گذرد  ماه سر درفکنده مي

 آيد بر خطش سر نهاده مي      آفتابي که سرکش است چو تيغ 

 آيد  زاده مي گهر پاک       ش ز بحر جان فريد در صفات

 

 آيد صبح از پرده به در مي

 آيد اثر آه سحر مي        آيد  صبح از پرده به در مي

 آيد يا نسيم گل تر مي        بيزد  يا کسي مشک ختن مي

 آيد که حريف چو شکر مي      ده به صبوح  خيز اي ساقي و مي
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 آيد ميدل عشاق به سر       پسري کز خط سبزش چو قلم 

 آيد به سر تو که به سر مي      اي پسر مي ده و مي نوش که عمر 

 آيد کيست ضامن که دگر مي      عمرت اين يکدم حالي است تو را 

 آيد کز دگر دم چه خبر مي        اي  تويي و يکدم و آگاه نه

 آيد هر دمي کان ز تو بر مي      ليک داني تو که بي صد غم نيست 

 آيد که فلک بر تو به در مي       سنگ بر بام فلک زن به صبوح

 آيد بهتر خلق بتر مي        داد بستان ز جهاني که درو 

 آيد  قسم عطار جگر مي      نمکي است  در جهاني که همه بي

 

 آيد آن ماه براي کس نمي

 آيد کو با غم خويش بس نمي        آيد  آن ماه براي کس نمي

 يدآ در دام هواي کس نمي        بيند  در آينه روي خويش مي

 آيد او در طلب و هوس نمي      گر تو به هوس جمال او خواهي 

 آيد در زير تک فرس نمي      جانا ره عشق چون تو معشوقي 

 آيد سيمرغ به يک مگس نمي        نهايت عشقش  در وادي بي

 آيد کانجا که تويي نفس نمي      هرگز نشوي تو هم نفس کس را 

 آيد  و پس نميکش سايه ز پيش       خورشيد بلند را چه کم بيشي 

 آيد جز بر سر آب خس نمي      چون در قعر است در وصل تو 

 آيد چون وصل تو دسترس نمي        در پاي فراق تو شوم پامال 

 آيد  مرغي است که در قفس نمي       چيند  ي تو مي عطار که چينه

 

 آن روي به جز قمر که آرايد

 رسايدوان لعل به جز شکر که ف       آن روي به جز قمر که آرايد 

 چون روي ز زير پرده بنمايد      بس جان که ز پرده در جهان افتد 

 بايد رويي دارد چنان که مي        در زيبايي و عالم افروزي 

 خايد گردد و پشت دست مي مي      خورشيد چو روي او همي بيند 

 زايد خطي که هزار فتنه مي      امروز قيامتي است از خطش 
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 بيارايد ي حسن مي اطهمش        گويي ز بنفشه گلستانش را 

 جان منتظر است تا چه فرمايد       آورد خطي و دل ببرد از من 

 جز خون جگر مرا چه بگشايد      زين بيع و شري که خط او دارد 

 آيد ديري است که بوي مشک مي        الحق ز معامالن خط او 

 شک نيست که دوستي بيفزايد      زين گونه که خط او درآبم زد 

 چه سود چو جان او نياسايد        د سودا عطار اگر چنين کن

 

 تشنه را از سراب چگشايد

 سايه را ز آفتاب چگشايد        تشنه را از سراب چگشايد 

 از نسيم گالب چگشايد      آب حيوان چو هست در ظلمات 

 از درنگ و شتاب چگشايد        نيست اين کار جنبش و آرام 

 چگشايدغرق درياي آب       اي را که او نبود و نه هست  قطره

 از هزاران طناب چگشايد      ي عالم  بسي ستون است خيمه

 اين چنين فتح باب چگشايد      صد درت گر گشاد پنداري است 

 پي بري بر سر اب چگشايد      چون نبردي بر آب هرگز پي 

 عالمي ماهتاب چگشايد        اي بهر نفسي  گرچه بغنوده

  چگشايداز دو ساغر شرآب      رو که اين رهروان چو تشنه شدند 

 خون خوري از کباب چگشايد      خون بسته است اگر کباب خوري 

 از خري در خالب چگشايد        چون کميت فلک طبق آورد 

 چرخ را ز انقالب چگشايد       تا بتان در زمين همي ريزند 

 از خطا و صواب چگشايد      اي به علت نيست  کار چون ذره

 چگشايداز حساب و کتاب       سر يک يک چو او همي داند 

 از سال و جواب چگشايد      از همه چون به از همه است آگاه 

 از ثواب و عقاب چگشايد      چون من از هر دو کون گم گشتم 

 هست جاي خراب چگشايد        ام به معموري  جسته گنج مي

 گر ببينم به خواب چگشايد      ام هيچ است  هر چه بيدار ديده

 ب چگشايدهست زير نقا        آفتابي است ذره ذره ولي 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٢١٢ 

 زين همه اضطراب چگشايد         اي آخر  اي فريد آسمان نه

 

 بايد توام نمي دو جهان بي

 بايد نه يکي بس دو ام نمي        بايد  توام نمي دو جهان بي

 بايد از توام جز توام نمي      هرچه خواهم ز تو تو به زاني 

 بايد رويي از هر سوم نمي      ام چون جمال روي تو بس  قبله

 بايد اين تن بدخوم نمي      چون بشنيد قول الست جان من 

 بايد اجتهادي نوم نمي       بسم از هر دو کون قول قديم 

 بايد قوت بازوم نمي      گرچه مويي شدم ز شوق رخت 

 بايد اي نيروم نمي ذره     ضعف من چون ز اشتياق تو خاست 

 بايد هيچ بيرون شوم نمي       چون چنين در ره توام عاجز 

 بايد زحمت داروم نمي       گذشت از اندازه گرچه دردم 

 بايد گره ابروم نمي      صد گره هست از تو بر کارم 

 بايد که دل صد توم نمي        پيچ پيچي برون بر از کارم 

 بايد هيچ هم زانوم نمي        ور نخواهي گشاد در بر من 

 بايد که بدو و نيکوم نمي      چون به تو راه نيست محوم کن 

 بايد سگ در پهلوم نمي        من نرسيد شير مردي اگر به

 بايد ي جادوم نمي توبه        نفس جادوم کوه کرد بسي 

 بايد ترکي هندوم نمي        اي فريد از بهانه دست بدار 

 

 اي جمال نمايد گر رخ او ذره

 طلعت خورشيد را زوال نمايد      اي جمال نمايد  گر رخ او ذره

 هان بازي خيال نمايدهر دو ج      اي نقاب برافتد  ور ز رخش لحظه

 نيست عجب گر ضعيف حال نمايد      ي سرگشته در برابر خورشيد  ذره

 کفر نيارد مرا محال نمايد      مرد مسلمان اگر ز زلف سياهش 

 جمله نقصان او کمال نمايد    هر که به عشقش فروخت عقل به نقصان 

 خون توام چشمه زالل نمايد    دوش غمش خون من بريخت و مرا گفت 
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 ها مرا حالل نمايد کين همه خون      حرامت بود اگر تو نداني عشق 

 هر که درين راه جاه و مال نمايد      در دهن مار نفس در بن چاه است 

 خاک تو را زود گوشمال نمايد      گر تو درين راه خاک راه نگردي 

 مرغ وجود تو پر و بال نمايد      چند چو طاوس در مقابل خورشيد 

 هر دو جهان پيش آن جمال نمايد      سر مويي درنگر اي خودنماي تا 

 کور شود از دو کون و الل نمايد      هر که درين ديرخانه دردکش افتاد 

 دردکشي در هزار سال نمايد    دير که دولت سراي عالم عشق است 

 کاينه عطار را مثال نمايد       مثل و مثالم طلب مکن تو درين دير 

 

 نمايد رخت را ماه نايب مي

 نمايد خطت را مشک کاتب مي        نمايد  اه نايب ميرخت را م

 نمايد که دو ابروش حاجب مي      رخت سلطان حسن يک سوار است 

 نمايد اگرچه صد عجايب مي    رخت را صبح صادق کس نديده است 

 نمايد هميشه صبح کاذب مي      چو در عشق صادق نيست يک تن 

 مايدن مشارق يا مغارب مي        ندانم تا چو رويت آفتابي 

 نمايد نه رهبان و نه راهب مي      چو زلفت نيز زناري به صد سال 

 نمايد ريزيش واجب مي که خون      ي تو  چه شيوه دارد آخر غمزه

 نمايد چنين دانم که راتب مي      ز ديوان جهان هر روز صد خونش 

 نمايد که دو رسته کواکب مي      عجب برجي است درج دلستانت 

 نمايد نخستين مست تايب مي     از عشق ز عشقت چون کنم توبه که 

 نمايد ولي عشق تو غالب مي      بسي با عشق تو عقلم چخيده است 

 نمايد که دل در عشق راغب مي       دار  دلم بردي و گفتي دل نگه

 نمايد که گر دل هست غايب مي      چگونه دل نگه دارم ز عشقت 

 مايد ن که چون شادي مناسب مي      غم عشقت به جان بخريد عطار 

 

 نمايد نه يار هرکسي را رخسار مي

 نمايد نه هر حقير دل را ديدار مي      نمايد  نه يار هرکسي را رخسار مي
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 نمايد روي رخ را دشوار مي کان ماه  در آرزوي رويش در خاک خفت و خون خور 

 نمايد سرهاي سرکشان بين کز دار مي    نيازي خود  بر چار سوي دعوي از بي

 نمايد بر خاک اگر بريزد بس خوار مي     ن همه عزيزان سلطان غيرت او خو

 نمايد رو باز گرد کين ره پر خار مي    اي تو بر بوي گل چه پويي  گر مرد ره نه

 نمايد خوار مي زيرا که اين بيابان خون     زنهار تا بپويي بي رهبري درين ره 

 ايدنم سرگشتگان گمره بسيار مي    گر مرديي نداري پرهيز کن که چون تو 

 نمايد دايم چنانکه باشد در کار مي    در راه کفر و ايمان مرد آن بود که خود را 

 نمايد کاحوال ناتمامان بس زار مي    در کار اگر تمامي در نه قدم درين ره 

 نمايد کين خرقه در بر من زنار مي    کو آتشي که بر وي اين خرقه را بسوزم 

 نمايد چ دل که يک دم بيدار ميکو هي    اندر ميان غفلت در خواب شد دل من 

 نمايد کو عاشقي که در دين هشيار مي      جمله ز خود نمايي اندر نفاق مستند 

 نمايد  سرگشته روزگاري عطار مي    در بند دين و دنيي ليکن نه دين و دنيي 

 

 نمايد سر زلف تو پر خون مي

 نمايد رجوع از صيدش اکنون مي      نمايد  سر زلف تو پر خون مي

 نمايد چگونه چست و موزون مي        زلف تو در صيد يارب کمند

 نمايد همه کارش شبيخون مي      شب زلف تو خوش باد از پي آنک 

 نمايد چگونه عقل مجنون مي      داند که آن زنجير زلفت  که مي

 نمايد رخت از پرده بيرون مي      چو زلف تو بشوريده است عالم 

 نمايد اعت در افزون ميکه هر س      ز حسن روي تو چون روي تابم 

 نمايد که از شبرنگ گلگون مي        عجب خاصيتي دارد رخ تو 

 نمايد که درجت در مکنون مي    چو دريا چشم من زان گشت در عشق 

 نمايد ز چشم سوزني چون مي      دهانت اي عجب سي در مکنون 

 نمايد که صد رنگ او چو گردون مي      مرا گفتي دلت يکرنگ گردان 

 نمايد وگر دارم دلي خون مي       دارم هيچ دل من مرا کو دل ن

 نمايد  چو خوني کرده معجون مي        دل عطار با خاک در تو 
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 رخ ز زير نقاب بنمايد

 همه عالم خراب بنمايد        رخ ز زير نقاب بنمايد 

 به مه و آفتاب بنمايد        گوشمالي که هيچکس ننمود 

 ر خالب بنمايدهمچو خر د      اختران را که ره دو اسبه روند 

 نيل گردون سراب بنمايد        ي گل ز راه برگيرد  کره

 برتر از خاک و آب بنمايد      صد هزاران هزار نقش عجب 

 همه را مست خواب بنمايد      هرکجا در دو کون بيداري است 

 سر زلفش طناب بنمايد        هاي مردان را  ي حلق جمله

 يدعالمي انقالب بنما      هر سر مو ز زلف سرکش او 

 ي او جواب بنمايد غمزه      مشکلي را که حل نشد هرگز 

 همچو شمع مذاب بنمايد       جان عطار را ز يک تف عشق 

 

 کسي کو هرچه ديد از چشم جان ديد

 هزاران عرش در مويي عيان ديد     کسي کو هرچه ديد از چشم جان ديد 

 عدد گرديد از گفت زبان ديد      عدد از عقل خاست اما دل پاک 

 چرا پس عقل احول اين و آن ديد    ن آن است و آن اين است جاويد چو اي

 به چشم او نشايد جاودان ديد        چو دريا عقل دايم قطره بيند 

 جمال بي نشاني را نشان ديد      کسي کو بر احد حکم عدد کرد 

 کسي کو محو شد از چشم جان ديد     بيني که توحيد  به جان بين هرچه مي

 در اندک جوهري بسيار کان ديد      ر برآمد چو دو عالم ز يک جوه

 همه کون و مکان را المکان ديد      اي يافت  ازل را و ابد را نقطه

 اي هفت آسمان ديد که در هر ذره     دان که چشم جان چنان است  يقين مي

 به عينه هم زمين و هم زمان ديد      اي از آسمان نيز  ولي هر ذره

 اي هر دو جهان ديد که در هر ذره      چه جاي آسمان است و زمين است 

 توان ديد وراي هر دو عالم مي      گويم که عالم صد هزاران  چه مي

 گمان ديد به چشم جان تواني بي    همي در هرچه خواهي هرچه خواهي 

 ببيني آنچه غير تو نهان ديد        تو در قدرت نگر تا آشکارا 
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 ان ديدبسي کمتر ز تاري ريسم      چو هر دو کون در جنب حقيقت 

 عجب نبود چنين بايد چنان ديد       اگر يک ذره رنگ کل پذيرد 

 کسي گم کرد چه سود و زيان ديد      اگر يک ذره را در قرص خورشيد 

 اي زان آستان ديد نيارد ذره        کسي کز ذره ذره بند دارد 

 پديد آمد ندانم تا امان ديد      اگر يک ذره سايه پيش خورشيد 

 اي را خط روان ديد  که آنجا ذره     ست  ه سايهدو عالم چيست از يک ذر

 وليکن گنج بايد در ميان ديد      قياس است   طلسم نور و ظلمت بي

 فنا شد تا دو عالم دلستان ديد      بيند طلسمش  کسي کان گنج مي

 دان ديد نديد او غير هرگز غيب      گزيرت نيست از چشمي که جاويد 

  خود را تواني کامران ديدکه تا      ز خود گم گرد اي عطار اينجا 

 

 قطره گم گردان چو دريا شد پديد

 خانه ويران کن چو صحرا شد پديد      قطره گم گردان چو دريا شد پديد 

 هر که در قطره هويدا شد پديد        گم نيارد گشت در دريا دمي 

 قطره ماند گرچه دريا شد پديد      گر کسي در قطره بودن بازماند 

 کان که اينجا گم شد آنجا شد پديد      ويش پاک گم شو اينجا از وجود خ

 کين چنين شد هر که فردا شد پديد      ناپديد امروز شو از هرچه هست 

 خاصه دايم روي زيبا شد پديد      هاي زشت فاني محو به  روي

 کان که پنهان گشت پيدا شد پديد      دوشم از پيشان خطاب آمد به جان 

 ه از خود محو، از ما شد پديدکان ک      ناپديد از خويش شو يکبارگي 

 پر برآور هين که باال شد پديد      ي پستي مباش اي مرغ عرش  بسته

 ال چه وزن آرد چو اال شد پديد      گم شدن فرض است هر دو کون را 

 کز ثري تا بر ثريا شد پديد      خرد مشمر ال که از ال بود و بس 

 سما شد پديددر عدد بنگر چه ا      در احد چون اسم ما يک جلوه کرد 

 در مسما رفت و تنها شد پديد      ترک اسما کن که هر کو ترک کرد 

 تا ابد در يک تماشا شد پديد      از هزاران درد دايم باز رست 

 سود وافر بود سودا شد پديد       در چنين بازار چون عطار را 
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 برکناري شو ز هر نقشي که آن آيد پديد

 تا تو را نقاش مطلق زان ميان آيد پديد     برکناري شو ز هر نقشي که آن آيد پديد

 تا ز بي نقشيت نقشي جاودان آيد پديد    بگذر از نقش دو عالم خواه نيک و خواه بد 

 در ميان جان تو گنجي نهان آيد پديد    تو ز چشم خويش پنهاني اگر پيدا شوي 

 ز اژدها هرگز نترسي گنج جان آيد پديد    تو طلسم گنج جاني گر طلسمت بشکني 

 در خيال آسمان کي آسمان آيد پديد    اي دل از تن گر برفتي رفته باشي زآسمان 

 از خيال جمله بگذر تا جهان آيد پديد    جز خيالي چشم تو هرگز نبيند از جهان 

 ي اصل عيان آيد پديد تا پديد آرنده    ناپديد از فرع شو، در هرچه پيوستي ببر 

 س نگشت آگاه تا چون اين و آن آيد پديدک    اي  چون تفاوت نيست در پيشان معني ذره

 اختالف از بهر چه در کاروان آيد پديد   چون در اصل کار راه و رهبر و رهرو يکي است

 تا چرا خار و گل از يک گلستان آيد پديد    ام  خار و گل چون مختلف افتاد حيران مانده

 ان آيد پديدنور با آب سيه در يک مک    باز کن چشم و ببين کز بي نشاني چشم را 

 خواست آمد تا چنان آيد پديد چون چنين مي    اي  بود درياي دو عالم قطره نا افشانده

 ميزباني کرده عمري ميهمان آيد پديد  گر تو نشنودي ز من بشنو که شاهي اي عجب 

 دايم از گردون چرا بانگ و فغان آيد پديد   کشد باري که هست اي عجب چون گاو گردون مي

 زانکه اينجا هر نفس صد داستان آيد پديد    اي   شرح اين داستان را ذرهچون توانم کرد

 تا ازين پس از کدامين جان نشان آيد پديد  نشان  اين زمان باري فروشد صد جهان جان بي

 دان آيد پديد حل اين کي از فريد خرده   چون بزرگان را درين ره آنچه بايد حل نشد 

 

 خانه پديد تا که گشت اين خيال

 هر زمان گشت صد بهانه پديد      خانه پديد  که گشت اين خيالتا 

 ي سوزن است و شانه پديد قصه        ناپديد است عيسي مريم 

 اي کس درين دهانه پديد ذره        صد جهان ناپديد شد که نشد 

 هيچکس نيست در ميانه پديد        بيني  گرچه تو صد هزار مي

 ن و شادمانه پديدکيست غمگي      چون دو گيتي به جز خيالي نيست 

 نيست جز نقش يک يگانه پديد        هاي گوناگون  زين همه نقش
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 گر شود در هزار خانه پديد        روشني از يک آفتاب بود 

 وي عجب نيست مرغ و دانه پديد      مرغ در دام اوفتاده بسي است 

 نه زمان است و نه زمانه پديد        نمايد بسي خيال وليک  مي

 اثري نيست جاودانه پديد      فت و شنود زين همه کار و بار و گ

 نه نشان است و نه نشانه پديد      صد جهان خلق همچو تير برفت 

 هست درياي بي کرانه پديد       قطره بس ناپديد بينم از آنک 

 که پديد است بحر يا نه پديد      نه که خود قطره کي خبر دارد 

 ديدنيست سيمرغ و آشيانه پ      دو جهان پر و بال سيمرغ است 

 بيش هر گام صد ستانه پديد      ره به سيمرغ چون توان بردن 

 که بشد خازن و خزانه پديد        قدر خلعت کنون بدانستم 

 از دل آمد بسي زبانه پديد      گر درين شرح شد زبان از کار 

 نيست پايان اين فسانه پديد      سر فروپوش چند گويي از آنک 

 اين ترانه پديدنشود سر       هاي دو کون  گر شود گوش ذره

 عالمي عذر شد زنانه پديد         شيرمردان مرد را اينجا 

 کاسمان هست از آسمانه پديد        ندهد شرح اين کسي چو فريد  

 

 ي عشق را نيست نشاني پديد واقعه

 اي مشکل است بسته دري بي کليد واقعه      ي عشق را نيست نشاني پديد  واقعه

 خويش ببايد فروخت عشق ببايد خريد    ت تا تو تويي عاشقي از تو نيايد درس

 وار زانچه تويي ناپديد تا نشوي ذره     کني  اي زانچه طلب مي پي نبري ذره

 اي بايدت تا بتواني چشيد حوصله      اي بايدت تا بتواني شنيد  واقعه

 تا شنوي حسب حال راست ببايد شنيد      تا بنبيني جمال عشق نگيرد کمال 

 زانکه بدين سرسري يار نگردد پديد    ار مفلسي کار کن ار عاشقي بار کش 

 کاتش او چون بجست سوخته را بر گزيد      سوخته شو تا مگر در تو فتد آتشي 

 راست که بنمود روي عمر به پايان رسيد    ام  درد نگر رنج بين کانچه همي جسته

 يار در اندر شکست عقل دم اندر کشيد  راست که سلطان عشق خيمه برون زد ز جان 

 ي ما بر دريد پرده ز رخ برگرفت پرده  ر تر و خشکم که بود پاک به يکدم بسوخت ه
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 در بر آن عاشقان پيش ز ما آرميد    اي دل غافل مخسب خيز که معشوق ما 

 هر دمش از عشق يار تازه گلي بشکفيد      تا دل عطار گشت بلبل بستان درد 

 

 تا خطت آمد به شبرنگي پديد

 فتنه شد از چند فرسنگي پديد      د تا خطت آمد به شبرنگي پدي

 جان کجا آيد ز دلتنگي پديد     چون ز تنگت نيست رايج يک شکر 

 عقل نايد از سبک سنگي پديد      اي  پيش خورشيد رخت چون ذره

 تا کند بلبل خوش آهنگي پديد     در زمستان روي چون گل جلوه کن 

 يدچشم تو تا کي کند شنگي پد      خون من خوردست چشم شنگ تو 

 کند لنگي پديد اسب صبرم مي     بي تو عمري صبر کردم وين زمان 

 آخر آيد بو که يک رنگي پديد      کشم خواري رنگارنگ تو  مي

 هجر را بر صورت زنگي پديد      ام هندوي وصلت مکن  طفلکي

 بر درش آيد به سرهنگي پديد         گر شود عطار خاکت آفتاب 

 

 در ره عشق تو پايان کس نديد

 راه بس دور است و پيشان کس نديد      شق تو پايان کس نديد در ره ع

 زانکه تو در جاني و جان کس نديد      گرد کويت چون تواند ديد کس 

 وز هويداييت پنهان کس نديد        از نهاني کس نديدت آشکار 

 تا قيامت روي درمان کس نديد      بلعجب دردي است دردت کاندرو 

 يف آب دندان کس نديديک حر        در خرابات خراب عشق تو 

 کس نديد ي آن کز جهان شايسته      گوهر وصلت از آن در پرده ماند 

 يک نشان از صد هزاران کس نديد        در بيابانت ز چندين سوخته 

 جان بداد و روي جانان کس نديد      بس دل شوريده کاندر راه عشق 

 يدبوالعجب تر زين بيابان کس ند      جمله در راهت فرو رفته به خاک 

 جويي تو آسان کس نديد  کانچه مي    خون خور اي عطار و تن در صبر ده 
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 هنگام صبوح آمد اي هم نفسان خيزيد

 ياران موافق را از خواب برانگيزيد    هنگام صبوح آمد اي هم نفسان خيزيد 

 مي در فکن اي ساقي از مست نپرهيزيد    ياران همه مشتاقند در آرزوي يک دم 

 وانگه مي صافي را با درد مياميزيد    از خون دلم پر کن جامي که تهي گردد 

 اين نفس بهيمي را از دار در آويزيد    چون روح حقيقي را افتاد مي اندر سر 

 آن خاک به چنگ آريد بر فرق فلک ريزيد    خاکي که نصيب آمد از جور فلک ما را 

 يزيدخون جگر خود را از ديده فرو ر      ياران قديم ما در موسم گل رفتند 

 گر عين عيان خواهيد از خلق بپرهيزيد    عطار گريزان است از صحبت نا اهالن 

 

 دل چه خواهي کرد چون دلبر رسيد

 جان برافشان هين که جان پرور رسيد     دل چه خواهي کرد چون دلبر رسيد 

 زانکه تا اين درکشي ديگر رسيد        شربت اسرار را فردا منه 

 خوش بشو انگار صد گوهر رسيد      گر سفالي يافتي در راه عشق 

 هين که آنجا قسم تو کمتر رسيد      نهي  خود تو آتش بر سفالي مي

 داني از چه موج بحر اندر رسيد      صد هزاران موج گوناگون بخاست 

 از چه خاست و از خشک و تر رسيد    چون يکي است اين موج بحر مختلف 

 کر رسيدبه يکدم صد جهان لش      بحر کل يک جوش زد در سلطنت 

 پس چرا صد چشمه چون کوثر رسيد      آيد به سر زان بحر هيچ  چون نمي

 پس چرا اين کامل آن ابتر رسيد      قطره چون درياست دريا قطره هم 

 هر زماني اختالفي در رسيد      قرب و بعد موج چون بسيار گشت 

 ي مضطر رسيد بحر قسم قطره      ماند به سر  سلطنت از بحر مي

 از بصر آمد نه از مبصر رسيد      حر، اين اختالف بي نهايت بود ب

 بحر را در ديده پا و سر رسيد    بحر چون محوست، موجش در خطر 

 در خطر صد با خطر مبصر رسيد        کي بيايد بي نهايت در بصر 

 گر رسيد انگشت از اخگر رسيد      چون عدد در بحر رنگ بحر داشت 

 يد آمد و اختر رسيدزانکه خورش      خوش برآمد صبح توحيد از افق 

 اي گردد چو قرص خور رسيد لقمه      اين همه اختر که شب بر آسمانست 
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 گر هزاران مختلف هم بررسيد    دان که يک چيز است و بس  پس يقين مي

 هم قلم بشکست و هم دفتر رسيد         در ميان اين سخن عطار را 

 

 درد کو تا دردوار خواهم رسيد

 خوت کو تا در رجا خواهم رسيد       درد کو تا دردوار خواهم رسيد

 پس چگونه در جزا خواهم رسيد      چون تهي دستم ز علم و از عمل 

 من به سر يا من به پا خواهم رسيد      بي سر و پاي است اين راه عظيم 

 گر به يک بانگ درا خواهم رسيد      در چنين راهي قوي کاري بود 

  خواهم رسيدندانم تا کجا مي        روم پيوسته در قعر دلم  مي

 تا مگر در آشنا خواهم رسيد      جان توان دادن درين درياي خون 

 من به گرداب بال خواهم رسيد       پي کسي بر آب دريا کي برد 

 گرچه من بر ناشتا خواهم رسيد      هر دم اين دريا جهاني خلق خورد 

 من چنين جاهل کجا خواهم رسيد      علم در علم است اين درياي ژرف 

 آن زمان از روستا خواهم رسيد       ساله علم آنجا برم گر هزاران

 کز بقا بس مبتال خواهم رسيد       هيچ نتوان بردن آنجا جز فنا 

 واي بر من گر به پا خواهم رسيد      هر که فاني شد درين دريا برست 

 گر رسم با خود خطا خواهم رسيد    بيخودي است اينجا صواب هر دو کون 

 کي به درياي بقا خواهم رسيد        ا اي دارم فن ام ذره شبنمي

 خوش بود گر در فنا خواهم رسيد        برنتابم اين فنا سختي کشم 

 زانچه بر اال بال خواهم رسيد         کي شود عطار اال ال شود 

 

 عقل را در رهت قدم برسيد

 هر چه بودش ز بيش و کم برسيد        عقل را در رهت قدم برسيد 

 نشد قلم برسيد ن به سر ميچو        ي تو همي نبشت دلم  قصه

 در همه کاينات غم برسيد      دلم از بس که خورن بخورد از او 

 در دو چشمم ز گريه نم برسيد      تو از بس که چشم من بگريست  بي

 چون به نامت رسيد دم برسيد      ي تو  جان همي خواند عهدنامه
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 زود بگسست و زير و بم برسيد      دل چو بنواخت ارغنون وصال 

 نقش مطلق شد و درم برسيد      ي عشق   دل ز نقش سکهدر دم

 نشد قلم برسيد  ره به سر مي      عقل عطار چون ره تو گرفت 

 

 دوش آمد و ز مسجدم اندر کران کشيد

 مويم گرفت و در صف دردي کشان کشيد    دوش آمد و ز مسجدم اندر کران کشيد 

  هر خاکدان کشيدتا نفس خوار خواري    مستم بکرد و گرد جهانم به تک بتاخت 

 هر عضو من معاينه کوهي گران کشيد    هر جزو من مشاهده تيغي دگر بخورد 

 توان کشيد يعني بالي من کش اگر مي    توان گذشت  گفتار خويش بگذر اگر مي

 از حکم تو چگونه توانم عنان کشيد      گفتم هزار جان گرامي فداي تو 

 رد عاقبتش بر کران کشيداز هرچه ک    چون جان من به قوت او مرد کار شد 

 وانگه به گرد من رقمي بي نشان کشيد      در بي نشانيم بنشاند و مرا بسوخت 

 خوش خوش از آن ميانه مرا در ميان کشيد    عمري در آن ميانه چو بودم به نيستي 

 سر بر خطش نهاد و خطي بر جهان کشيد    چون چشم باز کرد و دل خويش را بديد 

 ي عجيب که از مغز جان کشيد بس نعره      قعر دل بزد سوز که از  بس آه پرده

 دلدار کرده بود، نه دل آنچه آن کشيد    پايان کار دل چو نگه کرد نيک نيک 

 ي عشقش نهان کشيد  کان دلفروز سرمه      عطار آشکار از آن ديد نور عشق 

 

 دلم دردي که دارد با که گويد

 اوان از که جويدگنه خود کرد ت      دلم دردي که دارد با که گويد 

 که بر بخت بدم خوش خوش بمويد       دريغا نيست همدردي موافق 

 به ترک زندگاني کس بگويد        مرا گفتي که ترک ما بگفتي 

 چرا بايد که دست از تو بشويد      کسي کز خوان وصلت سير نبود 

 ز صد فرسنگ بوي تو ببويد       ز صد بارو دلم روي تو بيند 

 وگر خار از سر گورم برويد        د گل وصلت فراموشم نگرد

 چه فرمايي بگويد يا نگويد        غم درد دل عطار امروز 
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 اال اي زاهدان دين دلي بيدار بنماييد

 همه مستند در پندار يک هشيار بنماييد      اال اي زاهدان دين دلي بيدار بنماييد 

 بازار بنماييدچنان کز اندرون هستيد در     ز دعوي هيچ نگشايد اگر مرديد اندر دين 

 دار از خمار بنماييد شما يک مرد معني    هزاران مرد دعوي دار بنماييم از مسجد 

 شما مستي اگر داريد از اسرار بنماييد  من اندر يک زمان صد مست از خمار بنمودم 

 به هر آدينه صد خوني به زير دار بنماييد    خرابي را که دعوي اناالحق کرد از مستي 

 اگر اين را جوابي هست بي انکار بنماييد   ما را نخواهيم آن ز کس هرگزاگر صد خون بود 

 دار بنماييد ميان خود چنين يک رند دعوي  خراباتي است پر رندان دعوي دار دردي کش 

 شما يک عاشق صادق چنين بيدار بنماييد   من اين رندان مفلس را همه عاشق همي بينم 

 ز زير خرقه گر مرديد آن زنار بنماييد    ي تزوير زنار مغان تا کي  به زير خرقه

 درين وادي بي پايان يکي عيار بنماييد    چو عياران بي جامه ميان جمع درويشان 

 يکن بي زرق و فن خود را قلندروار بنماييد   ز نام و ننگ و زرق و فن نخيزد جز نگونساري

 روي کار بنماييدمرا گر دست آن داريد   کنون چون توبه کردم من ز بد نامي و بد کاري 

 مرا يک تن ز چندين خلق گو يکبار بنماييد    مرا در وادي حيرت چرا داريد سرگردان 

 ز گرد کوي او آخر مرا آثار بنماييد  شما عمري درين وادي به تک رفتيد روز و شب 

 تيمار بنماييد دلي از هيبت اين راه بي   چه گويم جمله را در پيش راهي بس خطرناک است

 افزار بنماييد اگر مردان اين راهيد دست   لت و بي دل قدم نتوان زدن در ره چنين بي آ

 وگر هستيد از يابندگان ديار بنماييد  به رنج آيد چنان گنجي به دست و خود که يابد آن 

 درين انديشه يک سرگشته چون عطار بنماييد  درين ره با دلي پر خون به صد حيرت فروماندم 

 

 ن کارقدم درنه اگر مردي دري

 حجاب تو تويي از پيش بردار      قدم درنه اگر مردي درين کار 

 مکن بي حکم مردي عزم اين کار      اگر خواهي که مرد کار گردي 

 شود چون شير بيشه شير ديوار      يقين دان کز دم اين شيرمردان 

 مشو خرسند چون کرکس به مردار      چو بازان جاي خود کن ساعد شاه 

 که صد دريا درآشامد به يکبار       اين جا دليري شيرمردي بايد 

 که اين جا پردلي بايد جگرخوار      دل چه خيزد  ز رعنايان نازک
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 سوز و نه نار نه او را نور دامن      گير و نه دين  نه او را کفر دامن

 وار قراري گير و دم درکش زمين      دال تا کي روي بر سر چو گردون 

 کوهي خويش را برجاي مي دارچو       اگر خواهي که دريايي شوي تو 

 که سرگردان بسي گشتي چو پرگار      کنون چون نقطه ساکن باش يکچند 

 ببايد کرد ناچار سه کارت مي    اگر خواهي که در پيش افتي از خويش 

 سيم دايم زبان بستن ز گفتار      يکي آرام و ديگر صبر کردن 

 چو عطار علم بر هر دو عالم زن       اگر دستت دهد اين هر سه حالت 

 

 ميي درده که در ده نيست هشيار

 چه خفتي عمر شد برخيز و هشدار      ميي درده که در ده نيست هشيار 

 اي بستان ز خمار ز دردي کوزه      ز نام و ننگ بگريز و چو مردان 

 قلندروار بيرون شو به بازار    چو مست عشق گشتي کوزه در دست 

 رو انداز دستاربه ميخانه ف        لباس خواجگي از بر بيفکن 

 تهي کن سر ز باد عجب و پندار      اي مستانه از جان  برآور نعره

 ز زير خرقه بيرون آر زنار      ز روي خويشتن بت بر زمين زن 

 تو فارغ گردي از خلقان به يکبار        چو خلقانت بدانند و برانند 

 که يکسانت بود اقرار و انکار      چنان فارغ شوي از خلق عالم 

 نه کس را نه تو را نزد تو مقدار      همه عالم به يک جو نماند در 

 همي بر جانت افتد پرتو يار      چو ببريدي ز خويش و خلق کلي 

 زهي يار و زهي کار و زهي بار     تو هر دم در خروش آيي که احسنت 

 وار رو قلم در آن وادي به سر مي      چو در وادي عشقت راه دادند 

 زماني رقص کن از فهم اسرار      زن از وصل جانان  زماني نعره

 که راه عشق ظاهر کرد عطار      اگر تو راه جويي نيک بنديش 

 

 اگر خورشيد خواهي سايه بگذار

 چو مادر هست شير دايه بگذار      اگر خورشيد خواهي سايه بگذار 

 ز پس در تک زدن چون سايه بگذار      توان شد  تک مي چو با خورشيد هم
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 بده جان و حق همسايه بگذار       جانان چو همسايه است با جان تو

 زيانت سود کن سرمايه بگذار      ي هستي باليي است  تو را سرمايه

 اي آخر چو زن پيرايه بگذار نه      چو مردان جوشن و شمشير برگير 

 خيال علم طشت و خايه بگذار    فلک طشت است و اختر خايه در طشت 

 روتر پايه بگذارتو برتر رو ف      ي تو عرش اعالست  فروتر پايه

 تو هم مردي شو و اين مايه بگذار       ي هستي جدا شد  فريد از مايه

 

 ي دل دوش بديدم رخ يار از پس پرده

 شدم از دست و برفت از دل من صبر و قرار    ي دل دوش بديدم رخ يار  از پس پرده

 حال من گشت چو خال رخ او تيره و تار    کار من شد چو سر زلف سياهش درهم 

 گفت در شهر کسي نيست ز دستم هشيار   م اي جان شدم از نرگس مست تو خراب گفت

 چون تو در هر طرفي هست مرا کشته هزار    گفتم اين جان به لب آمد ز فراقت گفتا 

 گفت اندر حرم شاه که را باشد بار     گفتم اندر حرم وصل توام مأوي بود 

 !ج تو دل باز رهد، گفتا دشوارگفتم از رن    گفتم از درد تو دل نيک شود، گفتا ني 

 گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار      هاي تو تا کي نالم  گفتم از دست ستم

 بکشم زود وزين بيش مرا رنجه مدار  گفتم اي جان جهان چون که مرا خواهي سوخت 

 هرزه زين بيش مگو کار به من بازگذار    در پس پرده شد و گفت مرا از سر خشم 

 در ره عشق تو را با من و با خويش چه کار     زنده کنم من دانم گر کشم زار و اگر 

 خون خور و جان کن ازين هستي خود دل بردار    حاصلت نيست ز من جز غم و سرگرداني 

 دردش افزون شد ازين غصه و رنجش بسيار    چون که عطار ازين شيوه حکايات شنود 

 نتظر يک ديدار بر سر کوي غمش م     با رخ زرد و دم سرد و سر پر سودا 

 

 درآمد دوش ترکم مست و هشيار

 ز سر تا پاي او اقرار و انکار      درآمد دوش ترکم مست و هشيار 

 ز سرمستي نه در خواب و نه بيدار      ز هشياري نه ديوانه نه عاقل 

 گشت دوار فلک از گشت او مي     گشت  به يک دم از هزاران سوي مي

 هاي بسيار ز هر جزويش صورت    گشت او همي ريخت  به هر سوئي که مي
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 ريخت پندار ز بهر عاشقان مي      چو باران از سر هر موي زلفش 

 انداخت بردار زماني تخت مي       افشاند بر دين  زماني کفر مي

 کرد در خار زماني گل نهان مي      پوشيد در زهر  زماني شهد مي

 انگيخت از نار زماني نور مي      آميخت با درد  زماني صاف مي

 وليکن آن همه رنگش به يکبار       بوقلمون به هر دم رنگ ديگر چو

 همه الوانش اندر يک زمان يار      همه اضدادش اندر يک مکان جمع 

 ولي نه اين و نه آنش پديدار        زمانش دايما عين مکانش 

 به هم بودند و از هم دور هموار      دو ضدش در زماني و مکاني 

 نيوشي عقل بگذار وگر اين مي    است تو مينوش اين که از طامات حرفي 

 به بتخانه ميان بندي به زنار      که گر با عقل گرد اين بگردي 

 که من هرگز نديدم چون تو دلدار      چو ديدم روي او گفتم چه چيزي 

 منم مرغي، دو عالم زير منقار        جوابم داد کز درياي قدرت 

 گويم زهي کاردگر کفر است چون       الجمله در او گم گشت جانم  علي

 سر مويي نيايد زان به گفتار      اگر گويم به صد عمر آنچه ديدم 

 که گنگان راست نيکو شرح اسرار      چه بودي گر زبان من نبودي 

 که تا پاس زبان دارد به هنجار       زبان موسي از آتش از آن سوخت 

 فضولي باشد آن گفتن به اشعار      نيايد   چو چيزي در عبارت مي

 نداني سر اين معني چو عطار        بار در روزي بميري که گر صد

 

 بردار صراحيي ز خمار

 بربند به روي خرقه زنار        بردار صراحيي ز خمار 

 بنشين و دمي مباش هشيار         با دردکشان دردپيشه 

 يا بند هوا ز پاي بردار        يا پيش هوا به سجده درشو 

 ت ز اغياراين دين مزور        تا چند نهان کني به تلبيس 

 يک لحظه نخفته و نه بيدار        تا کي ز مذبذبين بوي تو 

 ور مرد رهي درآي در کار      گر زن صفتي به کوي سر نه 

 گه کعبه مجوي و گاه خمار      سر در نه و هرچه بايدت کن 
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 آنگاه به دين درآي يکبار      چون سير شدي ز هرزه کاري 

 دار د ديناين نيست نشان مر        گه آيي و گاه بازگردي 

 بنيوش که با تو گفت عطار       چيزي که صالح تو در آن است 

 

 اي عشق تو کيمياي اسرار

 سيمرغ هواي تو جگرخوار        اي عشق تو کيمياي اسرار 

 بار اندوه تو ابر تند خون        سوداي تو بحر آتشين موج 

 خورشيد سپهر ذره کردار        در پرتو آفتاب رويت 

 دار غارتگر صد هزار دين        يک موي ز زلف کافر تو 

 صد خرقه بدل شود به زنار        چون زلف به ناز برفشاني 

 چه کفر و چه دين چه تخت و چه دار        آنجا که سخن رود ز زلفت 

 برخاست قيامتي به يکبار        تا بنشستي به دلربايي 

 اکنون من و پشت دست و ديوار      آن شد که ز وصل تو زدم الف 

 از سر گيرم زهي سر و کار      يش هر روز در عشق تو کار خو

 چون باد ز دست رفت عطار         دستي بر نه که دور از تو 

 

 در عشق تو گم شدم به يکبار

 وار سرگشته همي دوم فلک      در عشق تو گم شدم به يکبار 

 سرگشته نبودمي چو پرگار       ي دل به جاي بودي  گر نقطه

  برود زهي سر و کارکز پي      دل رفت ز دست و جان برآن است 

 خوار بر جانم ريز جام خون         اي ساقي آفتاب پيکر 

 کز جانم جام را خريدار        خون جگرم به جام بفروش 

 زيرا که نه مستم و نه هشيار       جامي پر کن نه بيش و نه کم 

 در دست تحيرم به مگذار        در پاي فتادم از تحير 

 کند ز اقرار انکار نمي        جامي دارم که در حقيقت 

 دهد ز انکار اقرار نمي        نفسي دارم که از جهالت 

 در صحبت نفس و جان گرفتار        نتوان بود بيش ازين نيز  مي



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٢٢٨ 

 تا کي باشم به زاري زار      تا چند خورم ز نفس و جان خون 

 پاکم به عدم رسان به يکبار        ي اين وجود خويشم  درمانده

  وجود پرده برداراز روي        رساني  چون با عدمم نمي

 اسرار دو کون و علم اسرار        تا کشف شود در آن وجودم 

 بيرون جهم از مضيق پندار      زنان چو مرغ در دام  من نعره

 پر مشک شود جهان ز عطار         هرگاه که اين ميسرم شد 

 

 اشک ريز آمدم چو ابر بهار

 ساقيا هين بيا و باده بيار       اشک ريز آمدم چو ابر بهار 

 وز من دلشکسته دست بدار      ي من درست نيست خموش  بهتو

 تا کنم جان خويش بر تو نثار        جام درده پياپي اي ساقي 

 پر برآرم ز خون ديده کنار      تا که جامي تهي کنم در عشق 

 کار گيرم ز سر زهي سر و کار      در ره عشق چون فلک هر روز 

 ا هم ياردردي و درد هر دو ب        منم و درديي و درد دلي 

 فارغ از توبه و ز استغفار       اي درين گلخن  سر فرو برده

 پاي منبر نهاده بر سر دار       درس عشاق گفته در بن دير 

 روح محضيم و صورت ديوار        فاني و باقيم و هيچ و همه 

 ز دم من برآيد از تو دمار        ساقيا گر برآرم از دل دم 

 ستيم ما و نه هشيارکه نه م        ي ما ز جام ديگر ده  باده

 هست باالي کعبه و خمار       موضع عاشقان بي سر و بن 

 دلق و تسبيحشان شود زنار      گر برآرند يک نفس بي دوست 

 سير گشته ز جان قلندروار        ما همه کشتگان اين راهيم 

 اي دشوار در رهي دور و عقبه        مست عشقيم و روي آورده 

 دييي تيره و رهي پر خاروا        زاد ما مانده مرکب افتاده 

 ي اوست صد هزار هزار کشته      بي نهايت رهي که هر ساعت 

 باز مانديم آخر از رفتار      چون بدين ره بسي فرو رفتيم 

 شديم چون پرگار گه به سر مي        گشتيم  گه به پهلوي عجز مي
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 مقدار  کاي فروماندگان بي      اي منادي خاست  آخر از گوشه

 ليس في الدار غيرکم ديار       شماست  آنچه جستيد در گليم

 سر خود گير و رفتي اي عطار      اين چنين واديي به پاي تو نيست 

 

 عشق آبم برد گو آبم ببر

 روز آرام و به شب خوابم ببر        عشق آبم برد گو آبم ببر 

 جان خوشي زان لعل سيرابم ببر       ي لعل تو جان  چند دارم تشنه

 آتشي در من زن و آبم ببر      ست من کيم خاک توام بادي به د

 نيارم تاب تو تابم ببر مي      ني خطا گفتم که در تاب و تبم 

 تاب دل از زلف پرتابم ببر        چند تابد دل ز تاب زلف تو 

 اين همه صفرا ز عنابم ببر       هستم از عناب تو صفرا زده 

 دست من گير و ز غرقابم ببر      ام  ي درياي عشقت گشته غرقه

 زين ميان چون تير پرتابم ببر      ن شد پشت عطار از غمت چون کما

 

 اي در درون جانم و جان از تو بي خبر

 وز تو جهان پر است و جهان از تو بي خبر    اي در درون جانم و جان از تو بي خبر 

 در جان و در دلي دل و جان از تو بي خبر    چون پي برد به تو دل و جانم که جاودان 

 پير از تو بي نشان و جوان از تو بي خبر    ت جوان گرد راه تو اي عقل پير و بخ

 نام تو بر زبان و زبان از تو بي خبر    نقش تو در خيال و خيال از تو بي نصيب 

 وآنگه همه به نام و نشان از تو بي خبر    از تو خبر به نام و نشان است خلق را 

 ز تو بي خبردر وادي يقين و گمان ا      جويندگان جوهر درياي کنه تو 

 از تو خبر دهند و چنان از تو بي خبر    چون بي خبر بود مگس از پر جبرئيل 

 شرح از تو عاجز است و بيان از تو بي خبر      شرح و بيان تو چه کنم زانکه تا ابد 

 زنان از تو بي خبر هستند جمله نعره    زند  ي عشق تو مي عطار اگرچه نعره

 

 اي تو را با هر دلي کاري دگر

 در پس هر پرده غمخواري دگر       تو را با هر دلي کاري دگر اي
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 هر کسي را هست پنداري دگر     چون بسي کار است با هر کس تورا 

 با کست بيرون ازو کاري دگر      الجرم هرکس چنان داند که نيست 

 بود در هر ذره ديداري دگر    چون جمالت صد هزاران روي داشت 

 از جمال خويش رخساري دگر        اي  الجرم هر ذره را بنموده

 اي هر ذره را ياري دگر داده        تا نماند هيچ ذره بي نصيب 

 در درون پرده بازاري دگر      الجرم دادي تو يک يک ذره را 

 تا بود هر دم گرفتاري دگر    چون يک است اصل اين عدد از بهر آنست 

 هر زماني درد و تيماري دگر      اي دل سرگشته تا کي باشدت 

 زير هر موييت زناري دگر      د از دين سر مويي به تو کي رس

 توبه کن مردانه يکباري دگر      خيز و ايمان آر و زنارت ببر 

 تا کيت هر لحظه دلداري دگر      دل منه بر هيچ چون عطار هيچ 

 

 رفت هنگام سحر پير ما مي

 اوفتادش بر خراباتي گذر        رفت هنگام سحر  پير ما مي

 کاي همه سرگشتگان را راهبر      او رسيد ي رندي به گوش  ناله

 تا کيم داري چنين بي خواب و خور        نوحه از اندوه تو تا کي کنم 

 کفر و دين و گرم و سرد و خشک و تر        در ره سوداي تو درباختم 

 آيد تو را زين بي هنر ننگ مي      من همي دانم که چون من مفسدم 

 رو رهزن و درويزه گردزد و شب        گرچه من رندم وليکن نيستم 

 فارغم از ننگ و نام و خير و شر        نيستم مرد ريا و زرق و فن 

 نمايم خويشتن را بد گهر مي      چون ندارم هيچ گوهر در درون 

 بر دل آن پير آمد کارگر      رو  اين سخن ها همچو تير راست

 درکشيد و آمد از خرقه بدر      درديي بستد از آن رند خراب 

 اي دل الحذر در خروش آمد که      دم مست کرد  يکدردي عشقش به 

 پر همي کرد از خم خون جگر        ساغر دل اندر آن دم دم بدم 

 آمد به سر هر زمان از پاي مي      اندر آن انديشه چون سرگشتگان 

 کين چنين يکبارگي شد بي خبر     زد کاخر اين دل را چه بود  نعره مي
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 نستم درين راه اين قدرندا مي      گرچه پير راه بودم شصت سال 

 تا ابد او پند نپذيرد دگر      هر که را از عشق دل از جاي شد 

 گو به يک جوهر دو عالم را مخر      هر که را در سينه نقد درد اوست 

 پس به آزادي درين معني نگر      بگسالن پيوند صورت را تمام 

  در دو عالم گشت او زان نامور    زانچه مر عطار را داده است دوست 

 

 آتش عشق تو دلم، کرد کباب اي پسر

 زير و زبر شدم ز تو، چيست صواب اي پسر    آتش عشق تو دلم، کرد کباب اي پسر 

 کني، زلف بتاب اي پسر زير و زبر چه مي  ام  چون من خسته دل ز تو، زير و زبر بمانده

 سرام ز خون دل، چره خضاب اي پ ساخته    ي جانفزاي تو  تا که بديد چشم من، چهره

 ي ناب اي پسر جام بيا و درفکن، باده   جان من از جهان غم، سوخته شد به جان تو 

 زانکه به جان همي رسد، جام شراب اي پسر    دهد  آب حيات جان من، جام شراب مي

 اي، مست و خراب اي پسر ما همه در خرابه  اي  چند غم جهان خوري، چيست جهان، خرابه

 خيز و بمال اندکي، گوش رباب اي پسر    ال تو هين که نشست آسمان، در پي گوشم

 زان دو لب شکرفشان، هين بشتاب اي پسر    کنيم ما، قند لب تو نقل بس  نقل چه مي

 برفکن از رخ چو مه، خيز نقاب اي پسر    کنيم ما، نور رخ تو شمع بس  شمع چه مي

  اي پسرغفلت ماست خواب ما، چند ز خواب    نرگس نيم خواب را، باز کن و شراب خور 

 مفتي اين سخن تويي، چيست جواب اي پسر    کند  زان دو لب تو يک شکر، بنده سال مي

 با من دلشده مرا، خر به خالب اي پسر    اي به رخ  گرچه تو آفتاب را، رخ بنهاده

 آب شود ز رشک او، در خوشاب اي پسر   وصف تو گر فريد را، ورد زبان همي شود 

 

 رار اي پسرنيست مرا به هيچ رو، بي تو ق

 شود، زين همه کار اي پسر بي تو به سر نمي    نيست مرا به هيچ رو، بي تو قرار اي پسر 

 چنگ بساز اي صنم، باده بيار اي پسر  صبح دميد و گل شکفت، از پي عيش دم به دم 

 هين بشکن ز خون خم، رنج خمار اي پسر    تا که ازين خمار غم، خون جگر بود مرا 

 باده بيار تا کنم، زود گذار اي پسر  چون نيم اهل اين جهان چند غم جهان خورم، 

 چند به زهد خوانيم، دست بدار اي پسر  ام  من چو به ترک نام و ننگ، از دل جان بگفته
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 تا نکنندم از جهان، هيچ شمار اي پسر    چون به شمار کس نيم، سر به هوا برآورم 

 ي شده، منبر و دار اي پسرهست مرا يک    نيست مرا ز هيچکس، هيبت نيم جو ز من 

 پس تو ز شرح حال خود، ننگ مدار اي پسر     جان فريد از نفاق، ننگ به نام خلق شد 

 

 جان به لب آوردم اي جان درنگر

 شوم با خاک يکسان درنگر مي      جان به لب آوردم اي جان درنگر 

 عاجز و فرتوت و حيران درنگر      چند خواهم بود ني دنيا نه دين 

 نبينم روي درمان درنگر مي      وي تو کار خويش را دور از ر

 بر درت چون خاک ارزان درنگر        فروشم آبروي خويشتن  مي

 سوي من از ديده پنهان درنگر      گر نگه کردن به من ننگ آيدت 

 ام در چاه و زندان درنگر مانده      روي دور  تا فتادم از تو يوسف

 در بيابان درنگرسر نهادم       اي  بي سر زلف تو چون ديوانه

 تو به من نيز آخر اي جان درنگر    چون به جز تو ننگرم من در دو کون 

 کرد غرق بحر هجران درنگر       عشق در وصل تو عطار را 

 

 گر ز سر عشق او داري خبر

 جان بده در عشق و در جانان نگر      گر ز سر عشق او داري خبر 

 عاشقاني جان مبرگر تو هم از      چون کسي از عشق هرگز جان نبرد 

 ور همي ترسي تو از جان الحذر      گر ز جان خويش سيري الصال 

 آب دريا آتش و موجش گهر      عشق دريايي است قعرش ناپديد 

 سالکي را سوي معني راهبر      گوهرش اسرار و هر سري ازو 

 گر سر مويي درين يابي خبر      سرکشي از هر دو عالم همچو موي 

 کوفتاد آن ماه را بر من گذر      مشب دوش مست و خفته بودم ني

 کرد روي زرد ما از اشک تر       ديد روي زرد ما در ماهتاب 

 يافت يک يک موي من جاني دگر      رحمش آمد شربت وصلم بداد 

 ور گشت يک يک موي بر من ديده      گرچه مست افتاده بودم زان شراب 

 رمست و اليعقل همي کردم نظ       در رخ آن آفتاب هر دو کون 
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 يک نفس نامد زبانم کارگر      گرچه بود از عشق جانم پر سخن 

 الجرم ماندم چنين بي خواب و خور      خفته و مستم گرفت آن ماه روي 

 در ميان سوز چون شمع سحر        زيستم  مردم گهي مي گاه مي

 ها برخاست از خون جگر موج        عاقبت بانگي برآمد از دلم 

 نه ز جانان نام ديدم نه اثر      چون از آن حالت گشادم چشم باز 

 زدم چون مرغ بسمل بال و پر مي     من ز درد و حسرت و شوق و طلب 

 کاي ز دستت رفته مرغي معتبر        اي  هاتفي آواز داد از گوشه

 تا نرفتي او ازين گلخن به در      خاک بر دنبال او بايست کرد 

 پسر در قفس تا کي کني باد اي       تن فرو ده آب در هاون مکوب 

 گر خواه مطرب باش و خواهي نوحه      بي نيازي بين که اندر اصل هست  

 نگر سوز و حيران مي جان خود مي      اين کمان هرگز به بازوي تو نيست 

 کي تواني برد اين وادي به سر        ماندي اي عطار در اول قدم 

 

 ي ياسمن نگر وزد، طره باد شمال مي

 وقت سحر ز عشق گل، بلبل نعره زن نگر     ي ياسمن نگر وزد، طره باد شمال مي

 دل چو من نگر ي سرخ روي را، سوخته الله    ي تازه روي را، نو خط جويبار بين  سبزه

 سنبل شاخ شاخ را، مروحه چمن نگر    خيري سرفکنده را، در غم عمر رفته بين 

 گر سمن نگر باد مشاطه فعل را، جلوه    ياسمن دوشيزه را، همچو عروس بکر بين 

 سوسن شيرخواره را، آمده در سخن نگر    رگس نيم مست را، عاشق زرد روي بين ن

 ي بي دهن نگر ناوک چرخ گلستان، غنچه    لعبت شاخ ارغوان، طفل زبان گشاده بين 

 ي ياسمن نگر از پي ره زني او، طره    پوش کرد  تا که بنفشه باغ را، صوفي فوطه

 ي نسترن نگر ن باغ را، خيمهلشکريا    تا گل پادشاه وش، تخت نهاد در چمن 

 چند غم جهان خوري، شادي انجمن نگر  خيز و دمي به وقت گل، باده بده که عمر شد 

 راح نسيم صبح بين، ابر گالب زن نگر  هين که گذشت وقت گل، سوي چمن نگاه کن 

 تن نگر وين شکن زمانه را، پر بت سيم    ني بگذر ازين همه، وز سر صدق فکر کن 

 زندگيي به دست کن، مردن مرد و زن نگر    مر شد، تجربه گير از جهان اي دل خفته ع

 ماتم دوستان مکن، رفتن خويشتن نگر   از سر خاک دوستان، سبزه دميد خون گري 
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 درنگر و ز خاکشان، حسرت تن به تن نگر    زند  ي خاک خفتگان، موج دريغ مي جمله

 ي پرشکن نگر خاکشان، طرهريخته زير     فکر کن و به چشم دل، حال گذشتگان ببين 

 ي او ز خاک بين، قامتش از کفن نگر چهره  آنکه حرير و خز نسود، از سر ناز اين زمان 

 ي محن نگر  ي فراق بين، سوخته دلشده    سوختي اي فريد تو، در غم هجر خود بسي 

 

 ساقيا گه جام ده گه جام خور

  خام خوراي مي گر به معني پخته       ساقيا گه جام ده گه جام خور 

 اندام خور با بت شيرين سيم       زر بده بستان مي تلخ آنگهي 

 کز زبوني سيلي ايام خور      گردن محکم نداري پس که گفت 

 ستان و جام خور توبه بشکن مي    ترک نام و ننگ و صلح و جنگ گير 

 باده بستان ليک با آرام خور       با فلک تندي مکن عطاروار 

   

 ز است چه تدبيري تو شيوه و نا چو پيشه

 ي من درد و نياز است چه تدبير چون مايه    ي تو شيوه و ناز است چه تدبير  چو پيشه

 چون بر من بيچار فراز است چه تدبير    آن در که به روي همه باز است نگارا 

 اين راه چو پر شيب و فراز است چه تدبير      گفتي که اگر راست روي راه بداني 

 باز است چه تدبير لعاب فلک شعبده      م بيابي گفتي که اگر صبر کني کا

 نماز است چه تدبير چون عشق توام پيش    گويي نه درست است نماز از سر غفلت 

 ي عشق تو دراز است چه تدبير چون قصه      ي سوداي تو کوتاه  گفتم که کنم قصه

 عشق تو حقيقت نه مجاز است چه تدبير      گفتم که کنم توبه ز عشق تو وليکن 

 ساز است چه تدبير ي تو عربده چون غمزه    م ندهم دل به تو چون روي تو بينم گفت

 در صيد دلم عشق تو باز است چه تدبير    ي خرد است چه چاره  بيچار دلم صعوه

 عطار چو در سوز و گذار است چه تدبير    بر مجمر سوداي تو همچون شکر و عود 

 

 گرفتم عشق روي تو ز سر باز

 همي پرسم ز کوي تو خبر باز       سر باز گرفتم عشق روي تو ز

 فکندم خويشتن را در خطر باز      چه گر عشق تو دريايي است آتش 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٢٣٥ 

 به کار خود درافتادم ز خر باز        دواسبه راه رندان برگرفتم 

 نهادم زهد و قرائي به در باز        فتادم در ميان دردنوشان 

 ر بازچو شمعي آمدم رفتم به س        ميان جمع رندان خرابات 

 که گفتم نيست از جانم اثر باز      چنان از درديت بي خويش گشتم 

 ندارم هيچ جز جاني دگر باز        منم جانا و جاني در هوايت 

 اگر بر دل کني ناگاه در باز        دلم زنجير هستي بگسالند 

 نيارد کرد از هم بال و پر باز        هماي همتم از غيرت تو 

 اگر گيري ز جانها يک نظر باز      د گويم که جانها نيست گرد چه مي

 رهي دارد به سوي تو سحر باز         دل عطار از آهي که داني 

 

 عشق تو مرا ستد ز من باز

 وافگند مرا ز جان و تن باز        عشق تو مرا ستد ز من باز 

 نگذارد مرا به من باز مي        تا خاص خودم گرفت کلي 

 خويشتن بازنتوان آمد به         بگرفت مرا چنان که مويي 

 مي نتوان کرد از شکن باز      آن جامه که از تو جان ما يافت 

 ي ما شود کفن باز کز چهره        روزي ز شکن کنند بازش 

 در راه تو ماند مرد و زن باز      کي در تو رسد کسي که جاويد 

 توان شدن باز نوميد نمي       توان رسيدن  چون در تو نمي

  بي تو دريده پيرهن بازمن        ي تمام است  درد تو رسيده

 چون پرده کنم ازين سخن باز      زنم من  چون الف وصال تو مي

 حسرت ماند ز من به تن باز        دانم که روز آخر  چون مي

 دل مانده ز نفس راهزن باز       از قرب تو کان وطنگهم بود 

 او را برسان بدان وطن باز        عطار از آن وطن فتاده است 

 

 هانت گزيده بازاي دل ز دلبران ج

 پيوسته با تو و ز دو عالم بريده باز      اي دل ز دلبران جهانت گزيده باز 

 هر روز پيش روي تو بر سر دويده باز    خورشيد کز فروغ جمالش جهان پر است 
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 رويت به دست صبح به يکدم دريده باز     ي زربفت ساخته  هر شب سپهر پرده

 خجلت رخت به هاللي رسيده بازاز       بدري که در مقابل خورشيد آمدست 

 زربفت هر شبانگهيي گستريده باز      در پاي اسب خيل خيال تو آفتاب 

 صد ره تمام گشته و صد ره خميده باز    از شوق ابروي و رخ تو ماه ره نورد 

 از دامن تو دست ندارد کشيده باز      گر زاهد زمانه ببيند جمال تو 

 آن خون از آن نهاد به روي و به ديده باز    خورد دلم  چون از براي روي تو خون مي

 عطار را ز دست مشقت خريده باز     لعل شکر فروش تو بخشيده يک شکر 

 

 هر که زو داد يک نشاني باز

 ماند محجوب جاوداني باز      هر که زو داد يک نشاني باز 

 يا تو هم چون دهي نشاني باز      چون کس از بي نشان نشان دهدت 

 گو ز سر گير زندگاني باز        شان طلبد مرده دل گر ازو ن

 نتوان يافت جز نهاني باز      چون جمالي است بي نشان جاويد 

 تراني باز بانگ آيد به لن        ارني گر بسي خطاب کني 

 شود از مرکز معاني باز        من گرفتم که اين همه پرده 

 چون ببيني کجاش داني باز       اي  چون تو بيگانه وار زيسته

 ام از جهان فاني باز رسته       که کرد دعوي آنک پس رونده

 ماند از اندک از معاني باز      خود چو در ره فتوح ديد بسي 

 همه گشتند بر گماني باز        گرچه کردند از يقين دعوي 

 نبود راه آن جهاني باز      هر که را اين جهان ز راه ببرد 

 ازننگري جز به سرگراني ب      تو اگر عاشقي به هر دو جهان 

 که ستاني اگر تواني باز      جان مده در طريق عشق چنان 

 ندهي ور دهي ستاني باز      خود ز جان دوستي تو هرگز جان 

 پيش آيد به جان فشاني باز      گر چو پروانه عاشقي که به صدق 

 خبري گر به من رساني باز        چه بود اي دل فرو رفته 

 مهرباني بازاين گره کن به         کني چوني  تا کجايي چه مي

 راه يابد به خوش بياني باز        گر ز عطار بشنوي تو سخن 
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 ي تو يابد باز هر که سر رشته

 درش از سوزني کنند فراز      ي تو يابد باز  هر که سر رشته

 زند به سوز و گداز نفسي مي      عاشق تو کسي بود که چو شمع 

 زگر سر او جدا کنند به گا        باز خندد چو گل به شکرانه 

 باز کي تواند چو شمع شد جان      لرزد  آنکه بر جان خويش مي

 ي ناز هست نام تو در جريده       ماند  تا که خوف و رجات مي

 برهي هم ز زنار و هم ز نياز      چون نه خوفت بماند و نه رجا 

 توي بر توي بر مثال پياز        نهايت دور  هست اين راه بي

  توي هست عين مجازدر دوم      هر حقيقت که توي اول داشت 

 صد هزاران هزار شيب و فراز      ره چنين است و پيش هر قدمي 

 خلق کونين مانده در تک و تاز        با لبي تشنه و دلي پر خون 

 ي اين ره دراز بساز توشه      ي تو فناست  از فنايي که چاره

 سر مويي به عشق سر مفراز     تا که باقي است از تو يک سر موي 

 ي تو اين آواز نيست از پرده      شناس  مرد پردهگرچه هستي تو 

 نواز کس درين پرده نيست پرده      پرده بر خود مدر که در دو جهان 

 حيرت و عجز را کني انباز       گر بسي مايه داري آخر کار 

 نيست هر باز باز اين پرواز      نيست هر مرغ مرغ اين انجير 

 فتد شهبازبو که در دامت او        مگسي بيش نيستي به وجود 

 باري اول ز خويش واپرداز       يک زمانت فراغت او نيست 

 که به خون گشت سالهاي دراز      در درياي عشق آن کس يافت 

 برخوري از وصال شمع طراز      کني که بعد از مرگ  تو طمع مي

 چون بميرد چگونه يابد باز      هر که در زندگي نيافت ورا  

 ي راز ده چون ره برد به پردهمر      زنده چون ره نبرد در همه عمر 

 خويش را گم کند هم از آغاز       گر به نادر کس اين گهر يابد 

 کشان همي انداز  سر گردن      پاي در نه درين ره اي عطار 
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 ي راز اي روي تو شمع پرده

 ي دل غم تو دمساز در پرده      ي راز  اي روي تو شمع پرده

 رده آوازاز باطن هيچ پ        بي مهر رخت برون نيايد 

 خورشيد درون پرده پرواز       کند همه روز  از شوق تو مي

 باز ي زلف توست جان در پرده      هر جا که شگرف پرده بازي است 

 چون زلف تو نيست يک سرافراز        در مجمع سرکشان عالم 

 پس گفت نهفته دار اين راز       خون دل من بريخت چشمت 

 ي تو غماز مزهشد سرخي غ        ي تو  چون خوني بود غمزه

 زان همچو زرت نهيم در گاز       گفتي که چو زر عزيز مايي 

 اين واسطه از ميان بينداز      هرچه از تو رسد به جان پذيرم 

 خود زن به زنندگان مده باز       ما را به جنايتي که ما راست 

 ي تو کنيم آغاز تا نوحه      يک لحظه تو غمگسار ما باش 

 ي تو در تک و تاز ر باديهد        تا کي باشم من شکسته 

 ي من ز شک بپرداز اين خانه        گر وقت آمد به يک عنايت 

 کني ناز چندان که تو بيش مي        بيش است به تو نيازمنديم 

 اي ساز ي توست، چاره بيچاره        عطار ز ديرگاه بي تو 

 

 ي تو کرشمه و ناز اي شيوه

 آغازتا چند کني کرشمه         ي تو کرشمه و ناز  اي شيوه

 بر روي تو ديده کي کنم باز        بستي در ديده از جهانم 

 ساز وي ديده در انتظار مي      سوز  اي جان تو در اشتياق مي

 بر آتش غم چو شمع بگداز       تا روز وصال در شب هجر 

 در صف مقامران جانباز       در باز به عشق هرچه داري 

 براندازيعني که دو کون را         ي هر دو کون درکش  پيمانه

 بازآي به دست شه چو شهباز       اي باز چو صيد کون کردي 

 بر پر سوي آشيانه شو باز        اي نوپر آشيان علوي 

 گيتي زنکي است بس فسون ساز      گردون خرفي است بس زبون گير 
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 زين باديه تازيان برون تاز        بر مرکب روح گرد راکب 

 هست غمازبا غمزه مگو که       ي غم خويش  چون غمزده قصه

 در خلوت عاشقان طرب ساز      در مجلس کم زنان قدح نوش 

 چون شمع سر آور از دم گاز        مقراض اجل گرت برد سر 

 مانند نبات شو سرافراز      خون خوار زمين گرت خورد خون 

 از خلق زمانه باش ممتاز        چون جوهر فرد باش يعني 

 آزتا چند چو غافالن پر         تا کي چون مقلدان غافل 

 بيرون مده از درون دل راز       تا جان ندهي تو همچو عطار 

 

 اي دوستي آن دمساز ذره

 بهتر از صد هزار ساله نماز        اي دوستي آن دمساز  ذره

 آسمان را فکند در تک و تاز      اي دوستي بتافت از غيب  ذره

 دهد پرواز اي عشق مي ذره      باز خورشيد را که سلطاني است 

 نه حقيقت بيافتي نه مجاز        سر مويي عشق اگر نيستي 

 ي راز برگشايد هزار پرده       ي دل  اي عشق زير پرده ذره

 هر زمان صد جهان پر از اعزاز        زير هر پرده نقد تو گردد 

 صد جهان عشق افتدت ز آغاز      وي عجب زير هر جهان که بود 

 شود کشف در نشيب و فراز مي      باز در هر جهان هزار جهان 

 اي نيابي باز خويش را ذره      ه هر لحظه صد جهان يابي گرچ

 چون تواني شد آگه از دمساز      چون به يکدم تو گم شدي با خويش 

 اي فارغي ز ناز و نياز ور نه      تا تو هستي تو را به قطع او نيست 

 با تو او نيست، اينت کار دراز      او تو را نيست تا تو آن خودي 

 هرچه داري همه بکل درباز         گر درين راه مرد کل طلبي

 پرداز  وز بد و نيک خانه مي        شنو از فريد حرف بلند  مي

 

 جان ز مشک زلف دلم چون جگر مسوز

 با من بساز و جانم ازين بيشتر مسوز    جان ز مشک زلف دلم چون جگر مسوز 
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 هر شب چو شمع زار مرا تا سحر مسوز    هر روز تا به شب چو ز عشق تو سوختم 

 زين بيش در هواي خودم بال و پر مسوز    اي فرست  توام به دست خودم دانهمرغ 

 در آتش فراق، خودم خشک و تر مسوز  چون آرزوي وصل توام خشک و تر بسوخت 

 با دل بساز و بيش ازينم جگر مسوز     چون دل ببردي و جگر من بسوختي 

 گر مسوزهر روزم از فراق به نوعي د      بنسوزي مرا تمام  يکبارگي چو مي

 ي آن شکر مسوز مشاهده چون عود بي    جانم که زآرزوي لبت همچو شمع سوخت 

 اين نيست ور بود نظرش در بصر مسوز      عطار را اگر نظري بر تو اوفتد 

 

 عمر رفت و تو مني داري هنوز

 راه بر ناايمني داري هنوز      عمر رفت و تو مني داري هنوز 

 رنجي مني داري هنوز  ميتا تو        زخم کايد بر مني آيد همه 

 وي عجب آبستني داري هنوز      زايد از تو هر نفس  صد مني مي

 طبع رند گلخني داري هنوز      پير گشتي و بسي کردي سلوک 

 همچنان تو ساکني داري هنوز      همرهان رفتند و ياران گم شدند 

 عادت اهريمني داري هنوز      روز و شب در پرده با چندين ملک 

 پشت سوي روشني داري هنوز        اي از تيرگي  روي گردانيده

 چون دلي پر دشمني داري هنوز      دلبرت در دوستي کي ره دهد 

 تو کجا آن چاشني داري هنوز      زني دم از پي معني وليک  مي

 چون بسي تر دامني داري هنوز     در گريبان کش سر و بنشين خموش 

  داري هنوززانکه نفس کشتني      کش بال  کش و مي خويشتن را مي

 چون تو عزم رهزني داري هنوز       رهبري چون آيد از تو اي فريد 

 

 چند جويي در جهان ياري ز کس

 يک کست در هر دو عالم يار بس      چند جويي در جهان ياري ز کس 

 کاندرين ره کم نيايي از مگس      تو چو طاوسي بدين ره در خرام 

 زانکه داري دست رسپاي در نه       مرد باش و هر دو عالم ده طالق 

 از تو با حضرت بنالد آن نفس      گر برآري يک نفس بي عشق او 
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 تا کي اندر يک نفس چندين هوس      ي صد دولت است  هر نفس سرمايه

 باز کش آخر عنان را باز پس      سرنگونساري تو از حرص توست 

 نيستي تو اين سخن را هيچ کس     تا ز دانگي دوست تر داري دودانگ 

 بر سر دريا چه گردي همچو خس      خواهي به دريا شو فرو گر گهر 

 چون تواني رفت راه پر عسس        بر در او گر نداري حرمتي 

 بر سر افالک تازاني فرس      چون تو اي عطار حرمت يافتي 

 

 آفتاب عاشقان روي تو بس

 ي سرگشتگان کوي تو بس قبله        آفتاب عاشقان روي تو بس 

 يک گره از زلف هندوي تو بس       حکم ترکتاز هر دو عالم را به

 يک شکر از درج لولوي تو بس      آب حيوان را براي قوت جان 

 طاق آوردن ز ابروي تو بس        ها  ي عشاق را سرمايه جمله

 يک خدنگ از جزع جادوي تو بس       صد سپاه عقل پيش انديش را 

 از خيال چشم آهوي تو بس       شيرمردان را شکار آموختن 

 يک وزيدن بادش از سوي تو بس       بر باد خواهد داد دل آنکه او 

 روشني يک ذره از روي تو بس       در ره تاريک زلفت عقل را 

 زانکه ما را يک سر موي تو بس      درگذشتم از سر هر دو جهان 

 عذر خواهش روي نيکوي تو بس      گر ز عطارت بدي ديدي بپوش 

 

 در عشق روي او ز حدوث و قدم مپرس

 گر مرد عاشقي ز وجود و عدم مپرس    وي او ز حدوث و قدم مپرس در عشق ر

 کم گوي از ازل ز ابد نيز هم مپرس      مردانه بگذر از ازل و از ابد تمام 

 وانگاه ديده برکن و نيز از حرم مپرس    زين چار رکن چون بگذشتي حرم ببين 

  مپرسزانجاي درگذر به دمي و ز دم    آنجا که نيست هستي توحيد، هيچ نيست 

 لوح و قلم بدان و ز لوح و قلم مپرس    لوح و قلم به قطع دماغ و زبان توست 

 وين هر دو نيست جز رقمي وز رقم مپرس  ي تو و عرش است دل درو  کرسي است سينه

 گم گرد در فنا و دگر بيش و کم مپرس    چون تو بدين مقام رسيدي دگر مباش 
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 اي تو ز شادي و غم مپرس ا چو تو نهاينج    يک ذره سايه باش تو اينجا در آفتاب 

 پس تا که تو تويي ز حدوث و قدم مپرس    هر چيز کان تو فهم کني آن همه تويي 

 در لذت حقيقت خود از الم مپرس      عطار اگر رسيدي اينجايگاه تو 

 

 دوش آمد و گفت از آن ما باش

 ي امتحان ما باش در بوته      دوش آمد و گفت از آن ما باش 

 زنده به وجود جان ما باش       ي جاويد  بود زندهگر خواهي 

 گر وقت آمد از آن ما باش      عمري است که تا از آن خويشي 

 نعره زن و جان فشان ما باش        مردانه به کوي ما فرود آي 

 هم صحبت آستان ما باش        اي تو  گر محرم پيشگه نه

 ي آشيان ما باش جوينده          پريده زآشيان مايي 

 فاني شو و بي نشان ما باش        ود خود بپرهيز از ننگ وج

 در پهلوي پهلوان ما باش        ره نتواني به خود بريدن 

 ي کاروان ما باش در رسته       تا کي خفتي که کاروان رفت 

 با جمله مگو زبان ما باش        داني که جمله ماييم  چون مي

 تو با همه ترجمان ما باش        چون اعجميند خلق جمله 

 مستغرق داستان ما باش         ز داستان عطار تا چند 

 

 اي دل اگر عاشقي در پي دلدار باش

 بر در دل روز و شب منتظر يار باش     اي دل اگر عاشقي در پي دلدار باش 

 رو در دل برگشاي حاضر و بيدار باش     دلبر تو دايما بر در دل حاضر است 

 و روي به ديوار باشدر طلب روي ا      ي جان روي او تا بنبيند عيان  ديده

 پس تو اگر عاشقي عاشق هشيار باش    ناحيت دل گرفت لشگر غوغاي نفس 

 ي کار باش ليک تو باري به نقد ساخته    نيست کس آگه که يار کي بنمايد جمال 

 اي از همه بيزار باش تو به يکي زنده    در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن 

 دم مزن و در فنا همدم عطار باش      ست گر دل و جان تو را در بقا آرزو
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 غيرت آمد بر دلم زد دور باش

 يعني اي نااهل ازين در دور باش      غيرت آمد بر دلم زد دور باش 

 ورنه بر جان تو آيد دور باش        تو گدايي دور شو از پادشاه 

 از وجود خويشتن مهجور باش      داري طمع  گر وصال شاه مي

 کز ضاللت نفس را مزدور باش      ه گفت ترک جانت گوي آخر اين ک

 خواه ماتم باش و خواهي سور باش    تو درافکن خويش و قسم تو ز دوست 

 دايما نظارگي نور باش      چون بسوزي همچو پروانه ز شمع 

 مست اليعقل مشو مخمور باش      گر مي وصلش به دريا درکشي 

 ذور باشنه به يک دردي همه مع    نه چو بي مغزان به يک مي مست شو 

 تا ابد از تشنگي رنجور باش      ور به درياها درآشامي شراب 

 يا حسيني باش يا منصور باش      همچو آن حالج بدمستي مکن 

 روح پاکي فوق نفخ صور باش      چون نفخت فيه من روحي توراست 

 پس به کنجي درشو و مستور باش       کنج وحدت گير چون عطار پيش 

 

 گر مرد رهي ز رهروان باش

 ي سر خون نهان باش در پرده      ر مرد رهي ز رهروان باش گ

 گر مرد رهي تو آن چنان باش        بنگر که چگونه ره سپردند 

 با ديده درآي و بي زبان باش      خواهي که وصال دوست يابي 

 دربند نصيب ديگران باش        از بند نصيب خويش برخيز 

 شان باشباش به نام و بي ن مي       در کوي قلندري چو سيمرغ 

 زنده به حيات جاودان باش        بگذر تو ازين جهان فاني 

 بگذار جهان و در جهان باش      در يک قدم اين جهان و آن نيز 

 بيرون ز دو کون اين و آن باش        ي تصرف  منگر تو به ديده

 نشين و در ميان باش  رو گوشه        عطار ز مدعي بپرهيز 

 

 در عشق تو من توام تو من باش

 يک پيرهن است گو دو تن باش       تو من توام تو من باش در عشق
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 گو يک جان را هزار تن باش      چون يک تن را هزار جان هست 

 هيچند همه تو خويشتن باش    ني ني که نه يک تن و نه يک جانست 

 گو يک تن را دو پيرهن باش      چون جمله يکي است در حقيقت 

  آن من باشمن آن توام تو        جانا همه آن تو شدم من 

 ي مرده در کفن باش ماننده        اي دل به ميان اين سخن در 

 دار زبان و بي سخن باش مي      چون سوسن ده زبان درين سر 

 خند خوش و همه دهن باش مي      يک رمز مگوي ليک چون گل 

 گو عاشق زلف پر شکن باش      گر گويندت که کافري چيست 

 زن باش ين و نعرهگو روي بب       ور پرسندت که چيست ايمان 

 شکن باش چون ابراهيم بت        گر روي بدين حديث داري 

 تو خود ز براي سوختن باش        ور گويندت ببايدت سوخت 

 در کشتن خود به تاختن باش        ور کشتن تو دهند فتوي 

 در کشتن و سوختن حسن باش        مانند حسين بر سر دار 

 و زن باشوانگشت نماي مرد         زن فناي خود شو  انگشت

 گر مرغي ويي نه چون زغن باش        گه ماده و گاه نر چه باشي 

 رسواي هزار انجمن باش         انجام ره تو گفت عطار 

 

 منم اندر قلندري شده فاش

 در ميان جماعتي اوباش        منم اندر قلندري شده فاش 

 همه دردي کش و همه قالش      همه افسوس خواره و همه رند 

 که جهان خواه باش و خواه مباش        گفته ترک نيک و بد جهان 

 تا به دام اوفتاده عقل معاش        دام ديوانگي بگسترده 

 دهد خشخاش که سپهرت نمي        ساقيا چند خسبي آخر خيز 

 که تويي صحن سينه را فراش        بنشان از دلم غبار به مي 

 ور زبان تو هست گوهر پاش      گر تو در معرفت شکافي موي 

 زانچه بنگاشت در ازل نقاش      ش و کم نشود يک سر موي بي

 آفتاب است روح يا خفاش      تو چه داني که در نهاد کثيف 
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 بر سر فرش شمع همچو فراش        عاشقي خواه اوفتاده ز شوق 

 بجهد بيست رش ز بيم رشاش      چه کني زاهدي که از سردي 

 نشود پخته گر نهي در داش        بين هرگز  زاهد خام خويش

 که کند سوي خود هميشه تراش       چو آن دروگر بد هست زاهد 

 که نترسد ز مردگان نباش       مرد ايثار باش و هيچ مترس 

 که ندارم ز خرده هيچ قماش      من نيم خرده گير و خرده شناس 

 کفر دارد نهفته، ايمان فاش        دور باشيد از کسي که مدام 

  کاشاز چه قومم بدانمي اي        چون نيم زاهد و نيم فاسق 

 تا قدم درنهي درين ره باش       چه خبر داري اين دم اي عطار 

 

 دستم نرسد به زلف چون شستش

 در پاي از آن فتادم از دستش      دستم نرسد به زلف چون شستش 

 صد دام معنبر است در شستش        گر مرغ هواي او شوم شايد 

 مخموري من ز نرگس مستش        داند  از لب ندهد ميي و مي

 صد توبه به يک کرشمه بشکستش        لم که چشم مست او بيچاره د

 غنچه ز ميان جان کمر بستش       بشکفت گل رخش به زيبايي 

 چون خاک به زير پاي شد پستش      از بس که بريخت مشک از زلفش 

 بپرستندش که جاي آن هستش      چون بود بتي چنان که در عالم 

  مپرستشرويش بنگر که گفت      يک يک سر موي من همي گويد 

 کنند پيوستش تا سجده نمي        دارد  ني ني که نقاب بر نمي

 برخاست اوميد و نيست بنشستش       عطار دلي که داشت در عشقش 

 

 بيچاره دلم که نرگس مستش

 صد توبه به يک کرشمه بشکستش        بيچاره دلم که نرگس مستش 

 از من چه عجب اگر شوم مستش    از شوق رخش چو مست شد چشمش 

 هفتاد و دو فرقه را خم شستش        بينم  آويزي شگرف مي دست

 نتواند ريخت آب بر دستش      خورشيد که دست برد در خوبي 
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 کش به دلبري هسش صد غاشيه      تازد  چون ماه که رخش حسن مي

 بر فرق کنم نثار پيوستش      صد جان بايد به هر دمم تا من 

 ي دهد جستشاز دام تو دست ک      جانا دل من که مرغ دام توست 

 سوداي رخ تو رخت بربستش        گشاي خلق آمد  عقلي که گره

 فرياد همي کند که مفرستش      عطار به تحفه گر فرستد جان 

 

 اگر دلم ببرد يار دلبري رسدش

 پروري رسدش وگر بپروردم بنده      اگر دلم ببرد يار دلبري رسدش 

 زد به سرسري رسدشگرم چو شمع بسو    ز بس که من سر او دارم از قدم تا فرق 

 گري رسدش چو شب به طره طلسم سيه    سفيد کاري صبح رخش جهان بگرفت 

 اگر ز زلف نهد رسم کافري رسدش    چو آفتاب رخش نور بخش اسالم است 

 اگر به عمد کند قصد لشکري رسدش  چو پشت لشکر حسن است روي صف شکنش 

  برابري رسدشبه حکم با مه گردون     بديد بيخبري روي او و گفت امروز 

 نطاق بسته چو جوزا به چاکري رسدش    صد آفتاب مرا روشن است کين ساعت 

 اگر قيام کند در سکندري رسدش    خواه لبش  ي حيوان زکات چو هست چشمه

 که گر چو خضر رود در پيمبري رسدش    سکندري چه بود با لب چو آب حيات 

 وري رسدش  سخننثار در و گهر در      فريد چون ز لب لعل او سخن گويد 

 

 آنکه سر دارد کالهت نرسدش

 وانکه پر آب است جاهت نرسدش      آنکه سر دارد کالهت نرسدش 

 در بلندي دستگاهت نرسدش      هر که پست بارگاه فقر نيست 

 گر نگردد گرد راهت نرسدش    هر که در خود ماند چون گردون بسي 

 سدشبندگي در قعر چاهت نر      اي  تا نباشد همچو يوسف خواجه

 عرش اگر باشد پناهت نرسدش       تا کسي دارد به يک ذره پناه 

 دست بر زلف سياهت نرسدش      عرش اگر کرسي نهد در زير پاي 

 پرتو روي چو ماهت نرسدش      گرچه سر در عرش سايد آفتاب 

 بو که بر ترک کالهت نرسدش     نيم ترک چرخ در سر گشت از آنک 
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 ز خيل و سپاهت نرسدشالف ا      تا کسي نشکست کلي قلب نفس 

 يک نسيم صبحگاهت نرسدش      ي شب شمع زار  تا نسوزد جمله

 طوف گرد بارگاهت نرسدش      تا کسي بر سر نگردد چون فلک 

 مي ز لعل عذر خواهت نرسدش      تا کسي جان ندهد از درد خمار 

 مشک از زلف دو تاهت نرسدش       گر نشد عطار يکتا همچو موي 

 

 نبودشعشق آن باشد که غايت 

 هم نهايت هم بدايت نبودش      عشق آن باشد که غايت نبودش 

 کي بود کي چون نهايت نبودش      تا به کي گويم که آنجا کي رسم 

 رو که غايت نبودش همچنان مي      روي  گر هزاران سال بر سر مي

 بعد از آن هرگز هدايت نبودش      گر فرو استد کسي مرتد شود 

 تا به صد عالم سرايت نبودش       اي گر فرود آيد به يک دل ذره

 زانکه چون آتش حمايت نبودش      صد هزاران خون بريزد همچو باد 

 از کسي شکر و شکايت نبودش      نيستي خواهد که از هر نيک و بد 

 باشي عنايت نبودش تا تو مي      تو مباش اصال که اندر حق تو 

 شکار بيرون از حکايت نبود      هر که بي پيري ازينجا دم زند 

 کانکه تنها شد کفايت نبودش        بر پي پيري برو تا پي بري 

 زين بتر هرگز جنايت نبودش      اي  کشد بي ديده وانکه پيري مي

 کور باشد اين واليت نبودش       چون نبيند پير ره را گام گام 

 تا رعيت را رعايت نبودش       سلطنت کي يابد اي عطار پير 

 

   بايدش عاشقي نه دل نه دين مي

 بايدش من چنينم چون چنين مي      بايدش  شقي نه دل نه دين ميعا

 بايدش پيش رويش بر زمين مي      هر کجا رويي چو ماه آسمان است 

 بايدش مرد جان در آستين مي      زن صفت هرگز نبيند آستانش 

 بايدش اين چه باشد بيش ازين مي      کشد هر روز عاشق صد هزار  مي

 بايدش دايما اندوهگين مي      شادماني از غرور است از غرور 
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 بايدش حجره از قلب حزين مي      برهم افتاده هزاران عرش هست 

 بايدش زانکه آتش همنشين مي      در ره عشقش چو آتش گرم خيز 

 بايدش سوز عشق و درد دين مي      سر گنج او به خامي کس نيافت 

 بايدش آه گرم آتشين مي        آه سرد از نفس خام آيد پديد 

 بايدش هست صد عالم امين مي       کان دو عالم برنتافت آن امانت

 بايدش بين مي زانکه کوري راه      گنج عشقش گر نديدي کور شو 

 بايدش اهل آن گنج يقين مي      سر گنج او همه عالم پر است 

 بايدش ليک مرد خوشه چين مي        تواند داد هر دم خرمني  مي

 بايدش  نان جوين ميو از تو يک      نهد  شرق تا غرب جهان خوان مي

 بايدش در ميان پوستين مي       اوست شاه تاج بخش اما اياز 

 بايدش تا شوي گستاخ اين مي      ها بخشيد و از تو وام خواست  گنج

 بايدش زانکه عاشق راستين مي      امتحان را زلف هر دم کژ کند 

 بايدش وز دل تو يک نگين مي      اي از کان اوست  نه فلک فيروزه

 بايدش ليک خلقي در کمين مي      ر دامن او کي رسد دست کس ب

 بايدش  اي عجب مرد آهنين مي      عاشقان را دست و پاي از کار شد 

 بايدش جاي چرخ چارمين مي        آفتابي اي عجب با ما بهم  

 بايدش ذره ذره زير زين مي       ندهد وليک  اي را بار مي ذره

 بايدش ل المتين ميکين قدر حب      پاي بگسل از دو عالم اي فريد 

 

 چون دربسته است درج ناپديدش

 به يک بوسه توان کرد کليدش      چون دربسته است درج ناپديدش 

 اگر يک ذره بتواني چشيدش      شکر دارد لبش هرگز نميري 

 کسي کز دور و از نزديک ديدش      نديد از خود سر يک موي بر جاي 

 ر بريدشاش زان س کمند طره        کرد  مگر طراري بسيار مي

 که يارد سوي خود هرگز کشيدش        ي او  اگر نبود کمند طره

 به صد جان جان پرخونم خريدش      اگرچه او جهان بفروخت بر من 

 اگر خواهي به جاي جان گزيدش      ز جان بيزار شو در عشق جانان 
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 که کار از غم به جان خواهد رسيدش      دلم جايي رسيد از عشق رويش 

 کزو دل خورد نتواني شنيدش       ر آن غم اگر بر گويم اي عطا

 

 بنمود رخ از پرده، دل گشت گرفتارش

 داني که کجا شد دل در زلف نگونسارش    بنمود رخ از پرده، دل گشت گرفتارش 

 ي زلف او دل گشت جگرخوارش در نافه    از بس که سر زلفش در خون دل من شد 

 دهد آخر خاکي شده عطارشناک از چه    چون مشک و جگر ديد او در ناک دهي آمد 

 چون بار دهد دل را چون دل ندهد بارش    اي کاش چو دل برد او بارش دهدي باري 

 بگذار در آن دردش وز دست بمگدازش    جانا چو دلم دارد درد از سر زلف تو 

 خواهم اما تو نکو دارش دل باز نمي     بردي دلم و پايش بستي به سر زلفت 

 بفروشم من کس نيست خريدارش جان مي    ه وصال تو تا بو که به دست آرم يک ذر

 عطار کجا افتد يک ذره سزاوارش    چون نيست وصالت را در کون خريداري 

 

 اي پير مناجاتي رختت به قلندر کش

 دل از دو جهان برکن دردي ببر اندر کش     اي پير مناجاتي رختت به قلندر کش 

 ر صف رندان شو يا خرقه ز سر برکشيا د    دان شو يا محرم مردان شو  يا چون زن کم

 بار غم اگر خواهي از کون فزون تر کش   ي آن ماهي چون رهرو اين راهي  چون فتنه

 ور گفت که کافر شو هان تا نشوي سرکش     خمار و قلندر شو مست مي دلبر شو 

 با دوست به قالشي هم دست کني درکش     چون کافر اوباشي هرچند ز اوباشي 

 اينک من و اينک سر فرمان بر و خنجر کش     اندر گر کشته شوي بهتر گفتي که به عشق

 بي زر نبود دلبر از جان بگذر زر کش    بر گفتي که نداري زر  اي دلبر سيمين

 چون صفوت دين دارد گو درد قلندر کش     عطار که سيم آرد بر روي چو زر بازد 

 

 درکش سر زلف دلستانش

 درج درفشانشبشکن در         درکش سر زلف دلستانش 

 تا جانت فرو شود به جانش      اي خواه  جان را به لب آر و بوسه

 بنشين به نظاره جاودانش        جانت چو به جان او فروشد 
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 گر خواهي ديد بس عيانش        ي او بدو نظر کن  از ديده

 ي همه جهانش در آينه       زيرا که به چشم او توان ديد 

 ه نگر چو آسمانشسرگشت      زلفش که فتاده بر زمين است 

 از يک يک موي هر زمانش        آويخته صد هزار دل هست 

 ره جوي به زلف دلستانش      گر ميل تو را به سوي کفر است 

 بنگر رخ همچو گلستانش      ور رغبت توست سوي ايمان 

 گم گرد نه اين طلب نه آنش      ور کار ز کفر و دين برون است 

 مجوي و هم نشانش هم نام         هرگه که فريد اين چنين شد 

 

 هر مرد که نيست امتحانش

 خوابي و خوري است در جهانش        هر مرد که نيست امتحانش 

 تا مغز بود در استخوانش      خورد شب و روز  خفتد و مي مي

 تا نام نهند پهلوانش        فربه کند از غرور پهلو 

 آتش بارد ز ريسمانش      مرد آن باشد که همچو شمعي 

 پيدا گردد همه نهانش       ن کشندش از بسکه در امتحا

 آنگاه نهند در ميانش      چون پاک شود ز هرچه دارد 

 در پوست کشند از گمانش        صد مغز يقين دهندش آنگاه 

 ايمن نبود ز مکر جانش         تا هيچ فريفته نگردد 

 آيند دو کون ميهمانش      چون پاک شد از دو کون کلي 

 زمين و آسمانشدر هفت         نقديش بود که مثل نبود 

 تا خرج کنند جاودانش        داني تو که آن چه نقش يابد 

 نا کرده هزار امتحانش        تو جوهر مرد کي شناسي 

 در علم مبين و در عيانش      در هر صفتش بجوي صد بار 

 ور ني بنشين بر آستانش        گر قلب بود بدر برون کن 

 برانشدر حال ز پيش خود       مردي که تو را به خويش خواند 

 گنجي است درون خاکدانش       گريزد  وان مرد که از تو مي

 چون باد ز پس شوي دوانش        وان کو نگريزد از تو با تو 
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 رسواي زمانه هر زمانش      توان کرد  اين هم رنگ است و مي

 بپذير چو جان بدين نشانش      شرحت دادم که بي نشان کيست 

 د زيانش کز سود تو ببو        خاک ره او به چشم درکش 

 زين شرح که رفت بر زبانش        زيبا محکي نهاد عطار  

 

 اي ز عشقت اين دل ديوانه خوش

 جان و دردت هر دو در يک خانه خوش      اي ز عشقت اين دل ديوانه خوش 

 هست هر دو بر من ديوانه خوش    گر وصال است از تو قسمم گر فراق 

 هم شکرانه خوشهم غرامت هست و       من چنان در عشق غرقم کز توام 

 تا که شد در خواب ازين افسانه خوش      ي وصل تو گفت  دل بسي افسانه

 از سر جان درگذر مردانه خوش      وار  گر تو اي دل عاشقي پروانه

 جان فشاندن هست از پروانه خوش      نه که جان درباختن کار تو نيست 

 روستايي باشد از پروانه خوش      قرب سلطان جوي و پروانه مجوي 

 از شرابي همچو آن بيگانه خوش      گر تو مرد آشنايي چون شوي 

 تا ابد گردد به يک پيمانه خوش      هر که صد دريا ندارد حوصله 

 مفلسي باشي درين ويرانه خوش      مرد اين ره آن زماني کز دو کون 

 کز دو عالم آيدش يک دانه خوش      تو از آن مرغان مدان عطار را 

 

 ششد سر زلف در زمين ک مي

 چون شرح دهم تو را که آن خوش      شد سر زلف در زمين کش  مي

 گويي همه آب بود و آتش        از تيزي و تازگي که او بود 

 از تير جفا هزار ترکش        پر کرده ز چشم نرگسينش 

 از مردم ديده کرده مفرش        زير قدشم هزار مشتاق 

 همچون سر زلف او مشوش        جان همه کامالن ز زلفش 

 از خون جگر شده منقش       ه عاشقان ز عشقش روي هم

 مه طلعت و مه جبين و مهوش      گل چهره و گل فشان و گل بوي 

 ي چشم آن پريوش از دشنه      صد تشنه ز خون ديده سيراب 
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 کاي غاليه زلف زلف برکش      کرد  گه دل گه جان خروش مي

 تا حشر فتاده در کشاکش        عطار ز زلف دلکش او 

 

 رقع پوشآخر اي صوفي م

 الف تقوي مزن ورع مفروش        آخر اي صوفي مرقع پوش 

 دلق ازرق مرائيانه مپوش        ي مخرقه ز تن برکن  خرقه

 ي صبوح بنوش صبحدم باده        از کف ساقيان روحاني 

 يک زمان در صفاي معني کوش      صورت خويش را مکن صافي 

  توشکه نيايد به کارت اين تن و      سعي کن در عمارت دل و جان 

 برگذر تا به منزالت سروش        درگذر از مزابل حيوان 

 سبق عشق يک زمان کن گوش        سخن عقل بر عقيله مگوي 

 اهل حالي چو واصالن خاموش      گوي  اهل قالي چو سالکان مي

 مرد عقلي فضول باش و به هوش      مرد عشقي خموش باش و خراب 

 گ بجوشپختگي بايدت چو دي      روشني بايدت چو شمع بسوز 

 از تواجد چرا شدي مدهوش      اي اهل وجد، ساکن باش  چون نه

 بار نفس و هوا منه بر دوش        راه غير خدا مده در دل 

 تا نگيري حريف در آغوش      عاشقي يک دم از طلب منشين 

 قول عطار را به جان بنيوش        سخن سر به گوش دل بشنو 

 ت من گوشگر نداري نصيح        پند گيرند بر تو بعد از تو 

 

 ي شکر لبم دوش ترسا بچه

 ي زلف در بناگوش صد حلقه        ي شکر لبم دوش  ترسا بچه

 ي زلف حلقه در گوش زان حلقه      داشت  صد پير قوي به حلقه مي

 گفتا که به ياد من کن اين نوش        آمد بر من شراب در دست 

 نوشي خموش و مخروش چون مي        در پرده اگر حريف مايي 

 تا مرد زبان نکرد خاموش        لي نگشت گويا زيرا که د

 ناخورده شراب گشت مدهوش      دل چون بشنود اين سخن زود 
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 ي من فتاد صد جوش در سينه      چون بستدم آن شراب و خوردم 

 کردم همه نيک و بد فراموش        دادم همه نام و ننگ بر باد 

 وز پاي درآمدم تن و توش        از دست بشد مرا دل و جان 

 آورد دو عالمم در آغوش      ره از آن شراب مشکل يک قط

 پوش شد هر دو جهان از آن سيه        يک ذره سواد فقر در تافت 

 ي فقر شد وفا کوش در شيوه      جانم ز سر دو کون برخاست 

 بر جان و دلش دو کون بفروش      هر که بخرد به جان و دل فقر 

 يوش کفر آيدت اين حديث من        ور دين تو نيست دين عطار 

 

 مست شدم تا به خرابات دوش

 کنان دردنوش زنان رقص نعره      مست شدم تا به خرابات دوش 

 زآتش جوش دلم آمد به جوش      جوش دلم چون به سر خم رسيد 

 پوش گفت درآي اي پسر خرقه        پير خرابات چو بانگم شنيد 

 گفت ز خود هيچ مگو شو خموش        گفتمش اي پير چه داني مرا 

 خرقه و سجاده بيفکن ز دوش        ن خرابات گير مذهب رندا

 در صف اوباش برآور خروش      کم زن و قالش و قلندر بباش 

 دردي عشاق به شادي بنوش       صافي زهاد به خواري بريز 

 ي پندار برآور ز گوش پنبه      صورت تشبيه برون بر ز چشم 

 وشي تو بردر و با خود بک پرده      اي چند نشيني به خود  تو تو نه

 رخت سوي عالم دل بر بهوش        منتهاست  قعر دلت عالم بي

 چند بود پيش تو گوهر فروش      گوهر عطار به صد جان بخر 

 

 دلي کامد ز عشق دوست در جوش

 بماند تا قيامت مست و مدهوش      دلي کامد ز عشق دوست در جوش 

 کند يکبارگي خود را فراموش      ز بسياري که ياد آرد ز معشوق 

 ها زهر ناکامي کند نوش قدح      د وصال دوست هر دم بر اومي

 بيندازد رداي و فوطه از دوش       برون آيد ز جمع خود نمايان 
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 پوش شود در ماتم آن دم سيه      اگر بي دوست يک دم زو برآيد 

 بماند تا ابد حيران و خاموش        فروماند زبان او ز گفتن 

 ار از جوش بننشيند دل عط      درين انديشه هرگز نيز ديگر 

 

 اي دل ز جفاي يار منديش

 در نه قدم و ز کار منديش        اي دل ز جفاي يار منديش 

 طلبي ز خار منديش گل مي        ي در ز جان نترسد  جوينده

 از کام و دهان مار منديش        زن  ي شير پنجه مي با پنجه

 از خنجر هر عيار منديش        مردانه به کوي يار درشو 

 از گفتن ننگ و عار منديش        ايد گر نيل وصال يار ب

 گر خصم بود هزار منديش        چون با تو بود عنايت يار 

 از گشتن سنگسار منديش        اي جمال او را  چون يافته

 تسليم شو و ز دار منديش        منصور تويي بزن اناالحق 

 در تاب زهر غبار منديش      عطار تويي چو ماه و خورشيد 

 

 ديشدال در سر عشق از سر مين

 بده جان و ز جان ديگر مينديش      دال در سر عشق از سر مينديش 

 خوشي خويش ازين خوشتر مينديش     چو سر در کار و جان در يار بازي 

 گون چنبر مينديش وزين فيروزه      رسن از زلف جانان ساز جان را 

 رو و از پر مينديش به پهلو مي      چو پروانه گرت پر سوزد آن شمع 

 ز کار ممن و کافر مينديش    ه کفر است و نه ايمان چو عشاق را ن

 سر اندر باز و از افسر مينديش       ي رندان طلب کن  مقامرخانه

 چو سر بشناختي از سر مينديش      چو سر در باختي بشناختي سر 

 هم از آذر هم از آزر مينديش        همه بتها چو ابراهيم بشکن 

 ر و هم از منبر مينديشهم از دا      چو آن حالج برکش پنبه از گوش 

 دهد بر باد خاکستر مينديش      اگر عشقت بسوزد بر سر دار 

 تو آن انگشت جز اخگر مينديش      رو گشت اخگر  چو انگشت سيه
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 دويي گم شد مي و ساغر مينديش      چو مي با ساغر صافي يکي گشت 

 مس آنجا زر بود جز زر مينديش      چو مس در زر گدازد مرد صراف 

 جز استغراق در دلبر مينديش      حلولي ليکن اين رمز مشو اينجا 

 درين دريا به جز گوهر مينديش        اگر خواهي که گوهر بيابي 

 تو کشتي ران ز خشک و تر مينديش      بسي کشتي جان بر خشک راندي 

 اگر صيدي فتد الغر مينديش      اي تو هم درين کار  چنان فربه نه

 زين وادي پهناور مينديشا      شوي باز  چو تو دايم به پهنا مي

 تر مينديش  کس از عطار حيران      درين درياي پر گرداب حسرت 

 

 هر که هست اندر پي بهبود خويش

 دور افتادست از مقصود خويش      هر که هست اندر پي بهبود خويش 

 تا نيفتي دور از محمود خويش        تو ايازي پوستين را ياد دار 

 عالمي از آه خون آلود خويش      عاشقي بايد که بر هم سوزد او 

 تا تو هستي يک نفس خشنود خويش     نيست از تو يک نفس خشنود دوست 

 خوش بسوز اي عاشق اکنون عود خويش      زاهد افسرده چوب سنجد است 

 بر در او جان غم فرسود خويش      ي معشوق گير و وقف کن  حلقه

 سود خويشپس درين سودا زيان کن       چون درين سودا زيان از سود به 

 درگذر از بود و از نابود خويش        تا کي از بود تو و نابود تو 

 پس برون آي از ميان دود خويش        آتشي در هستي تاريک زن 

 فال گير از طالع مسعود خويش      گر فنا گردي چو عطار از وجود 

 

 اي از همه بيش و از همه پيش

 ز همه خويشاز خود همه ديده و      اي از همه بيش و از همه پيش 

 در وصف تو عقل حکمت انديش       در ششدر خاک و خون فتاده 

 قربان شدن است در رهت کيش        در عالم عشق عاشقان را 

 بي ياد تو در دهن شود نيش        هر دم که زنند عاشقانت 

 از عجز نبود آن سخن پيش        درويش که الف معرفت زد 
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 روي درويش زآن است سياه       در هر دو جهان ز خجلت تو 

 عاشق شو و از وجود منديش      چون فقر سراي عاشقان است 

 دولت نبود تو را ازين بيش      در عشق وجودت ار عدم شد 

 تا باز رهي ازين دل ريش         عطار ز عشق او فنا شو 

 

 کند رويش هر روز که جلوه مي

 خيزد قيامت ز کويش بر مي      کند رويش  هر روز که جلوه مي

 بتوان ديد روي در رويش مي        روي او ليکن نتوان ديد  مي

 اي بس که برآمدم ز هر سويش      نتوان يافت سوي او راهي  مي

 ام به پهلويش چون قرعه بگشته        ام جمال او  تا فال گرفته

 تا صيد کنند کمند گيسويش        در هر نفسم هزار جان بايد 

 يشاز هندستان به هندوي مو      آرند  هر روز به نو خراج مي

 از ترکستان هزار هندويش      رسد هر شب  جان بر کف دست مي

 در الاليي درج لولويش        شد حلقه به گوش لل الال 

 افکند سپر ز جزع جادويش      زند در ميغ  خورشيد که تيغ مي

 رو به بازي چشم آهويش      خواند  دل را به دهان شير مي

 ان به بازويشتا هست خود اين کم      خواهم که ببيند ابرويش رستم 

 بر زه نکند کمان ابرويش      رستم به هزار سال چون زالي 

 دردي دارد که نيست دارويش       عطار که طاق از ابروي او شد 

 

 ز دست رفت مرا بي تو روزگار دريغ

 چه يک دريغ که هر دم هزاربار دريغ    ز دست رفت مرا بي تو روزگار دريغ 

 به هر نفس که زنم بي تو صد هزار دريغ    به هرچه درنگرم بي تو صد هزار افسوس 

 بسوخت زآتش هجر تو زار زار دريغ    دلي که آب وصالش به جوي بود روان 

 زار دريغ ز خون چشم رخم شد چو الله    زار رخت شد ز چشم من بيرون  چو الله

 وار دريغ به غم فرو شدم اکنون بنفشه   چو گل شکفته بدم پيش ازين ز شادي وصل 

 ز عمر رفته فغان و ز روزگار دريغ    خروش و ز بخت بد فرياد ز دور چرخ 
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 بناي عهد جهان نيست استوار دريغ  چه گويم از غم عهد جهان که تا که جهانست 

 مرا جدا نفکندي ز غمگسار دريغ      اگر جهان جفاپيشه را وفا بودي 

 بسوخت همچو دل الله ز انتظار دريغ       دلت که گلشن تحقيق بود اي عطار 

 

 اي لب تو نگين خاتم عشق

 روي تو آفتاب عالم عشق        اي لب تو نگين خاتم عشق 

 تو ماتم عشق کار عشاق بي      تو ز عشاق فارغ و شب و روز 

 تو جز غم عشق که حرام است بي       تو آبي خوش  نتوان خورد بي

 سلطنت در جهان خرم عشق        ي تو  تا ابد ختم کرد چهره

 ي تو رستم عشق سر هر مژه       در صف دلبران به سرتيزي 

 نيست ممکن گرفتنم کم عشق     جان من چون به عشق تو زنده است 

 رستخيزي چنان که يک دم عشق        نتواند نمود صد دم صور 

 ي معظم عشق در سراپرده        پادشاهان کون دربانند 

 کس نيامد هنوز محرم عشق      صد هزاران هزار قرن گذشت 

 آنچه هر دم شود مسلم عشق         در دو عالم نشد مسلم کس

 در کمال اساس محکم عشق      سرنگون شد اساس محکم عقل 

 خستگي بيش شد ز مرهم عشق      جان آن را که زخم عشق رسيد 

 دهد ز شبنم عشق  تازگي مي        دل عطار چون گل نوروز 

 

 خاصگان محرم سلطان عشق

 آيند از ايوان عشق مست مي      خاصگان محرم سلطان عشق 

 خرامند از بر سلطان عشق مي     له مست مست و جام مي به دست جم

 غرقه اندر بحر بي پايان عشق      با دلي پر آتش و چشمي پر آب 

 منتظر تا کي رسد فرمان عشق      گوش بنهادند خلق هر دو کون 

 کاب صافي يافت از نيسان عشق      ندانم هيچکس را در جهان  مي

 که عشق آن وي است او آن عشقزان      آب صافي عشق هم معشوق راست 

 زانکه درد عشق شد درمان عشق      خيز اي عطار و درد عشق جوي 
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 هر که دايم نيست ناپرواي عشق

 او چه داند قيمت سوداي عشق      هر که دايم نيست ناپرواي عشق 

 در ميان فتنه سر غوغاي عشق        عشق را جاني ببايد بيقرار 

 کس چه داند قيمت فرداي عشق      اند  جمله چون امروز در خود مانده

 واله و سرگشته در صحراي عشق       اي کو تا ببيند صد هزار  ديده

 پست شد چون خاک زيرپاي عشق      بس سر گردنکشان کاندر جهان 

 هر که او شوريده شد شيداي عشق      در جهان شوريدگان هستند و نيست 

 پرواي عشقکي بود هرگز تو را     چون که نيست از عشق جانت را خبر 

 اي داناي عشق تو چه داني چون نه      عاشقان دانند قدر عشق دوست 

 تا عجايب بيني از دريا عشق        چشم دل آخر زماني باز کن 

 تا برآرندت به سر باالي عشق        در نشيب نيستي آرام گير 

 زانکه در عالم تويي موالي عشق      خيز اي عطار و جان ايثار کن 

 

 ي سوداي عشق هعقل کجا پي برد شيو

 باز نيابي به عقل سر معماي عشق    ي سوداي عشق  عقل کجا پي برد شيوه

 اي فهم ز درياي عشق چند کند قطره  اي است مانده ز دريا جدا  عقل تو چون قطره

 هيچ قبايي ندوخت اليق باالي عشق    خاطر خياط عقل گرچه بسي بخيه زد 

 بود آن زمان از تو توالي عشقراست     گر ز خود و هر دو کون پاک تبرا کني 

 خام بود از تو خام پختن سوداي عشق      ور سر مويي ز تو با تو بماند به هم 

 جان عزيزان نگر مست تماشاي عشق    ي دل باز کن  عشق چو کار دل است ديده

 گفت اگر فانيي هست تو را جاي عشق    ي عشق او  دوش درآمد به جان دمدمه

 از بن و بيخش بکند قوت و غوغاي عشق    همي چشم زد جان چو قدم در نهاد تا که 

 ي اجزاي عشق جاي دل و جان گرفت جمله     چون اثر او نماند محو شد اجزاي او 

 ي باران او درد و دريغاي عشق قطره    ي جانها چو ابر  هست درين باديه جمله

 گشت ز عطار سير، رفت به صحراي عشق       تا دل عطار يافت پرتو اين آفتاب 
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 اي عشق تو با وجود هم تنگ

 در راه تو کفر و دين به يک رنگ      اي عشق تو با وجود هم تنگ 

 بي نام تو نامها همه ننگ        ها خرابات  بي روي تو کعبه

 دور است به صد هزار فرسنگ      در عشق تو هر که نيست قالش 

 از دار همي کنند آونگ        قالشان را درين واليت 

 دو کون نسخت نيم جو سنگ        ت عشقت به ترازوي قيام

 افتاد و شکست بر سر سنگ        ي نام  ي ننگ و شيشه قرابه

 وانگه به کليسيا کن آهنگ        زنار مغانه بر ميان بند 

 نه بوي همي خرند و نه رنگ        مردانه درآي کاندرين راه 

 باري است گران و مرکبي لنگ      راهي است دراز و عمر کوتاه 

 افتاده مباش بر در تنگ        خيز کلي ز سر وجود بر

 در راه تو نيست جز تو خرسنگ      دان به يقين که در دو عالم  مي

 تا بازرهي ز صلح و از جنگ        برخيز ز راه خود چو عطار 

 

 اي عقل گرفته از رخت فال

 بر زلف تو وقف جان ابدال        اي عقل گرفته از رخت فال 

 ز صد هزار اشکاليک شکل       توان کرد  از زلف تو حل نمي

 هرگه که شوم به صد زبان الل        شرح سر زلف تو دهم من 

 پيران هزار ساله اطفال        اي در ره حل و عقد عشقت 

 بر ريگ همي زنند دنبال        ي تو شيرمردان  در معرکه

 معروف هم از لب و هم از خال        کردي ظلمات و آب حيوان 

  در تو بينم امسالآن لطف که      در يوسف مصر کس نديده است 

 تا بو که حلوليي کند حال      سربسته از آن بگفتم اين حرف 

 استغراق است و کشف احوال        اينجا که منم حلول نبود 

 وقت است که جان دهم به دالل        دل خون شد و زاد ره ندارم 

 بگشايم هزار قيفال مي      از هر مژه هر زمان ز شوقت 

 در زنم آتشي به اعمالتا         بگشاي به نيستيم راهي 
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 زنم پر و بال در عشق تو مي        مرغ تو منم که تا که هستم 

 وانگاه بگيريم به مثقال      صد کوه به يک زمان ببخشي 

 تا خرقه درافکنم به قوال        ي هستيم برون آر  از خرقه

 بگريزم ازين جهان محتال       چون برهنگان بي سر و پاي 

  فلسفيان عقل فعالوز         چند از متکلمان بارد 

 از بهر فضوليان دخال        هم فلسفه هم کالم بگذار 

 بگذار جدل براي دجال        با عيسي روح هم نفس شو 

 تا باز رهي ز جاه و از مال        در عشق گريز همچو عطار 

 

 صورت نبندد اي صنم، بي زلف تو آرام دل

 ي ايام دل لف تو، اي فتنهدل فتنه شد بر ز   صورت نبندد اي صنم، بي زلف تو آرام دل 

 ديري است تا سوداي تو، بگرفت هفت اندام دل   ي درياي تو  اي جان به موالي تو، دل غرقه

 تا دل ز نامت زنده شد، پر شد دو عالم نام دل  تا جان به عشقت بنده شد، زين بندگي تابنده شد 

 پر باده کردي جام دلتا از شراب عشق خود،     جانا دلم از چشم بد، نه هوش دارد نه خرد 

 کي خواهد آمد حاصلم، اي فارغ از پيغام دل    پيغامت آمد از دلم، کاي ماه حل کن مشکلم 

 کام دل من چون تويي، هرگز نيابم کام دل  از رخ مه گردون تويي، وز لب مي گلگون تويي 

 عطار را در هر دمي، جانا تويي آرام دل  اي همگنان را همدمي، شادي من از تو غمي 

 

 صورت نبندد اي صنم، بي زلف تو آرام دل

 ي ايام دل دل فتنه شد بر زلف تو، اي فتنه   صورت نبندد اي صنم، بي زلف تو آرام دل 

 ديري است تا سوداي تو، بگرفت هفت اندام دل   ي درياي تو  اي جان به موالي تو، دل غرقه

 ت زنده شد، پر شد دو عالم نام دلتا دل ز نام  تا جان به عشقت بنده شد، زين بندگي تابنده شد 

 تا از شراب عشق خود، پر باده کردي جام دل    جانا دلم از چشم بد، نه هوش دارد نه خرد 

 کي خواهد آمد حاصلم، اي فارغ از پيغام دل    پيغامت آمد از دلم، کاي ماه حل کن مشکلم 

 هرگز نيابم کام دلکام دل من چون تويي،   از رخ مه گردون تويي، وز لب مي گلگون تويي 

 عطار را در هر دمي، جانا تويي آرام دل  اي همگنان را همدمي، شادي من از تو غمي 
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 زهي در کوي عشقت مسکن دل

 خواهي ازين خون خوردن دل چه مي      زهي در کوي عشقت مسکن دل 

 گرفته جان پرخون دامن دل      چکيده خون دل بر دامن جان 

 به صد جان من شدم در شيون دل      ست ي تو از آن روزي که دل ديوانه

 که خون عاشقان در گردن دل      کنند در شهر امروز  منادي مي

 همي کوشم به رسوا کردن دل      چو رسوا کرد ما را درد عشقت 

 برآمد دود عشق از روزن دل      چو عشقت آتشي در جان من زد 

 که دل هم دام جان هم ارزن دل      زهي خال و زهي روي چو ماهت 

 که آسان است بر تو بردن دل        دار  کن جانا دل ما را نگهم

 کشم پيراهن دل به خون درمي      چو گل اندر هواي روي خوبت 

 که نزديک است وقت رفتن دل         بيا جانا دل عطار کن شاد 

 

 اي زلف تو شبي خوش وانگه به روز حاصل

  گونه سوز حاصلخورشيد را ز رشکت صد  اي زلف تو شبي خوش وانگه به روز حاصل 

 هر تير ترکشت را صد کينه توز حاصل    هر تابش مهت را مهري هزار در سر 

 ماهي که ديد او را سي و دو روز حاصل    ماهي در درجت هر يک چو روز روشن 

 ملکي ز خطت آمد در نيمروز حاصل    روي تو بود روزي خطت گرفت نيمي 

 چشم زخمي تو دلفروز حاصلکردي به     ملکي که هيچ سلطان حاصل نديد خود را 

 زلف تو کرده آن را پيوسته کو ز حاصل    وان راستي که کس را هرگز نشد مسلم 

 عطار را گر آيد صد پرده دوز حاصل      پرده دريدن تو پيوند کي پذيرد 

   

 عشق جاني داد و بستد والسالم

 چند گويي آخر از خود والسالم      عشق جاني داد و بستد والسالم 

 يک نفس بود اين شد آمد والسالم      نگار کاندر راه عشق تو چنان ا

 بعد از آنش بر زمين زد والسالم       اي اندر دميد استاد کار  شيشه

 رو که نبود چون تو بخرد والسالم      گر تو اينجا ره بري با اصل کار 

 جان تو ناني نيرزد والسالم      ور بماند جان تو دربند خويش 
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 از يکي درگير تا صد والسالم    ين حديث خلق را چون نيست بويي ز

 گر همه نيک است و گر بد والسالم    اي است  هر که را اين ذوق نبود مرده

 چون تورا از خويش بستد والسالم       عشق بايد کز تو بستاند تورا 

 وانچه برخواني ز کاغذ والسالم        عشق نبود آن که بنويسد قلم 

 ن زمان عشق از تو زيبد والسالمآ      عشق دريايي است چون غرقت کند 

 عشق نبود در خوش آمد والسالم       آيد اما چون کنم  ناخوشت مي

 در دو عالم شد سپهبد والسالم      جان عطار از سپاه سر عشق 

 

 صبح رخ از پرده نمود اي غالم

 چند کني گفت و شنود اي غالم      صبح رخ از پرده نمود اي غالم 

 چند زنم بانگ که زود اي غالم        دير شد آخر قدحي مي بيار 

 هين که بسي درد فزود اي غالم        درد خرابات مپيماي کم 

 ي دل بزدود اي غالم آينه      در دلم آتش فکن از مي که مي 

 گذرد زود چو دود اي غالم مي      آتش تر ده به صبوحي که عمر 

 هرچه همي بود نبود اي غالم        اي  عمر تو چون اول افسانه

 در پي تو مرگ چه سود اي غالم       گر همه ملک تو شد روي زمين

 هر نفست روي نمود اي غالم        پشت بده زانکه باليي دگر 

 گوي ز پيش تو ربود اي غالم      نشين باش که چوگان چرخ  گوشه

 ي ناکشته درود اي غالم دانه      ي اميد چه کاري که دهر  دانه

 بغنود اي غالمهر که دمي خوش         صد قدح خونش ببايد کشيد 

 صد در اندوه گشود اي غالم        بر دل عطار فلک هر نفس 

 

 گشت جهان همچو نگار اي غالم

 ي گلرنگ بيار اي غالم باده      گشت جهان همچو نگار اي غالم 

 طلب فصل بهار اي غالم وصل        با گل و با بلبل و با مل بهم 

 المي زار اي غ شنوي ناله مي      بلبل عاشق به صبوحي درست 

 سر ز گراني به کنار اي غالم      نرگس سرمست نگر کاو فکند 
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 بيش مبر آب ز کار اي غالم       پيش نشين تازه بکن کار آب 

 خاک کند چون تو هزار اي غالم       آب بده زانکه جهان هر نفس 

 نوش خمارم ز خم آر اي غالم      زخم خمارم چو به زاري بکشت 

 کني روز گذر اي غالمچند         روز چو شد باز نيايد دگر 

 فکر کن از روز شمار اي غالم        چند شمار زر و زينت کني 

 از تو برآرند دمار اي غالم        نيستي آگه که دم واپسين 

 دست ازين قصه بدار اي غالم      ي مرگم جگر و دل بسوخت  قصه

 برد ز عطار قرار اي غالم        ي مشکل دارالغرور  واقعه

 

 ي غالمخورد بر شب صبحدم شام ا

 زنده گردان جانم از جام اي غالم      خورد بر شب صبحدم شام اي غالم 

 وارهان از ننگ و از نام اي غالم      جام در ده و اين دل پر درد را 

 صبح دم زد ما چنين خام اي غالم      ي شب همچو شمعي سوختم  جمله

 هين که رفت از دست ايام اي غالم      دست ايامم به روي اندر فکند 

 ندهدت پيشي به يک گام اي غالم       بيرون نه که دست روزگار گام

 همچو مرغي مانده در دام اي غالم        اي  چند باشي بر اميد دانه

 تازه گردان زود اسالم اي غالم      چند باشي در ميان خرقه گير 

 با قلندر دردي آشام اي غالم      گر همي خواهي که از خود وارهي 

 برتر است از مدح و دشنام اي غالم      شق عاشق ره شو که کار مرد ع

 هست بي آغاز و انجام اي غالم    بي سر و بن شو چو گويي زانکه عشق 

 کي تواند يافت آرام اي غالم      آرام نيست  هر که او در عشق بي

 هر دو نبود کام و ناکام اي غالم       گاه مرد مسجدي گه رند دير 

 در دير ابرام اي غالميا مده         يا مرو در مسجد و زنار بند 

 کي رسد کارت به اتمام اي غالم      چون تو اندر راه باشي ناتمام 

 تا به کي نه خاص و نه عام اي غالم      رو تو خاص خاص شو يا عام عام 

 يادت آيد اين به هنگام اي غالم      دانست باز  گفت عطار آنچه مي
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 صبح بر افراخت علم اي غالم

 رنجه کن از لطف قدم اي غالم      م صبح بر افراخت علم اي غال

 تا بنشينيم به هم اي غالم      خيز که بشکفت گل و ياسمين 

 زانکه جهان شد چو ارم اي غالم      باده خوريم و ز جهان بگذريم 

 ما شده در خاک دژم اي غالم      بس که بريزد گل نازک ز باد 

 زندگيي ماند و دو دم اي غالم      زين گذران عمر چه نازيم ما 

 چند گذاريم به غم اي غالم     پس چو چنين است يقين عمر خويش 

 وا رهد از جور و ستم اي غالم      اين همه خود بگذرد و جان و دل 

 باز بر آريم شکم اي غالم        وقت درآمد که به پشتي تو 

 جام نخواهيم ز جم اي غالم       آب نجوييم ز خضر اي پسر 

 اده به عدم اي غالمروي نه      در نگر و خلق جهان را ببين 

 محو شوي زود تو هم اي غالم      چون همه در معرض محو آمدند 

 جمله جهان نيم درم اي غالم      خود تو يقين دان که نيرزد ز مرگ 

 عمر تو چه بيش و چه کم اي غالم      عاقبت االمر چو مرگ است راه 

 دفع کن از مي به کرم اي غالم       پس غم عطار درين وقت گل 

 

 انداخت نقاب اي غالمصبح بر

 ده و برخيز ز خواب اي غالم مي      صبح برانداخت نقاب اي غالم 

 شوق شراب چو گالب اي غالم        همچو گلم بر سر آتش نشاند 

 وز جگرم خواه کباب اي غالم       بي نمکي چند کني باده نوش 

 چند کند عمر شتاب اي غالم        دور بگردان و شتابي بکن 

 زنده کن از جام شراب اي غالم        ا دمي جان من سوخته دل ر

 مرده دلم بي مي ناب اي غالم      آب حيات است مي و من چو شمع 

 تا برهد جان ز عذاب اي غالم        از قدح باده دلم زنده کن 

 تافته را نيز متاب اي غالم       چون دل عطار ز تو تافته است 

 

 عاشق لعل شکربار توام
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 ي زلف نگونسار توام نهفت        عاشق لعل شکربار توام 

 روز و شب پيوسته در کار توام       هيچ کارم نيست جز اندوه تو 

 کز ميان جان خريدار توام     بر من بي دل جهان مفروش از آنک 

 کي من مسکين سزاوار توام      ام  تو چو خورشيدي و من چو ذره

 کم گرفتم چون گرفتار توام      اي کم گير جان در عشق من  گفته

 من درين خون ريختن يار توام     اهي ريخت خونم باک نيست گر بخو

 گر به جان دربند آزار توام        جان من دربند صد اندوه باد 

 کز دل و جان عاشق زار توام      بر دل و جانم مکن زور اي صنم 

 تا بديدم ناپديدار توام      چون پديد آمد رخت از زير زلف 

 لف تو عطار توام کز سر ز      زلف مشکين برگشاي و برفشان 

 

 ي گوش توام ي حلقه شيفته

 ي نوش توام ي چشمه سوخته        ي گوش توام  ي حلقه شيفته

 ي بي تن و توش توام دلشده        ماهرخ با خط و خال مني 

 هندوک حلقه به گوش توام      ترک مني گوش به من دار از آنک 

 منتظر خانه فروش توام        ام چون نگار  خانه بياراسته

 عاشق خشم تو و جوش توام      لم از خشم تو آيد به جوش چون د

 پوش توام مست خط غاليه     خط چه کشي بر من غمکش از آنک 

 تا به ابد رفته ز هوش توام      هوش به من باز کي آيد که من 

 يک شکرم ده که خموش توام      گرچه به گويايي من نيست کس 

 وش به دوش توام با تو به هم د      چون بگريزي تو ز عطار از آنک 

 

 خط مکش در وفا کزآن توام

 ي خط دلستان توام فتنه       خط مکش در وفا کزآن توام 

 در غم لعل درفشان توام      بي تو با چشم خون فشان همه شب 

 من چرا چشم بر دهان توام      از دهانت چو گوش را خبر است 

 بي تو چون موي از ميان توام        از تو تا برکنار ماند دلم 
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 ام به جان توام گر کنون زنده      يم جان داشتم غم تو بسوخت ن

 روي بر خاک آستان توام      روي خود ز آستين مپوش که من 

 تا چرا رايگان گران توام        مي ندانم من سبکدل هيچ 

 چون تو داني که مهربان توام        گيري ز من نکو نبود  کينه

  آشيان توامکه نه من مرغ      چون زنم در هواي تو پر و بال 

 کمترين سگ ز چاکران توام       همچو عطار مانده باده به دست 

 

 ي زلف دلرباي توام فتنه

 ي جام جانفزاي توام تشنه        ي زلف دلرباي توام  فتنه

 گرچه چون زلف در قفاي توام      نيست چون زلف تو سر خويشم 

 ي هواي توام زانکه پرورده        سازد  جز هواي توام نمي

 که من خسته خاک پاي توام       است از منت زآن است گر غباري

 نيست کاري جز آشناي توام        تا کنارم ز اشک دريا شد 

 من به صد درد مبتالي توام      چون به صد وجه تو بالي مني 

 مي نيايد به جز رضاي توام      از همه فارغم که در دو جهان 

 اي توامکه تو آني که من گد       بس بود از دو عالم اين ملکم 

 گمشده در عدم براي توام         از وجود فريد سير شدم 

 

 ام در خطت تا دل به جان در بسته

 ام چون قلم زان خط ميان در بسته      ام  در خطت تا دل به جان در بسته

 ام چشم بگشاده فغان در بسته        در تماشاي خط سرسبز تو 

 ام  در بستهزان چنين دايم زبان      ني که از خطت زبانم شد ز کار 

 ام سوزم دهان در بسته گرچه مي      تو چنين پسته دهان و من ز شوق 

 ام تا به زلفت دل نهان در بسته        ام  آشکارا خون دل بگشاده

 ام دل به زلفت هر زمان در بسته      پر گره دانست زلف تو که من 

 ام چشم از روي جهان در بسته      چون جهان آراي ديدم روي تو 

 ام زانکه در کار تو جان در بسته        ر توام دلبستگي نيست در کا
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 ام اين چه باشد بيش از آن در بسته      اي در بند با من تا به جان  گفته

 ام اين چه باشد بيش از آن در بسته      اي در بند با من تا به جان  گفته

 ام نگسلم از تو چنان در بسته      گر بسوزد همچو خاکستر دو کون 

 ام رخت رحلت ناگهان در بسته        ن ديدم ز هجر تا بالي ناگها

 ام  هم در سود و زيان در بسته      ام  هم دل از عطار فارغ کرده

 

 ام ام رخ تو کم جان گرفته تا ديده

 ام اما هزار جان عوض آن گرفته      ام  ام رخ تو کم جان گرفته تا ديده

 ام دان گرفتهاي بس که پشت دست به دن    چون ز لبت نبود مرا روي يک شکر 

 ام دور از رخ تو مرگ خود آسان گرفته      ام ز دور  تا آب زندگاني تو ديده

 ام ي هجران گرفته در پا فتاده گوشه    ي وصال توام دست مي نداد  چون توشه

 ام گر خواست وگرنه کم جان گرفته      ام  چون بر کمان ابروي تو تير ديده

 ام ي حيوان گرفته شنه راه چشمهزان ت      ام  ي لب تو ز خلقي شنيده آوازه

 ام يارب رهي چه دور و پريشان گرفته    آن راه چشمه در ظلمات دو زلف توست 

 ام از ابر چشم عادت طوفان گرفته    ام  سال وصل تو در کون ديده چون خشک

 ام اين جرم نيز بر دل بريان گرفته  گرچه ز چشم خاست مرا عشق تو چو اشک 

 ام کو را به دست ابر گريبان گرفته      امني چشم برهم دريده پرده ز تر د

 ام سان گرفته کين پر دلي ز زلف زره    کنم  گفتي که من به کار تو سر تيز مي

 ام وين تجربه ز ناوک مژگان گرفته      خوني گشاد از همه سر تيزي توام 

 ام من شهر ترک گفته بيابان گرفته    چون تو ز ناز و کبر نگنجي به شهر در 

 ام  ي احزان گرفته وار کلبه يعقوب    ا که از تو چو يوسف جدا افتاد عطار ت

 

 ام از مي عشق تو مست افتاده

 ام بر درت چون خاک پست افتاده      ام  از مي عشق تو مست افتاده

 ام کز نخستين روز مست افتاده      مستيم را نيست هشياري پديد 

 ام پرست افتاده عاشق و دردي        در خرابات خراب عاشقي 

 ام کز مالمت در شکست افتاده      توبه من چون بود هرگز درست 
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 ام نيستم زيرا که هست افتاده       نيستي من ز هستي من است 

 ام زانکه از دريا به شست افتاده       تپم چون ماهيي داني چرا  مي

 ام زانکه در خود پاي بست افتاده      بي خودم کن ساقيا بگشاي دست 

 ام دورم از رويت ز دست افتاده    ماهت که من دست دور از روي چون 

 ام  کز زمان در نصف شست افتاده    اين زمان عطار و يک نصفي شراب 

 

 ام کار بر خود سخت مشکل کرده

 ام زانکه استعداد باطل کرده      ام  کار بر خود سخت مشکل کرده

 ام در هواي خويش منزل کرده     چون به مقصد ره برم چون در سفر 

 ام کين سفر چون مرغ بسمل کرده        بينم همه   آلوده ميراه خون

 ام کز سرشکم خاک ره گل کرده       آلود آورم پايم رواست  گر گل

 ام زانکه عزم راه مشکل کرده      راه بر من هر زمان مشکلتر است 

 ام تر از زهر قاتل کرده تلخ        عيش شيرينم براي لذتي 

 ام ح ناقص نفس کامل کردهرو      روي جان با نفس کم بينم از آنک 

 ام آه از اين حاصل که حاصل کرده      حاصل عمرم همه بي حاصلي است 

 ام ي بسيار در دل کرده غصه      نشنود  ي جانم چو کس مي قصه

 ام کشتي پندار حايل کرده      هست درياي معاني بس عظيم 

 ام الجرم ره سوي ساحل کرده      ترسم ازين درياي ژرف  سخت مي

 ام خويش را مشغول شاغل کرده     غرقه گشتن چون بسي است بيم من از

 ام خويشتن را در سالسل کرده     يارم شدن مطلق به خويش  چون نمي

 ام  روي سوي بحر هايل کرده      بر اميد غرقه گشتن چون فريد 

 

 ام من شراب از ساغر جان خورده

 ام نقل او از دست رضوان خورده      ام  من شراب از ساغر جان خورده

 ام جام جم پر آب حيوان خورده      گوييا وقت سحر از دست خضر 

 ام با حريفي آب دندان خورده      دان کين شراب  لب فرو بستم تو مي

 ام زانکه من زنهار با جان خورده      تو مخور زنهار ازين مي تا تويي 
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 ام زن زان مي که من زان خورده نعره        چون تويي تو نماند آنگهي 

 ام الجرم از خويش پنهان خورده     مد به خويشم اين شراب چون دريغ آ

 ام ها از دست سلطان خورده زقه        بر فراز عرش باز اشهبم 

 ام شير از انگشت رحمان خورده      دل چو در انگشت رحمان داشتم 

 ام اين قدح سر در گريبان خورده      در فرح زانم که همچون غنچه من 

 ام زيبدش چون زهر هجران خورده      اين زمان عطار گر نوشد شراب 

 

 ام بي دل و بي قراري مانده

 ام زانکه در بند نگاري مانده        ام  بي دل و بي قراري مانده

 ام غم کشي بي غمگساري مانده        ام  دلخوشي با دلگشايي بوده

 ام الجرم بي کار و باري مانده        زير بار عشق او کارم فتاد 

 ام گرچه چون اشک از کناري مانده      ع در ميانم با غم عشقش چو شم

 ام من مدام اميدواري مانده      گرچه وصل او محالي واجب است 

 ام چون بنفشه سوکواري مانده        بي گل رويش در ايام بهار 

 ام داغ بر دل ز انتظاري مانده      ي خون بي رخش  همچو الله غرقه

 ام ماندهسنگ بر دل در خماري        ام ميگون لب آن سنگدل  ديده

 ام در نهان و آشکاري مانده      چون دهان او نهان شد آشکار 

 ام زان چو مويش تابداري مانده       زنگبار زلف او مويي بتافت 

 ام گه به چين در اضطراري مانده      گه به دربند رهي دور و دراز 

 ام زير بار مشکباري مانده      چون سر يک موي او بارم نداد 

 ام من که ديدم بيقراري مانده      ويي که ديد صد جهان ناز از سر م

 ام من چرا در زنگباري مانده      زلف چون دربند روم روي اوست 

 ام در شمار بي شماري مانده        هاي زلف او  شمارم حلقه مي

 ام من مشوش بر کناري مانده    چون سري نيست اي عجب اين کار را 

 ام بس پريشان روزگاري مانده      برم در زلف او  روزگاري مي

 ام زان سبب زير غباري مانده      شد فريد از چين زلفش مشک بيز 
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 ام بيشتر عمر چنان بوده

 ام کز نظر خويش نهان بوده        ام  بيشتر عمر چنان بوده

 ام گه به خرابات دوان بوده       ام  گه به مناجات به سر گشته

 ام  عين زيان بودهگاه ز تن       ام  گاه ز جان سود بسي کرده

 ام من نه درين و نه در آن بوده      راستي آن است که از هيچ وجه 

 ام گر بد و گر نيک چنان بوده      من چکنم کان که چنان خواستند 

 ام طالب يک ذره عيان بوده      گرچه به خورشيد مرا علم هست 

 ام جان بوده ي سوخته دلشده      ني که خطا رفت چه علم و چه عين 

 ام بر دل خود سخت گران بوده      ام هم ز خود  سبکدل شدهگرچه 

 ام غرق تحير ز جهان بوده      بحر جهان بس عجب آمد مرا 

 ام کوردلي گنگ زبان بوده      ام  گرچه ز هر نوع سخن گفته

 ام پس همه پندار و گمان بوده      زآنچه که اصل است چو آگه نيم 

 ام ه دان بودهمنتظر يک هم      دانم و در عمر خويش  هيچ نمي

 ام الجرم از غم چو کمان بوده      چون همه داني نتوان زد به تير 

 ام  فشان بوده زانکه بسي اشک      ي خون شد ز تحير فريد  غرقه

 

 ام روي تو در حسن چنان ديده

 ام ي هر دو جهان ديده کاينه      ام  روي تو در حسن چنان ديده

 ام مله نهان ديدهواينه از ج        جمله از آن آينه پيدا نمود 

 ام واينه فارغ ز نشان ديده      هست در آيينه نشان صد هزار 

 ام نيست خبردار چنان ديده        صورت در آينه از آينه 

 ام واينه را حافظ آن ديده        گرند  جمله درين آينه جلوه

 ام پرتو آن آينه جان ديده      صورت آن آينه چون جسم بود 

 ام من چه زنم دم که عيان ديده       جوهر آن آينه چون کس نديد 

 ام هيچ نه شرح و نه بيان ديده      ليک کسي را ز چنان جوهري 

 ام با همه او را به ميان ديده        ي ذرات ازو بر کنار  جمله

 ام پس همه را کرده ضمان ديده        ام از همه بس فارغش  يافته
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 ام ديدهچون به ندانم که چه سان       با تو و بي تو چه دهم شرح اين 

 ام چون دو جهان يک همه دان ديده      يک همه دان در دو جهان کس نديد 

 ام زنان ديده در غم اين نعره       ي مردان جهان ديده را  جمله

 ام گري اشک فشان ديده نوحه        دايم ازين واقعه عطار را 

 

 ام از بس که روز و شب غم بر غم کشيده

 ام ام غم بر غم گزيده شادي فکنده     ام از بس که روز و شب غم بر غم کشيده

 ام کم غم چو روي شادي عالم بديده    شادي به روي غم که غمم غمگسار گشت 

 ام ام اما شنيده من شاديي نديده      گر نيز شادي است درين آشيان غم 

 ام زيرا که درد عشق مسلم خريده    کس را مباد با من و با درد من رجوع 

 ام دايم به دل رميده به تن آرميده    چون ز نفس تا کي ز درد عشق زنم الف 

 ام چندانکه با سگان طبيعت چخيده      ام هيچ فرصتي  هرگز دمي نيافته

 ام باري ز اهل ظلم قدم در کشيده      ام در مقام عدل  گرچه قدم نداشته

 ام بر جايگه فسرده بسي ره بريده    ام  اي نشسته بسي خون بخورده در گوشه

 ام ي نا رسيده از حرص و آز چون بچه    ه طبعي و من هنوز عمرم گذشت در بچ

 ام  ي دانش گزيده دري که از سفينه    ي عطار کمتر است  هر روز در خزانه

 

 روي آبم اي برده به آب

 وز نرگس نيم خواب خوابم        روي آبم  اي برده به آب

 افتاده چو ماهيي ز آبم        تا روي چو ماه تو بديدم 

 بر زرده نشست آفتابم        و پديدار چون شد خط سبز ت

 من سر ز خط تو برنتابم      هرگه که به خون خطي نويسي 

 دل خون گردد ز اضطرابم        هرگه که حديث وصل گويم 

 در سيخ جهد که من کبابم        از بي نمکي و بي قراري 

 تا با جانم خبر نيابم      وصلت نرسد به دل که از دل 

 بنماي رخ از دل خرابم       من خاک توام تو گنج حسني 

 زين بيش چو زلف خود متابم        ام چو زلفت  در پاي فتاده
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 وقت است که کم کني عذابم        عطار ز دست شد به يکبار 

 

 يابم نه از وصل تو نشان مي

 يابم نه ز هجر تو امان مي        يابم  نه از وصل تو نشان مي

 يابم ميي وصل تو جان  تشنه      ي هجر توام کشت از آنک  دشنه

 يابم که تورا موي ميان مي        ام  از ميان تو چو مويي شده

 يابم اثري هم به گمان مي        به يقين از دهن پرشکرت 

 يابم ندانم که دهان مي مي       بر رخت تا به نگويي سخني 

 يابم عقل را کند زبان مي      در صفات لبت از غايت عجز 

 يابم يق آن ميکين همه ال      دل و جان بر چو لبت آن دارد 

 يابم که تورا شمع جهان مي      زان به روي تو جهان روشن شد 

 يابم در جمال تو عيان مي        جستم  آنچه از خلق نهان مي

 يابم نتوان گفت چه سان مي      بي تو عطار جگر سوخته را 

 

 از عشق تو من به دير بنشستم

 تمي بر ميان بس زنار مغانه      از عشق تو من به دير بنشستم 

 زنار چرا هميشه نپرستم      ي زلف توست زناري  چون حلقه

 چون حلقه زلف توست در دستم      گر دين و دلم ز دست شد شايد 

 در زلف تو دست تا بپيوستم      آويزي نکو به دست آمد  دست

 خوردم مي عشق و توبه بشکستم      چون ترسايي درست شد بر من 

 ي ز هزار سالگي مستمگوي    اي که من خوردم  زان مي که به جرعه

 بسيار بر آن دريچه بنشستم        اي پديد آمد  در سينه دريچه

 ي دل به بحر پيوستم من چشمه      صد بحر از آن دريچه پيدا شد 

 زان صيد که اوفتاد در شستم        طاقت چو نداشتم شدم غرقه 

 از رسم و رسوم اين جهان رستم      جانم چو ز عشق آن جهاني شد 

 امروز بدين صفت که من هستم        ر به نطق آرم باور نکنند اگ

 ام، بلند و پستم هيچم، همه        نه موجودم نه نيز معدومم 
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 تو داني و تو که من برون جستم      عطار درين چنين خطرگاهي 

 

 تو بلندي عظيم و من پستم

 چکنم تا به تو رسد دستم        تو بلندي عظيم و من پستم 

 نرسم بر چنان که خود هستم        تا که سر زير پاي تو ننهم 

 آن ز من بود رخت بربستم        تا چنين هستيي حجابم بود 

 الجرم يا نه نيست يا هستم      چون ز هستي خويش نيست شدم 

 اشتياق تو هست پيوستم      گرچه وصل تو نيست يک نفسم 

 در دو عالم به هرچه پيوستم      خود تو داني کز اشتياق تو بود 

 من ز غيرت ز پاي ننشستم      ر دل دوش عشقت درآمد از د

 تا ز جام جمت کني مستم      گفت بنشين و جام و جم در ده 

 طفل بودم ز جهل بشکستم       گفتمش جام جام به دستم بود 

 ديگري به از آنت بفرستم      گفت اگر جام جم شکست تورا 

 چون شنيدم من اين سخن رستم       سخت درمانده بودم و عاجز 

 من ز هر دو جهان برون جستم         جانم آفتابي برآمد از 

 عرش و کرسي به جمله شد پستم        از بلندي که جان من بر شد 

 ماه و ماهي فتاد در شستم      چون شوم من وراي هر دو جهان 

 چند گويي ز پنجه و شستم       عمر عطار شد هزاران قرن 

 

 درآمد دوش ترک نيم مستم

 رد دين و دل ز دستمبه ترکي ب        درآمد دوش ترک نيم مستم 

 کنون من بي دل و بي دين نشستم      دلم برخاست دينم رفت از دست 

 ي سنگين شکستم به شيشه توبه      اي مي پيشم آورد  چو آتش شيشه

 من از رد و قبول خلق رستم     چو يک دردي به حلق من فرو رفت 

 ميان گبرکان زنار بستم       ز مستي خرقه بر آتش نهادم 

 به صد مستي ز کفر و زهد جستم      ردم، کفر ديدم چو عزم زهد ک

 که نفس من بت و من بت پرستم      پس از مستي عشقم گشت معلوم 
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 همي هستم چنان کز عشق هستم      پرسي مرا کز عشق چوني  چه مي

 چه گويم چون نه هشيارم نه مستم      ام نه باقي  چه دانم چون نه فاني

 کون بودم، کرد پستم بلند       چو در الکون افتادم چو عطار 

 

 اي مي ده به دستم ساقيا توبه شکستم، جرعه

 پرستم پرستم مي من ز مي ننگي ندارم، مي   اي مي ده به دستم  ساقيا توبه شکستم، جرعه

 ننگم است از ننگ نامان، توبه پيش بت شکستم  سوختم از خوي خامان، بر شدم زين ناتمامان 

 با حريفان خوش نشستم، با رفيقان عهد بستم    ستم رفتم و توبه شکستم، وز همه عيبي بر

 پرستم مي فروشان را غالمم، چون کنم، چون مي  من نه مرد ننگ و نامم، فارغ از انکار عامم 

 از جهان بيرون فتادم، از خودي خود برستم  دين و دل بر باد دادم، رخت جان بر در نهادم 

 را بر سر کشيدم، در صف رندان نشستمعقل    خرقه از تن برکشيدم، جام صافي در کشيدم 

 ي در باز کردم، زان ميان مردانه جستم گوشه    خرقه را زنار کردم، خانه را خمار کردم 

 خيزم از مسجد برون کن، کز مي دوشينه مستم  ساقيا باده فزون کن، تا منت گويم که چون کن 

 بم، نيستم واقف که هستم بس که از باده خرا    برد از ديده خوابم  گر چو عطارم که آبم مي

 

 دي در صف اوباش زماني بنشستم

 قالش و قلندر شدم و توبه شکستم      دي در صف اوباش زماني بنشستم 

 از دلق برون آمدم از زرق برستم    ي سالوس  جاروب خرابات شد اين خرقه

 خوردم و بي مي ننشستم دادم و مي مي      از صومعه با ميکده افتاد مرا کار 

 تسبيح بيفکندم و زنار ببستم    ه و ميکده را اصل يکي بود چون صومع

 معذور بدار ار غلطي رفت که مستم    در صومعه صوفي چه شوي منکر حالم 

 از باده که خوردم خبرم نيست که هستم      سرمست چنانم که سر از پاي ندانم 

 عيبم نکني باز اگر باده پرستم    يک جرعه از آن باده اگر نوش کني تو 

 تقدير چنين بود و قضا نيست به دستم    ن که مرا کار شد از دست، چه تدبير اکنو

 تا چند زني الف که من مست الستم       عطار درين راه قدم زن چه زني دم 

 

 خوانند، هستم مرا قالش مي
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 من از دردي کشان نيم مستم        خوانند، هستم  مرا قالش مي

 کزان کردم، شکستمهر آن توبه        گويم ز مستي توبه کردم  نمي

 که دل در مهر آن دلدار بستم      مالمت آن زمان بر خود گرفتم 

 ز بند ننگ و نام خويش رستم      من آن روزي که نام عشق بردم 

 گويند هستم هر آن چيزي که مي        گويم که فاسق نيستم من  نمي

 خوار مستم  من آن عطار دردي        ز زهد و نيکنامي عار دارم 

 

 و چنان مستماز مي عشق ت

 که ندانم که نيست يا هستم        از مي عشق تو چنان مستم 

 من ز خود رستم و درو جستم        آتش عشق چون درآمد تنگ 

 الجرم عاقلي نيم، مستم        الجرم هست نيستم، هيچم 

 اي خوردم و ز خود رستم جرعه      چند گويم ز خود که در ره عشق 

 دم به دوست پيوستمبر پري      ننگ من از من است بي من من 

 که به يک درد توبه بشکستم        ساقيا درد درد در ده زود 

 باز، زنار بر ميان بستم        باز، خمخانه برگشادم در 

 زان همه حسرت است در دستم      هرچه کردم به عمرهاي دراز 

 ديده پر خون به گوشه بنشستم         ترک عطار گفتم و بي او 

 

 عزم عشق دلستاني داشتم

 وقف کردم نيم جاني داشتم        شق دلستاني داشتم عزم ع

 گر ز عشق تو زياني داشتم      صد هزاران سود کردم در دو کون 

 هر نفس تازه جهاني داشتم      چون شدم با عشق رويش همنفس 

 سر مگر بر آسماني داشتم      در صفات روي چون خورشيد او 

 تمگنگ گشتم گر زباني داش      اي  ليک چون رويش بديدم ذره

 يا نصيبي يا نشاني داشتم        مدتي پنداشتم کز وصل او 

 يا خيالي يا گماني داشتم      چون نگه کردم همه پندار بود 

 سرگذشت و داستاني داشتم        با سر هر موي زلفش تا ابد 
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 ي دل چون نهاني داشتم قصه      ليک دل پرغصه رفتم زير خاک 

 جماني داشتمهر سرشکي تر      خواستم تا راز خود پنهان کنم 

 اين مصيبت هر زماني داشتم      چون نديدم خويش را در خورد او 

 گر رگي بر استخواني داشتم    زد درد و زاري چون رباب  موج مي

 در خروشي و فغاني داشتم       بر تن عطار هر مويي که بود 

 

 دوش چشم خود ز خون درياي گوهر يافتم

 ع هر گوهري درياي ديگر يافتممنب    دوش چشم خود ز خون درياي گوهر يافتم 

 گر کشتي بقا گرداب منکر يافتم  زين چنين دريا که گرد من درآمد از سرشک 

 خاصه از تحت الثري قعرش فروتر يافتم      الثريا نگذرد  موج اين دريا چرا فوق

 زانکه من اين بحر را نه پا و نه سر يافتم     در چنين بحري نيارم کرد عزم آشنا 

 هيچ عاشق را درين دريا شناگر يافتم    به عمر خويش از بي قوتي يعلم اهللا گر 

 تر يافتم چون ز بحر چشم خود را دامن    شرم دارم کز گريبان سر برآرم خشک مو 

 کز تر و وز خشک صد دريا ميسر يافتم    سال  با چنين تردامني بس ايمنم از خشک

  هفتاد کشور يافتمالجرم هر هفت را    هفت دريا را زکوة از بحر چشم من گشاد 

 سر به سر زين بحر پر خونم مصور يافتم  صد بيابان را که خشکي از لب خشکم گرفت 

 زانکه در هر قطره صد بحر مضمر يافتم    هاي چشم خويش  ام از قطره در تعجب مانده

 قرب صد درياي خون در وي مجاور يافتم    اي عجب هر قطره اشکم که بگشادم ز هم 

 زانکه هر يک را مدار از بحر اخضر يافتم   دريا به هم هر دو يک است مد و جزر و قطره و

 از کنار خويش اکنون بحر احمر يافتم    ام وز خون خويش  از کنار بحر اخضر ديده

 گاه در خون غوطه گاه از آه منبر يافتم    مردم آبي چشمم را درين درياي اشک 

 ن مرد درياي مزعفر يافتمروي خود چو    کي نمايد آب رويم در چنين دريا که من 

 در عوض چشمم ازو درياي گوهر يافتم    منت ايزد را که اين دريا اگر آبم ببرد 

 هر يکي را سوي دردي نيز رهبر يافتم  ي خونين که هست  اندرين درياي خون هر قطره

 راه گم کردم که ره سرد صر صر يافتم    خواستم تا ره برم بر روي آن درياي خون 

 هر نفس در وي هزار و صد دالور يافتم    ا بگردد گرد اين دريا که من دل که دارد ت

 باد سردش بادبان و صبر لنگر يافتم     گر درين دريا کسي کشتي اميد افکند 
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 روز و شب از رشک اين بحرش پر اخگر يافتم   ي گردون که موجش آتشي زد زآفتاب   سينه

 نب اين دريا محقر يافتمدايمش در ج    گرچه درياي فلک را گوهر بسيار هست 

 درد را همچون عرض، دل را چو جوهر يافتم  خيزد آن دريا ز خون  زانکه اين دريا ز دل مي

 خاطر عطار را چون قرص خاور يافتم    تا دلم بر روي دريا خون معني گسترد 

 

 آنچه من در عشق جانان يافتم

 کمترين چيزها جان يافتم      آنچه من در عشق جانان يافتم 

 صد هزاران راز پنهان يافتم       به پيدايي بديدم روي دوست چون

 زندگي جان ز جانان يافتم    چون به مردم هم ز خويش و هم ز خلق 

 در بقا خود را پريشان يافتم        چون درافتادم به پندار بقا 

 در فنا در فراوان يافتم        چون فرو رفتم به درياي فنا 

 يست دشوار و من آسان يافتمن      تا نپنداري که اين درياي ژرف 

 اي زآن يافتم تا نشان قطره    صد هزاران قطره خون از دل چکيد 

 هرگزش نه سر نه پايان يافتم    خود چه بحر است اين که در عمري دراز 

 در دل عطار سوزان يافتم      هاي عشق از سوداي دوست  شمع

 

 دوش، چون گردون کنار خويش پر خون يافتم

 مرکز دل از محيط چرخ بيرون يافتم  ار خويش پر خون يافتم دوش، چون گردون کن

 سفت هر گوهر که در درياي گردون يافتم      ي اخترشمار من ز تيزي نظر  ديده

 تازد از آتش غرقه در خون يافتم گرم مي    آورد  مردم چشمم که شبرنگش طبق مي

 گون يافتمزانکه يک شبرنگ را پنجاه گل    گر طبق آورد شبرنگش بقا باد اشک را 

 زانکه چون دريا کنار از در مکنون يافتم      نيز دريا را کنار خشک نتوان يافتن 

 کژ شمردن اشک خود افزون در افزون يافتم  چون برابر کردم اشک خود به دريا در شمار 

 الجرم اين اشک دلکش را جگرگون يافتم  کشم اشک و هم از خون جگر  چون هم از دل مي

 هر بهاري در غم ليليش مجنون يافتم    لي به کام دل نبود چون بهار عمر را لي

 خون دل با خاک ره بنگر که معجون يافتم   در همه عمر از فلک معجون دردي خواستم 

 برج من خاکي از آن آمد که هامون يافتم    چون زمين پستم ز دوران بلند آسمان 
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 ين فرق کاکنون يافتمخاک بر سر ريختم ز    چون نبود از فرق من تا خاک فرقي بيشتر 

 يک نفس مقبل شدم يک لحظه ميمون يافتم  هندوي خود گيردم گردون اگر من خويش را 

 مقبلي و شاد کامي بين کزو چون يافتم    ام زان مقبلم  هندوم، زان شادکامم، بنده

 گر به رفعت خلق را گردان گردون يافتم    اند  سيرم از خلقي که خون يکدگر را تشنه

 صد هزاران درد با يک درد مقرون يافتم    جهان عطار را يک درد داد تا که ساقي 

 

 دوش درون صومعه، دير مغانه يافتم

 راهنماي دير را، پير يگانه يافتم    دوش درون صومعه، دير مغانه يافتم 

 کز مي عشق پير را، مست شبانه يافتم  چون بر پير در شدم، پير ز خويش رفته بود 

 از کف پير ميکده، درد مغانه يافتم     بنشستم اندکي از طلبي که داشتم، چون

 تا ز دو چشم خون فشان، سيل روانه يافتم  راست که درد خورده شد، موج بخاست از دلم 

 در بن دير خويش را، رند زمانه يافتم    گرچه امام دين بدم، تا که به دير در شدم 

 خود، زير ميانه يافتمطاعت و زاهدي     زنان برون شدم، دلق و سجاده سوختم  نعره

 دشمن جان خويش را، در بن خانه يافتم    چون دل من به نيستي، حلقه نشين دير شد 

 يافتم رند و قلندري شدم، زهد فسانه    ي کافري شدم  بي سر و سروري شدم، قبله

 ذره به ذره را درو، عشق نشانه يافتم    ي وجود روي  چون بنمود ناگهم، آينه

 زانکه خيال آب و گل، جمله بهانه يافتم  ر دو جهان هموست بس عاشق و يار دايما، د

 نه ره دور عشق را، هيچ کرانه يافتم      نه الم فراق را، هيچ دوا رقم زدم 

 خاصه که پيش هر قدم، چاه و ستانه يافتم  در ره عشق چون روم، چون ره بي نهايت است 

  رهزنت، سوزن و شانه يافتمالف مزن چو  المثل، عيسي وقتي اي فريد  گر تو به عشق في

 

 دوش دل را در باليي يافتم

 خانه چون ماتم سرايي يافتم        دوش دل را در باليي يافتم 

 گفت بوي آشنايي يافتم      گفتم اي دل چيست حال آخر بگو 

 خويش را نه سر نه پايي يافتم      همچو گويي در خم چوگان عشق 

 را سزايي يافتمزانکه جانم         خواستم تا دل نثار او کنم 

 جان بقايي يافتم گرچه من بي      پيش از من جان بر او رفته بود 
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 زانکه عشق جان فزايي يافتم      آن بقا از جان نبود از عشق بود 

 دايمش در ديده جايي يافتم      مردم چشم خودش خوانم از آنک 

 گشايي يافتم هر گره مشکل      گرچه زلف او گره بسيار داشت 

 آنچه من از دلربايي يافتم      شايي حل نشد گ با چنان مشکل

 هر سرشکي را گوايي يافتم      چون به خون خويشتن بستم سجل 

 از لب او خون بهايي يافتم    چون سجل بندم به خون چون پيش ازين 

 حاصلش تاريکنايي يافتم      عقل از زلفش ز بس کانديشه کرد 

 افتمدايمش در تنگنايي ي      با دهانش تا دوچاري خورد دل 

 ذره کردم چون هبايي يافتم         در هواي او دل عطار را 

 

 يک غمت را هزار جان گفتم

 شادي عمر جاودان گفتم      يک غمت را هزار جان گفتم 

 هر دلي را که شادمان گفتم        اي غمت ديدم  عاشق ذره

 عاشقي سر بر آستان گفتم        بر درت آفتاب را همه شب 

 در بدر از پيت دوان گفتم      اي همه روزش  باز چون سايه

 آفتاب همه جهان گفتم      اي عکس را که از رخ توست  ذره

 اي بس شکرفشان گفتم قصه        تا که وصف دهان تو کردم 

 ظلم کردم کزان دهان گفتم      چون بدو وصف را طريق نبود 

 کز ميان تو هر زمان گفتم      زان سبب شد مرا سخن باريک 

 هرچه در وصل آن ميان گفتم      ماه رويا هنوز يک موي است 

 بي توام ترک سر از آن گفتم       گفته بودم که در تو بازم سر 

 راست گفتي که من ز جان گفتم      گفتي از دل نگويي اين هرگز 

 گر من اين از سر زبان گفتم        تو سر زبانم شق  باد بي

 وين سخن هم به امتحان گفتم        اي وصال از تو  خواستم ذره

 گرچه صد گونه داستان گفتم       رفت از هزار يکي در تو نگ

 هرچه گفتم بدان نشان گفتم      اي دل عطار  چون نشان برده
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 درياب که رخت برنهادم

 روي از عالم بدر نهادم        درياب که رخت برنهادم 

 هم پاي به آن زبر نهادم        هم غصه به زير پاي بردم 

  دگر نهادماين نيز بر آن        نايافته وصل جان بدادم 

 من روي به موج در نهادم        زد  درياي غم تو موج مي

 يک گام چو بيشتر نهادم        ناگاه به درد غرق گشتم 

 از بهر تو صد خطر نهادم        گفتي سفري بکن که در راه 

 آن روي که در سفر نهادم        از خاک در تو برگرفتم 

 با جانب چشم تر نهادم        فراشي خاک درگه تو 

 قسم دل بي خبر نهادم       ردن جاودانه بي تو خون خو

 هر خشت که زير سر نهادم      از خون سرشک من گلي شد 

 هر داغ که بر جگر نهادم        جز نام تو بار بر نياورد 

 از هر داغي که بر نهادم        در آتش دل بتافتم گرم 

 بر مردمک بصر نهادم        بس مهر که از خيال رويت 

 از بهر يکي نظر نهادم         آن چندان مهر تا قيامت

 کين قاعده معتبر نهادم         بي او نظري فريد نگشاد 

 

   بر درد تو دل از آن نهادم

 کان درد براي جان نهادم        بر درد تو دل از آن نهادم 

 با درد تو در ميان نهادم        از مال جهانم نيم جان بود 

 بس گنج که رايگان نهادم      از در سرشک و گوهر اشک 

 ي امتحان نهادم در بوته        ر روز هزار بار خود را ه

 مهر غم تو بر آن نهادم        از بوته چو پا برون گرفتم 

 از دست تو در جهان نهادم        آن سر که ببند کس نيايد 

 بنياد جنون چنان نهادم        شوريده به شهر در فتادم 

 در جنب نه آسمان نهادم      کز يک دم خويش هفت دوزخ 

 سر بر سر آستان نهادم       در اشتياق رويت بس شب که
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 در پيش سگانت خوان نهادم        بس روز که دل کباب کردم 

 با مغز در استخوان نهادم      تافت  سوداي تو سر چو بر نمي

 هر تير که در کمان نهادم       چه سود که بي تو بر من آمد 

 ي دلستان نهادم زان غمزه        ي مالمت  صد ساله ذخيره

 زان لعل شکرفشان نهادم        ي زهر در دهانم  صد لقمه

 بندي است که بر دهان نهادم        هر فکر که از لب تو کردم 

 از مهر تو بر زبان نهادم        عطار به جان رسيده را مهر 

 

 اي عشق تو پيشواي دردم

 وي درد تو هر زمان و هر دم        اي عشق تو پيشواي دردم 

 بگذشت آه سردمکز حد         ي عارضت سيه شد  آيينه

 تا کي داري ز خويش فردم        يک لحظه بر من آي آخر 

 تو درنگري به روي زردم        تا من خط سبز تو ببينم 

 تا در خطر هزار دردم        گر کار دلم ز دست بگذشت 

 دست آويز است و پايمردم      گو بگذر از آنکه شست زلفت 

 کاورد ز خاکي تو گردم       گفتي بگريز و ترک من گير 

 خوني کردم که آن نکردم        گويي من مستمند مسکين 

 من بي تو بسي به خون بگردم      خونم به مريز از آنکه بس زود 

 تا از تو هزار خون نخوردم      خونم بخوري و نيست يک شب 

 يک سوخته نيست هم نبردم         تر کسي ز عطار  کو سوخته

   

 منم آن گبر ديرينه که بتخانه بنا کردم

 شدم بر بام بتخانه درين عالم ندا کردم    ر ديرينه که بتخانه بنا کردم منم آن گب

 ها را دگر باره جال کردم که من آن کهنه بت    صالي کفر در دادم شما را اي مسلمانان 

 که من اين شير مادر را دگر باره غذا کردم  خوانند  به بکري زادم از مادر از آن عيسيم مي

 گوا باشيد اي مردان که من خود را فنا کردم     ي بسوزانند اگر عطار مسکين را درين گبر
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 ي نظر کردم تا روي تو قبله

 ي دگر کردم از کوي تو کعبه        ي نظر کردم  تا روي تو قبله

 صد گونه سجود معتبر کردم        ي تو آوردم  تا روي به کعبه

 هر لحظه طواف بيشتر کردم      سرگشته شدم که گرد آن کعبه 

 در دفتر عشق تو نظر کردم        رفتم  اختيار ميروزي نه به 

 تا جمله به يک نفس زبر کردم      خواندم  گويي که هزار سال مي

 جان دادم و از جهان گذر کردم      چون جان و جهان خود تو را ديدم 

 سوراخ به جان خويش در کردم      ي تو جان ديدم  زآن روز که پرده

 و بر ميان کمر کردمجان پيش ت        بر روزن دل مقيم بنشستم 

 ترک بد و نيک و خير و شر کردم      چون اصل همه جمال تو ديدم 

 در خود همه چون فلک سفر کردم        آنگه که دلم چو آفتابي شد 

 سر ز خاک بر کردم من سوخته        گفتند  ي دولت تو مي افسانه

 کنان ز پاي سر کردم هم رقص      زنان به ميکده رفتم  چون نعره

 خود را ز دو کون بي خبر کردم      اب عشق بشنودم چون بوي شر

 از عشق رخت درست تر کردم      عطار شکسته را همي هر دم 

 

 سوزدم هر شبي عشقت جگر مي

 سوزدم همچو شمعي تا سحر مي      سوزدم  هر شبي عشقت جگر مي

 سوزدم گاه بال و گاه پر مي       بي پر و بال توام تا عشق تو 

 سوزدم کز فروغ تو نظر مي       نظر چون کنم در روي چون ماهت

 سوزدم کز نظر کردن بصر مي        چند دارم ديده بر راه اميد 

 سوزدم کز جگر خوردن جگر مي      بي جگر خوردن دمي در من نگر 

 سوزدم سازم بتر مي گر نمي      گفت با من ساز تا کم سوزمت 

 مسوزد سوز عشقت خشک و تر مي     نسازد بي تو زانک  سرد و گرمم مي

 سوزدم هر دم از نوعي دگر مي        تا بخواهم سوختن يکبارگي 

 سوزدم از قدم تا فرق سر مي      تا قدم از سر گرفتم در رهش 

 سوزدم  تا به خلوتگاه بر مي      تن زن اي عطار و عود عشق سوز 
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 دانم کجا پيدا شدم گم شدم در خود نمي

 ز دريا غرقه در دريا شدمشبنمي بودم     دانم کجا پيدا شدم  گم شدم در خود نمي

 راست کان خورشيد پيدا گشت ناپيدا شدم    اي بودم از اول بر زمين افتاده خوار  سايه

 گوئيا يکدم برآمد کامدم من يا شدم    زآمدن بس بي نشانم وز شدن بس بي خبر 

 در فروغ شمع روي دوست ناپروا شدم  اي  مپرس از من سخن زيرا که چون پروانه مي

 الجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم    چو دانش بايد و بي دانشي در ره عشقش 

 اين عجايب بين که چون بينا و نابينا شدم  بايست بود و کور گشت  چون همه تن ديده مي

 دل آنجا شدم تا کجاست آنجا که من سرگشته    خاک بر فرقم اگر يک ذره دارم آگهي 

  ز تاثير دل او بي دل و شيدا شدم من   چون دل عطار بيرون ديدم از هر دو جهان 

 

 در سفر عشق چنان گم شدم

 کز نظر هر دو جهان گم شدم        در سفر عشق چنان گم شدم 

 کز ورق نام و نشان گم شدم      نام و نشانم ز دو عالم مجوي 

 کز خطوات تن و جان گم شدم        هيچ کسم نيز نبيند دگر 

 زنان گم شدم کنان نعره رقص        دران اشک فشان آمدم  جامه

 گم شدگي جستم از آن گم شدم       چون همه از گم شدگي آمدند 

 من سبک از بار گران گم شدم      بار امانت چو گران بود و صعب 

 خود چه شناسم که چه سان گم شدم        گم شدم و گم شدم و گم شدم 

 در بر خورشيد چنان گم شدم      ي يک ذره چه سان گم شود  سايه

 بر صفت قطره نهان گم شدم      ت آشکار بحر شغبناک چو گش

 تا خبرم بد به ميان گم شدم      قطره بدم بحر به من باز خورد 

 تا ز ميان همگان گم شدم       شد همگي هستي عطار نيست 

 

 اي عشق بي نشان ز تو من بي نشان شدم

 خون دلم بخوردي و در خورد جان شدم    اي عشق بي نشان ز تو من بي نشان شدم 

 چون پرده راست گشت من اندر ميان شدم    پيله، عشق تنيدم به خويش بر  چون کرم
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 ديگر که بيندم چو من از خود نهان شدم    ديگر که داندم چو من از خود برآمدم 

 در خامشي و صبر چنين بي زبان شدم   چون در دل آمدم آنچه زبان الل گشت از آن 

 تش عشقت چنان شدممن در ميان آ      مرده چگونه بر سر دريا فتد ز قعر 

 عمري به سر بگشتم و با آشيان شدم      مرغي بدم ز عالم غيبي برآمده 

 بيرون ز هر دو در حرم جاودان شدم    چون بر نتافت هر دو جهان بار جان من 

 نه توبه چون کنم که کنون کامران شدم      عطار چند گويي ازين گفت توبه کن 

 

 تا ز سر عشق سرگردان شدم

 ي درياي بي پايان شدم غرقه      سرگردان شدم تا ز سر عشق 

 مبتالي درد بي درمان شدم      چون دلم در آتش عشق اوفتاد 

 من ز حيرت بي سر و سامان شدم      چون سر و کار مرا سامان نماند 

 کز کمال حسن او حيران شدم      عاشق صاحب جمالي شد دلم 

 بر مثال ذره سرگردان شدم        تا بديدم آفتاب روي او 

 ي هجران شدم مدتي غمخواره      ون نبودم مرد وصلش الجرم چ

 جان و دل درباختم سلطان شدم       مدتي رنجي کشيدم در جهان 

 پر زدم بسيار تا بي جان شدم      همچو مرغي نيم بسمل در فراق 

 ي جانان شدم در فتا شايسته      چون به جان فاني شدم در راه او 

 جستم به کلي آن شدم ه ميآنچ        چون بقاي خود بديدم در فنا 

 بي خود اندر پيرهن پنهان شدم      رستم از عار خود و با يار خود 

 ي او از ميان جان شدم بنده      تا که عطار اين سخن آزاد گفت 

 

 تا جمال تو بديدم مست و مدهوش آمدم

 عاشق لعل شکربارش گهر پوش آمدم    تا جمال تو بديدم مست و مدهوش آمدم 

 ي زلفت بديدم حلقه در گوش آمدم حلقه    واندم عاشق دردت شدم ي عشقت بخ نامه

 ي نوش آمدم ي آن چشمه زردرو از سبزه  سرخ رو از چشم بودم پيش ازين از خون دل 

 ي آن سنبلستان بناگوش آمدم فتنه    ي آن شکرستان شکربار ار شدم  شغبه

 رگوش آمدمهم به آخر در جوال خواب خ    خواب خرگوشم بسي دادي ندانستم وليک 
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 تو جفا کيش آمدي و من وفا کوش آمدم  کي بگردانم ز تو از هر جفايي روي از آنک 

 کي فراموشش کنم گر من فراموش آمدم    عشق تو کاندر ميان جان من شد معتکف 

 نک سخن ناگفته حالي گنگ و مدهوش آمدم    کرد از تو عطار اندر آفاق جهان  وصف مي

 

 رون آمدمدوش از وثاق دلبري سرمست بي

 هيچم نبود از خود خبر تا بي خبر چون آمدم    دوش از وثاق دلبري سرمست بيرون آمدم 

 ي گلرنگ او چون الله در خون آمدم بر چهره    دستم چو از نيرنگ او آمد به زير سنگ او 

 هر لحظه ديگر سان شدم هر دم دگرگون آمدم  گاهي ز جان بي جان شدم گاهي ز دل بريان شدم 

 گويي نبودم پيش ازين عاشق هم اکنون آمدم    آن نازنين گشتم همه روي زمين در فرقت 

 تا هرچه ديدم در جهان از جمله بيرون آمدم  چون نيستي اندر عيان، در نيستي گشتم نهان 

 رفعت رها کردم به ره از خويش بيرون آمدم    از فقر رو کردم سيه عطار را کردم تبه 

 

 مدمرفتم به زير پرده و بيرون نيا

 بازي گردون نيامدم تا صيد پرده      رفتم به زير پرده و بيرون نيامدم 

 هر لحظه همچو چرخ دگرگون نيامدم     چون قطب ساکن آمدم اندر مقام فقر 

 تا هرچه بود از همه بيرون نيامدم      ام قدم به حرمگاه فقر در  بنهاده

 ل پر خون نيامدمتا همچو غنچه با د   زر همچو گل ز صره از آن ريختم به خاک 

 کم نيستم به هيچ، گر افزون نيامدم      از اهل روزگار به معيار امتحان 

 هر چند چون هماي همايون نيامدم    ي کس ننگريستم  همچون مگس به ريزه

 در زير بار منت هر دون نيامدم     منت خداي را که اگر بود و گر نبود 

 م به شبيخون نيامدمآخر من از عد    هر بي خبر برون درست از وجود من 

 راه زمين مرو که چو قارون نيامدم    عطار پر به سوي فلک همچو جبرئيل 

  

 

 داني که در کار تو چون مضطر فرو ماندم تو مي

 به خاک و خون فرو رفتم ز خواب و خور فرو ماندم  داني که در کار تو چون مضطر فرو ماندم  تو مي

  از عشقت به نو هر روز حيران تر فرو ماندمکه    ز حيراني عشق تو خالصم کي بود هرگز 
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 که اندر اولين حرفي به سر دفتر فرو ماندم  ي عشقت به پايان چون برم آخر  عجايب نامه

 مکن داويم ده آخر که در ششدر فرو ماندم  چو دست من به يک بازي فرو بستي چه بازم من 

 ين که بس مضطر فرو ماندمنگه کن در من مسک   همه شب بي تو چون شمعي ميان آتش و آبم 

 که اندر قعر تاريکي چو اسکندر فرو ماندم  ي حيوان درين وادي به دست آرم  چگونه چشمه

 آور فرو ماندم که در گرداب اين درياي موج  اي تخته  از آن شد کشتيم غرقاب و من با پاره

 گوهر فرو ماندمهم از خشکي هم از دريا هم از     چو از شوق گهر رفتم بدين دريا و گم گشتم 

 چو گويي اندرين ميدان ز پاي و سر فرو ماندم  ز بس کاندر خم چوگان محنت گوي گشتم من 

 که از سوداي گنج ايدر به رنج اندر فرو ماندم    ندانم تا تو اي عطار گنج عشق کي يابي 

 

 تا بر رخ تو نظر فکندم

 بنياد وجود برفکندم        تا بر رخ تو نظر فکندم 

 از دست تو بال و پر فکندم         دست سلطان مرغي بودم به

 از اشک به آب در فکندم      هرچيز که داشتم تر و خشک 

 جان شيفته برخطر فکندم        دل سوخته بر بال نهادم 

 بر خاک تو تاج در فکندم        تا خاک در تو تاج کردم 

 از ناوک تو سپر فکندم        ي تو ديدم  تا ناوک غمزه

 هر روز هزار سر فکندم      ت خود را چو قلم ز عشق خط

 بس تاب که در قمر فکندم        تا من سخن رخ تو گفتم 

 بس سوز که در شکر فکندم        تا من صفت لب تو کردم 

 در خرمن خشک و تر فکندم      ي زلفت آتشي صعب  بي خوشه

 ي تو به در فکندم بي چهره        ي آسمان قمر را  از حلقه

  که همي نظر فکندمچندان        همتاي تو در جهان نديدم 

 عمري است که سيم و زر فکندم        با چهره و با سرشک عطار 

 

 تا عشق تو را به جان ربودم

 بي درد تو يک نفس نبودم       تا عشق تو را به جان ربودم 

 وز شوق الست در سجودم        از روز ازل هنوز مستم 
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 اين خود ز کمال تو شنودم        گفتي که جمال خود نمايم 

 سازم و سوخت اين وجودم مي         هجر انتظارم در آتش

 گر جمله گالب و مشک و عودم      بي لطف تو بوي خوش ندارم 

 بر اوج فلک رسيد دودم        گدازم  از بوي جگر که مي

 آنگه در اهليت گشودم         مفتاح هدايتم تو دادي 

 صد باره درون خود زدودم        در عشق تو يافتم سعادت 

 کز حسن تو عارفي نمودم      است عطار نامم ز تو زان شده 

 

 تا عشق تو سوخت همچو عودم

 يک ذره نماند از وجودم      تا عشق تو سوخت همچو عودم 

 بر خاک فتاده در سجودم        تا بگذشتي چو باد بر من 

 خود را صد ره بيازمودم        شکيبم  يک لحظه ز تو نمي

 ودمبرخاست ز ره زيان و س      عشقت چو نشست در دلم ساخت 

 نمودم يک ذره ز خويش مي        از جوهر عشق هر دو عالم 

 من خود به ميانه در نبودم      چون نيک به خود نگاه کردم 

 آيينه کاينات بودم      چون من به خودي نبود گشتم 

 ي آفتاب سودم گه چهره        ي آسمان گشادم  گه پرده

 عطار نيم وليک عودم       از بس که بسوختم درين تاب 

 

  تو چون نافع نظر ديدمسواد خط

 روايتي که ازو رفت معتبر ديدم      سواد خط تو چون نافع نظر ديدم 

 حروف زلف تو برخواندم و خطر ديدم    مرا چو زلف تو بر حرف مي فرو گيرد 

 من اينکه هيچ نداشت از همه بتر ديدم    چه گويم از الف وصل تو که هيچ نداشت 

 که من وراي الف هيچ در کمر ديدم     تو را ميان الف است و الف ندارد هيچ

 هزار حلقه گرفتار يکدگر ديدم      کمند زلف تورا کافتاب دارد زير 

 هزار عاشق گم کرده پا و سر ديدم     به حلق آمده جان در درون هر حلقه 

 دو هندوي رخ تو نرگس بصر ديدم    سزد که هندي تو نام نرگس است از آنک 
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 کز آرزوي لبت شور در شکر ديدم      چگونه شور نيارم ز آرزوي لبت 

 ولي چه سود که آن نيز برگذر ديدم    وراي دولت وصل تو هيچ دولت نيست 

 تر ديدم خشک و چشم ز تر و خشک لب    چگونه وصل تو دارم طمع که من خود را 

 هزار تشنه به خون غرقه بيشتر ديدم     به عالم که ز وصلت سخن رود آنجا 

 هزار عرش اگر بود مختصر ديدم     تو تافت ز مشرقي که ازو آفتاب حسن

 فريد را سخني همچو آب زر ديدم      بايست  چو در صفات توام آبروي مي

 

 عشق باالي کفر و دين ديدم

 بي نشان از شک و يقين ديدم        عشق باالي کفر و دين ديدم 

 همه با عقل همنشين ديدم      کفر و دين و شک و يقين گر هست 

 چون بگويم که کفر و دين ديدم       د عالم چون گذشتم ز عقل ص

 سد اسکندري من اين ديدم        هرچه هستند سد راه خودند 

 راه نزديکتر همين ديدم        فاني محض گرد تا برهي 

 چشم صورت صفات بين ديدم        چون من اندر صفات افتادم 

 صفتي نيز در کمين ديدم      کردم  هر صفت را که محو مي

 غرق درياي آتشين ديدم      فات گذشت جان خود را چو از ص

 چين ديدم ماه و خورشيد خوشه      خرمن من چو سوخت زان دريا 

 جنت عدن و حور عين ديدم        گفتي آن بحر بي نهايت را 

 رخش خورشيد زير زين ديدم      چون گذر کردم از چنان بحري 

 دل در آن حلقه چون نگين ديدم        اي يافتم دو عالم را  حلقه

 روي آن ماه نازنين ديدم        ي غيب  مر زير پردهآخر اال

 پيش او روي بر زمين ديدم      ي در اوست  آسمان را که حلقه

 برقع از زلف عنبرين ديدم      بر رخ او که عکس اوست دو کون 

 گره و تاب و بند و چين ديدم      نقش هاي دو کون را زان زلف 

 يدمي يار راستين د سايه      هستي خويش پيش آن خورشيد 

 دست او اندر آستين ديدم       دامنش چون به دست بگرفتم 

 ي دولتش قرين ديدم نقطه      هر که او سر اين حديث شناخت 
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 برتر از چرخ هفتمين ديدم         جان عطار را نخستين گام 

 

 دريغا کانچه جستم آن نديدم

 نجات تن خالص جان نديدم        دريغا کانچه جستم آن نديدم 

 که درد خويش را درمان نديدم      رد و چه سازم سوزد از د دلم مي

 نديدم هيچ سرگردان نديدم       به کار افتادگي خويش هرگز 

 چو خود واله چو خود حيران نديدم      بگرديدم چو گردون گرد عالم 

 حريفي درد در ميدان نديدم    شدم چون گوي سرگردان که خود را 

 يش را قربان نديدمکه گشتن خو      درين حيرت ندارم صبر و غم اينت 

 ولي يک ذره از پيشان نديدم      درين وادي بسي از پيش رفتم 

 سر يک مويي از انسان نديدم      کنون از پس شدم عمري وليکن 

 سر و بن يافتن امکان نديدم       نمايد  چو راهي بي نهايت مي

 اگر ديدم به جز گريان نديدم      چو شمعي خويش را در آتش و دود 

 که من هرگز چنين طوفان نديدم        خوناب ديده گزيرم نيست از

 ز گيتي بي جگر يک نان نديدم      ز عالم شربتي بي خون نخوردم 

 که تا اندوه صد چندان نديدم      نديدم در جهان يک ذره شادي 

 چو بر من تافت جز تاوان نديدم      چه گر خورشيد عمرم بود تاوان 

 اه و جز زندان نديدمکه من جز چ      حکايت چون کنم از ملک يوسف 

 ولي خود را سزاي آن نديدم        خطا گفتم بسي ديدم نکويي 

 که من در خويش جز نقصان نديدم      کمال ديگران بر خود چه بندم 

 که من در عمر خود باران نديدم      صدف را آن بود بهتر که گويد 

 گويد که من سلطان نديدم که مي        فقيري بايدم همدرد و همدم 

 سخن گفتن تورا سامان نديدم       طار چون اينجا رسيدي تو اي ع

 

 تا چشم باز کردم نور رخ تو ديدم

 تا گوش برگشادم آواز تو شنيدم      تا چشم باز کردم نور رخ تو ديدم 

 چندان که ره سپردم بيرون ز تو نديدم    چندان که فکر کردم چندان که ذکر گفتم 
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 ن با مني چه جويم اکنون بيارميدمچو    تا کي به فرق پويم جمله تويي چگويم 

 نديدم با دست هرچه ديدم جز باد مي    عمري به سر دويدم گفتم مگر رسيدم 

 دربسته ماند بر من وز دست شد کليدم    فرياد من از آن است کاندر پس درم من 

 چون در فناي عشقت ذوق بقا چشيدم      عطار را به کلي از خويشتن فنا کن 

 

 تا چند باز دارمآن در که بسته بايد 

 کامروز وقتش آمد کان در فراز دارم      آن در که بسته بايد تا چند باز دارم 

 گويد مگوي يعني برگ مجاز دارم    با هر که از حقيقت رمزي دمي بگويم 

 در جان خويش گفتم چندان که راز دارم     تا الجرم به مردي با پاره پاره جاني 

 در چشم من فروشد چون چشم باز دارم   ديگر چون اين جهان و آن يک با صد جهان 

 تا اين شود چون آن يک کاري دراز دارم    چيزي برفت از من و اينجا نماند چيزي 

 جان من است جانان، جان دلنواز دارم    جاني که داشتم من، شد محو عشق جانان 

 ارماکنون چو شمع از آن دم سر زير گاز د    ني ني اگر چو شمعي اين دم زدم ز گرمي 

 تا چند خويشتن را در عز و ناز دارم    چون عز و ناز ختم است بر تو هميشه دايم 

 توانم نه کارساز دارم نه صبر مي    کارم فتاد و از من تو فارغي به غايت 

 من زاد اين بيابان عجز و نياز دارم  از بس که بي نيازي است آنجا که حضرت توست 

 حمود نيستم من، خو با اياز دارمم    ي جهانم چون قربت تو جويم  شوريده

 ورنه کسي نبوده است البته باز دارم      بازي اگر نشيند بر دوش من نگيرم 

 جان در ميان آتش تن در گداز دارم    من شمع جمع عشقم نه جان به تن بمانده 

 اي تو صد سرفراز دارم  چون سرنگون نه    الف اي فريد کم زن زيرا که در ره او 

 

  کار دارممن با تو هزار

 جاني ز تو بي قرار دارم        من با تو هزار کار دارم 

 تا حاصل روزگار دارم        شمردم  هاي وصال مي شب

 چون با گل تازه خار دارم        گفتي که فراق نيز بشمر 

 هرگز به رخت چه کار دارم      گر در سر اين شود مرا جان 

 جز عشق رخت چه کار دارم        تا جان دارم من نکوکار 
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 ي غمگسار دارم چون غمزه        گفتي مگريز از غم من 

 چون غم ز تو من هزار دارم        چون بگريزم ز يک غم تو 

 تا دل ز تو يادگار دارم        گفتي که بيا و دل به من ده 

 جان نيز براي يار دارم        اي يار گزيده، دل که باشد 

 کز دوستي تو عار دارم      گفتي سر خويش گير و رفتي 

 سر بي تو براي دار دارم      تو مرا کجا به کاراست سر بي 

 يعني که سر شکار دارم        گفتي که کمند زلف من گير 

 چون زلف تو استوار دارم      چون رفت ز دست کار عطار 

 

 ازين کاري که من دارم نه جان دارم نه تن دارم

 چرا گويم که من دارمچون من من نيستم، آخر   ازين کاري که من دارم نه جان دارم نه تن دارم 

 حقيقت بهر دل دارم شريعت بهر تن دارم  تن و جان محو شد از من، ز بهر آنکه تا هستم 

 مگر گنج همه عالم نهان با خويشتن دارم  همه عالم پر است از من ولي من در ميان پنهان 

 رمکه سر اين چنين گنجي نه بهر انجمن دا  اگر خواهي که اين گنجت شود معلوم دم درکش 

 نيارم گفت ازو يک حرف و چنداني سخن دارم    اگر ذرات اين عالم زبان من شود دايم 

 چه گويم چون درين معرض نه نطق و نه دهن دارم  مرا گويي که حرفي گوي از اسرار گنج جان 

 که من اينجا به يک يک گام صد صد راهزن دارم    ميان خيل نا اهالن سخن چون با ميان آرم 

 مرا اين بس که من در سينه سر سرفکن دارم    زادم، نگويم سر خود با کس چو از کونين آ

 بپرس از من در آن ساعت که سر زير کفن دارم    اگر از سر اين گنجت خبر بايد به خاکم رو 

 درون گلخني مانده نه خرقه ني وطن دارم   از آن سلطان کونينم که دارالملک وحدت را 

 ميان بسته به زناري سر يک يک شکن دارم    ز پيش و پسچو زلفش را دو صد گونه شکن ديدم

 ندارم هيچ نوميدي که بوي پيرهن دارم    يابم ز زلف يوسف قدسم  نسيمي گر نمي

 ي عالم در آورده رسن دارم به گرد جمله   گويم که زلف او مرا برهاند از چنبر  چه مي

 گر ز صد سو تاختن دارم به سوي صد شکن دي  فريد از يک شکن زنار اگر بربست من با او 

 

 تا عشق تو در ميان جان دارم

 جان پيش در تو بر ميان دارم      تا عشق تو در ميان جان دارم 
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 راز دل خويش چون نهان دارم      اشکم چو به صد زبان سخن گويد 

 ي عشق سر گران دارم کز باده      در عشق تو بس سبکدل افتادم 

 همه روز بر زبان دارمنامت       رسم باري  گفتم چو به تو نمي

 چه روز و چه روزگار آن دارم       چون کرد فراق تو زبان بندم 

 از دست غم تو چون فغان دارم      کند فغان بي تو  چون کار نمي

 شوري که از آن شکرستان دارم        آيد  در خاطر هيچکس نمي

 کاخر من دلشکسته جان دارم        گفتم شکريم ده به جان تو 

 گو دار که من بسي زيان دارم      کر زيان دارد گفتي که تو را ش

 تا کي ز تو سر بر آستان دارم       تا چند رخت به آستين پوشي 

 من بي تو کجا سر جهان دارم       گفتي که جهان به کام عطار است 

 

 دارم مسلمانان من آن گبرم که دين را خوار مي

 دارم مي خوانند و من زنار ميمسلمانم ه  دارم  مسلمانان من آن گبرم که دين را خوار مي

 دارم صفا کي باشدم چون من سر خمار مي   طريق صوفيان ورزم، وليکن از صفا دورم 

 دارم گيرم ز مسجد عار مي ز مي من فخر مي    ببستم خانقه را در، در ميخانه بگشودم 

 دارم خراباتي صفت خود را ز بهر يار مي  چو يار اندر خرابات است من اندر کعبه چون باشم 

 دارم  مگر بنوازدم ياري خروش زار مي  به گرد کوي او هر شب بدان اميد چون عطار 

 

 جانا مرا چه سوزي چون بال و پر ندارم

 خون دلم چه ريزي چون دل دگر ندارم    جانا مرا چه سوزي چون بال و پر ندارم 

 دارمزاري مرا تمام است چون زور و زر ن    در زاري و نزاري چون زير چنگ زارم 

 گر ره بود بر آتش بيم خطر ندارم    روزي گرم بخواني از بس که شاد گردم 

 گر چشم دارم آخر چشم از تو بر ندارم    هاي عالم در پيش چشم داري  گر پرده

 کز بيم دور باشت روي گذر ندارم      در پيش بارگاهت از دور بازماندم 

 زنم من کز تو خبر ندارمزان با تو پر     ي توام من  نه نه تو شمع جاني پروانه

 تو حاضري وليکن من آن نظر ندارم    عالم پر است از تو غايب منم ز غفلت 

 پرواز چون نمايم چون هيچ پر ندارم     عطار در هوايت پر سوخت از غم تو 
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 دل رفت وز جان خبر ندارم

 اين بود سخن دگر ندارم       دل رفت وز جان خبر ندارم 

 يک موي ازو خبر ندارم        ام چو موي بي او گرچه شده

 دارم سر او و سر ندارم        همچون گويم که در ره او 

 هم يک دم کارگر ندارم        هم بي خبرم ز کار هر دم 

 ي راهبر ندارم من ديده        راه است بدو ز ذره ذره 

 من سوخته دل نظر ندارم      خورشيد همه جهان گرفته است 

 تي او گذر ندارماز هس        چندان که روم به نيستي در 

 افسوس که پرده در ندارم        فرياد که زير پرده مردم 

 جز نام ز نامور ندارم        گرچه همه چيزها بديدم 

 مويي خبر و اثر ندارم      زان چيز که اصل چيزها اوست 

 جز باد ز خشک و تر ندارم      دردا که شدم به خاک و در دست 

 ازو وگر ندارمگر دارم       اي که بايست  الجمله نصيبه في

 وافسانه جزين ز بر ندارم        ي عشق او شدم من  افسانه

 دل از غم عشق بر ندارم        با اين همه نااميدي عشق 

 يک مرغ به زير پر ندارم         سيمرغ جهانم و چو عطار 

 

 فرياد کز غم تو فريادرس ندارم

 مبا که نفس برآرم چون همنفس ندار      فرياد کز غم تو فريادرس ندارم 

 چون ياريم کند کس چون هيچکس ندارم      گفتم که در غم تو ياري کنندم آخر 

 کس دست من نگيرد چون دست رس ندارم      اي دستگير جانم دستم تو گير ورنه 

 کي در رسم به گردت کان ذره بس ندارم  اي است صبرت  گفتي به من رسي تو گر ذره

 وم به آخر شيري ز پس ندارمتا کي د    چون در ره تو شيران از سير بازماندند 

 زيرا که در ره تو تاب عسس ندارم    زهره ندارم اي جان گرد در تو گشتن 

 سيمرغ قاف قربم برگ قفس ندارم    تپم من  در حبس کون بي تو پيوسته مي

 بر فرق باد خاکم گر اين هوس ندارم    عطار خاک راهت خواهد که سرمه سازد 
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 سر مويي سر عالم ندارم

 چه عالم چون سر خود هم ندارم        سر عالم ندارم سر مويي 

 که گويي عمر جز يک دم ندارم      ام از خويش رفته  چنان گم گشته

 وگر دارم درين عالم ندارم        ندارم دل بسي جستم دلم باز 

 چرا خود را بسي ماتم ندارم      اي باز  نيابم ذره چو دل را مي

 ي ندارم غم ندارماگر شاد        بحمداهللا که از بود و نبودم 

 که در هر دو جهان مرهم ندارم    گويم که مجروحم چنان سخت  چه مي

 که را گويم چو يک محرم ندارم      جهاني راز دارم مانده در دل 

 وليکن زور يک شبنم ندارم        کنم با هفت دريا  حريفي مي

 ولي چون ناقصم محکم ندارم       بسي گوهر دهد دريام هر دم 

 به قدر از هر دو کونش کم ندارم      د قسم عطار اگر يک گوهر آي

 

 بي تو زماني سر زمانه ندارم

 بلکه سر عمر جاودانه ندارم      بي تو زماني سر زمانه ندارم 

 چشم دو دارم ولي يگانه ندارم      چشم مرا با تو اي يگانه چه نسبت 

 در قفسي مانده آب و دانه ندارم      مرغ توام بال و پر بريخته از عشق 

 طاقت آن بحر بي کرانه ندارم    ي آبم  شق تو بحري است من چو قطرهع

 در خور تو هيچ آشيانه ندارم      کش  مرغ شگرفي و من ضعيف ستم

 بهره ز وصل تو جز فسانه ندارم      زهره ندارم که در وصل تو جويم 

 ام که خانه ندارم مات چنان گشته    ي تو کرد  رو که به يک بازيم که غمزه

 چو تو کشي راضيم بهانه ندارم      نه مرا همي بکشي تو گر به بها

 در همه آفاق يک نشانه ندارم       ناوک هجر تو را به جز دل عطار 

 

 چه سازم که سوي تو راهي ندارم

 کجايي که جز تو پناهي ندارم      چه سازم که سوي تو راهي ندارم 

 که من طاقت برگ کاهي ندارم      چگونه کشم بار هجرت چو کوهي 
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 که سرمايه و دستگاهي ندارم       صال تو يکدم به دستم نيايد و

 به نزديک کس آب و جاهي ندارم      مريز آب روي من آخر که من خود 

 که جز عشق رويي و راهي ندارم      مگردان ز من روي و با راهم آور 

 که شاهي نيم من سپاهي ندارم      چرا دست آاليي آخر به خونم 

 که جز عشق رويت گناهي ندارم      را مکش ماه رويا من بي گنه 

 به جز عفو تو عذرخواهي ندارم      مرا عفو کن زانکه نزديک تو من 

 به جز اشک خونين گواهي ندارم      به رويم نگه کن که بر درد عشقت 

 ي چون تو ماهي ندارم که جز شيوه      ي او بگشتم  ز عطار و از شيوه

 

 اگر عشقت به جاي جان ندارم

 به زلف کافرت ايمان ندارم      اي جان ندارم اگر عشقت به ج

 که من معشوق اينم کان ندارم      داري ز عشقم  چو گفتي ننگ مي

 غم عشق تورا فرمان ندارم      اگر جانم بخواهد شد ز عشقت 

 که خوبي دارم و پيمان ندارم      تو گفتي رو مکن در من نگاهي 

 رمان ندارماز آن بر نيک و بد ف      من سرگشته چون فرمان نبردم 

 چرا بر خويشتن تاوان ندارم      چو خود کردم به جاي خويشتن بد 

 که من خود کرده را درمان ندارم        کنون ناکام تن در دام دادم 

 من بيچاره آخر جان ندارم      اي يابند از تو  چو هرکس بوسه

 که زر دارم ولي چندان ندارم       بده عطار را يک بوسه بي زر 

 

 نه چون شمع کشت زارمتا نرگست به دش

 چون الله دور از تو جز خون کفن ندارم    تا نرگست به دشنه چون شمع کشت زارم 

 هاي زلفت غمهاي بي شمارم چون حلقه      در پاي اوفتادم زيرا که سر ندارد 

 هرگز سري ندارد چندان که برشمارم    از بسکه هست حلقه در زلف سرفرازت 

 گر داشتي دل تو يک ذره استوارم    تي اي ز سس بادم نبردي آخر چون ذره

 در آفتاب رويت چشم ستاره بارم      هرگز ستاره ديدي در آفتاب بنگر 

 زين بيش سر ميفکن چون شمع در کنارم    ام من  پيوسته پيش حکمت چون سرفکنده
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 هاي زارم زار رويت اين ناله بي الله    بر نه به لطف دستي کز حد گذشت داني 

 پس من ز درد عشقت با که نفس برآرم     با هيچکس ز عشقت توان زد چون دم نمي

 کز کار شد زبانم وز دست رفت کارم      عطار کي تواند شرح غم تو دادن 

 

 نظري به کار من کن که ز دست رفت کارم

 به کسم مکن حواله که به جز تو کس ندارم   نظري به کار من کن که ز دست رفت کارم 

 همه عمر من برفت و بنرفت هيچ کارم     رويت منم و هزار حسرت که در آرزوي

 واگر نه رستخيزي ز همه جهان برآرم      اگر به دستگيري بپذيري اينت منت 

 اگر از شراب وصلت ببري ز سر خمارم    ي تو  چه کمي درآيد آخر به شرابخانه

 که درين چنين مقامي غم توست غمگسارم    چو نيم سزاي شادي ز خودم مدار بي غم 

 چو نفس زنم بسوزم چو بخندم اشکبارم    همچو شمعم که چو شمع در غم تو ز غم تو

 غم تو به خون ديده همه بر رخم نگارم    چو زکار شد زبانم بروم به پيش خلقي 

 وارم که تويي که آفتابي و منم که ذره    اي نيم من  ز توام من آنچه هستم که تو گرنه

 آنکه از دو عالم به کمال اختيارممنم       اگر از تو جان عطار اثر کمال يابد 

 

 اگر برشمارم غم بيشمارم

 ندارند باور يکي از هزارم        اگر برشمارم غم بيشمارم 

 شمارم ريزم و مي مگر اشک مي      نيايد در انگشت اين غم شمردن 

 ي اشکبارم برد ديده به سر مي     گر انگشت نتواند اين غم به سر برد 

 مبر ظن که من اشک ديگر نبارم       اگرچه فشاندم بسي اشک خونين

 فشاندم بسي اشک خون در کنارم        گرفتم ز خلق زمانه کناري 

 نگارم ز شوقش به خون روي خود مي      چو روي نگارم ز چشمم برون شد 

 که شد کارم از دست و از دست کارم      چه کاري بر آيد ز دست من اکنون 

 گز شود آشکارمندانم که هر      مرا هست در دل بسي سر پنهان 

 سپارم همه سر به مهرش به دل مي      چو صاحب دلي اهل اين سر نديدم 

 چو زهره ندارم که يکدم برآرم      چه گويي که عطار عيسي دمم من 
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 پشتا پشت است با تو کارم

 تو فارغ و من در انتظارم        پشتا پشت است با تو کارم 

 کنارمسر نه چو سرشک در         اي موي ميان بيا و يکدم 

 زان بي تو هميشه بي قرارم      ديري است که با توام قراري است 

 در عشق تو نقد اختيارم        گريم که قلب افتاد  خون مي

 برده است غم تو روزگارم        اي صد شادي به روزگارت 

 بيرون ز غم تو نيست کارم      تا يک نفسم ز عمر باقي است 

 شمار دارماز حد بيرون         ي بي شمار زلفت  با حلقه

 با زلف تو کي رسد شمارم       گر زير و زبر شود دو عالم 

 اي کاش بجاستي هزارم        خواهي ز بي دلي تو  دل مي

 من پيش غم تو جان سپارم        تا چون غم تو ز دور آيد 

 غم بس بود از تو يادگارم         شادي نرسد ز تو به عطار 

 

 اي دارم چون من ز همه عالم ترسا بچه

 دانم که ز ترسايي هرگز نبود عارم    اي دارم   همه عالم ترسا بچهچون من ز

 پيوسته ميان خود بربسته به زنارم      تا زلف چو زنارش ديدم به کنار مه 

 برخاست ز پيش دل اقرارم و انکارم    تا از شکن زلفش شد کشف مرا صد سر 

 آرم يبا تاب چنان زلفي من تاب نم    هر لحظه به رغم من در زلف دهد تابي 

 از هر مژه طوفاني چون ابر فروبارم    چون از سر هر مويش صد فتنه فرو بارد 

 اکنون چو سر زلفش، از دست بشد کارم    آمد از دست مرا کاري  آن رفت که مي

 واو بر صفت شمعي هر روز کشد زارم    هر شب ز فراق او چون شمع همي سوزم 

 هان بر من زيرا که خريدارمبفروخت ج    گفتم به جز از عشوه چيزي نفروشي تو 

 نه در ره ترسايي اهليت او دارم    ي آن ماهم  نه در صف درويشي شايسته

 نه محرم محرابم نه در خور خمارم      نه مرد مناجاتم نه رند خراباتم 

 نه منکر تحقيقم نه واقف اسرارم      نه ممن توحيدم نه مشرک تقليدم 

 ي پندارم يوسته چو کردم قز در پردهپ    از بس که چو کرم قز بر خويش تنم پرده 

 کو کس که کند فارغ از زحمت عطارم     از زحمت عطارم بندي است قوي در ره 
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 اي کشيد در کارم ترسا بچه

 بربست به زلف خويش زنارم        اي کشيد در کارم  ترسا بچه

 يعني که به بندگي ده اقرارم      ي زلف کرد در گوشم  پس حلقه

 هستم حبشي که داغ او دارم       بدخوي در بندگيش نه هندوم 

 کشد زارم در جمع چو شمع مي      ي او شدم که هر ساعت  پروانه

 کز معجزه زنده کرد صد بارم      شايد که کشد چو هست عيسي دم 

 من دست و ترنج پيش او دارم      او يوسف عالم است در خوبي 

 کز عشق نهاد صاع در بارم        هرگز نايم ز بار او بيرون 

 مانده است گرو به درد دستارم      ن روز که درد عشق او خوردم زا

 وامروز ز ساکنان خمارم        دي ساکن کنج صومعه بودم 

 الجمله نه کافرم نه دين دارم في      چون دانم داد شرح حال خود 

 يکباره ز ناکسي عطارم         کو در عالم کسي که برهاند 

 

 ترک قلندر من دوش درآمد از درم

 بوسه گشاد بر لبم تنگ کشيد در برم       من دوش درآمد از درم ترک قلندر

 لب چو نهاد بر لبم گفتم خضر ديگرم    در لب لعل ترک من آب حيات خضر بود 

 چون که بديدم هم سزا نيز بداد شکرم  بوسه چو داد ترک من هندوي او شدم به جان 

 د از سر ناز دلبرماز سر آنکه خيره ش  فشان شدم چو شمع  من به ميان اين طرف اشک

 برد گمان که شد مگر ملک جهان ميسرم   من چو چشيدم آن شکر دل ز کمال لطف او 

 گرچه جفا کند بسي من ز وفاش نگذرم    گرچه جفاي او بسي برد فريد بعد ازين 

 

 گنج دزديده ز جايي پي برم

 گر به کوي دلربايي پي برم        گنج دزديده ز جايي پي برم 

 گر به قرب جانفزايي پي برم      پروانه ز شوق جان برافشانم چو 

 ام تا آشنايي پي برم غرقه      عشق دريايي است من در قعر او 

 من چه سان نه سر نه پايي پي برم      چون کسي بر آب دريا پي نبرد 
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 من چگونه ره به جايي پي برم    چرخ چندين گشت و بر جاي خوداست 

  يک درايي پي برمتا ابد بر      راضيم گر من درين راه عظيم 

 گر به ميم مرحبايي پي برم      سر دراندازم ز شادي همچو نون 

 خاصه در تاريکنايي پي برم      اي  نيست ممکن کاب حيوان قطره

 کز حقيقت ماجرايي پي برم        ام نادر بود  چون مجاز افتاده

 تا نسيم رهنمايي پي برم      روم گمراه نه دين و نه دل  مي

 از کجا من خونبهايي پي برم     صد بارم بکشت چون نهان است آنکه

 گرچه هر دم ماورايي پي برم      پست ميرم عاقبت در چاه بعد 

 پس چگونه منتهايي پي برم      چون ندارد منتها پيشان عشق 

 بود که زان عالم بقايي پي برم      چون بقاي اين جهان عين فناست 

 نايي پي برمبو که در پايان ف      ور ز پيشانم بقايي روي نيست 

 خوشدلم گر روستايي پي برم       مصر جامع پي نبردي اي فريد 

 

 خبرت هست که خون شد جگرم

 وز مي عشق تو چون بي خبرم      خبرت هست که خون شد جگرم 

 چون سر زلف تو زير و زبرم        زآرزوي سر زلف تو مدام 

 کز سر زلف تو آمد به سرم      نتوان گفت به صد سال آن غم 

 تا که بر روي تو افتد نظرم      سوزم  وز و شب و ميتپم ر مي

 نتوانم که به تو در نگرم      ي چشمم نفسي  خود ز خونابه

 بر آيد دل پر خون ز برم مي      بارم  گر به روز اشک چو در مي

 به تماشاي خيال تو درم      چون نبينم نظري روي تو من 

 غم عشق تو بخوردي جگرم      گر نخوردي غم اين سوخته دل 

 پشت گرمي تو غمت را چه خورم      چند گويي که تو خود زر داري 

 پشت گرمي است ز روي چو زرم      دور از روي تو گر درنگري 

 که زري نيست به وجه دگرم      روي عطار چو زر زان بشکست 

 

 گر بوي يک شکن ز سر زلف دلبرم
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 کفار بشنوند نگروند کافرم    گر بوي يک شکن ز سر زلف دلبرم 

 در دل نهم چو ديده و در جان بپرورم    او اگر سر مويي به من رسد وز زلف 

 هاش بشمرم دهد که شکن دستم نمي    درهم ز دست دست سر زلفش از شکن 

 از بوي دل شده است دماغي معنبرم      تا برد دل ز من سر زلف معنبرش 

 بي جان چگونه عمر گرامي به سر برم    بينمش چو جان  جان من است گرچه نمي

 تا عشق آن نگار چه سر داشت در سرم       پاي مي درآيم و آگاه نيست کس از

 شادي به روي غم که غم اوست رهبرم    رسد به روي من از سوي آن نگار  غم مي

 وز هر چه زين گذشت خبر نيست ديگرم   در عشق او دلي است مرا بي خبر ز خويش 

 ر او برابرمبا خاک راه رهگذ     تا بو که پاي باز نگيرد ز خاک خود 

 کز ديرگاه خاک در آن سمن برم    زان آمده است با من بيدل به در برون 

 بادي به دست مانده و بر خاک آن درم    گذرد همچو باد و من  بر خاک خويش مي

 خرم گفتا برو که من ز چنين ها نمي      گفتم بيا و خانه فروشي بزن مرا 

  سر به سخن در نياورم گفتا خمش که    گفتم که گوش دار ز عطار يک سخن 

 

 گر از ميان آتش دل دم برآورم

 زان دم دمار از همه عالم برآورم      گر از ميان آتش دل دم برآورم 

 گر يک خروش از دل پر غم برآورم      در بحر نيلي فلک افتد هزار جوش 

 ي ماتم برآورم افالک را ز جامه       گر ماتم دلم به مراد دلم کشم 

 صد شعله زين فروخته طارم برآورم     رفشان خويش هر دم ز آتش دل اخگ

 زيرا که من دمي که زنم دم برآورم    هر روز صبح را، ز دمم دم فرو شود 

 دم برآورم از راز خويش پيش که يک      چون همدمي نيافتم اندر همه جهان 

 دهد که مسلم برآورم دستم نمي    ي صد گونه درد نيست  بسته دم که پاي يک

 ي طارم برآورم گردون چو گو به حجله      آه خود آخر سحرگهي چوگان کنم ز 

 چون من دمي به کام دلم کم برآورم       عطار را چگونه رسانم به کام دل 

 

 خورم تير عشقت بر دل و جان مي

 خورم زخم زير پرده پنهان مي      خورم  تير عشقت بر دل و جان مي
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 خورم ان ميچون شکر زهر غمت ز      چون غم تو کيمياي شادي است 

 خورم دردي دردت فراوان مي      چون ز درد توست درمان دلم 

 خورم کين زمان صد بار چندان مي      چند گويم کز تو غم خوردم بسي 

 خورم خون خود خندان و گريان مي        در ميان پيرهن مانند شمع 

 خورم خون دل سر در گريبان مي        تا نداند سر من تردامني 

 خورم کز کف خضر آب حيوان مي        م تمام کي بود کاواز بردار

 خورم جام جم از دست جانان مي      درنگر اي جان که در جشن وفا 

 خورم خوش خوشي زنهار بر جان مي      دهد تا الجرم  خوش خوشم جان مي

 خورم بر اميد ذوق درمان مي     هر غمي کان هست بر عطار سخت 

 

 روزي که عتاب يار درگيرم

 با هر مويش شمار درگيرم       درگيرم روزي که عتاب يار 

 گر نيست مرا غبار درگيرم      چون خاک ز دست او کنم بر سر 

 آنگه سخن از کنار درگيرم      ي بوسه با ميان آرم  چون قصه

 از صد نه که از هزار درگيرم      گر بوسه عوض دهد يک چه بود 

 اول ز هزار بار درگيرم        گر باز کنار خواهدم دادن 

 دل گيرم و کارزار درگيرم      به جان من کند چشمش چون قصد 

 بر بو که هزار کار درگيرم       رود مرا کاري  گرچه به نمي

 صد شمع ز روي يار درگيرم      صد مشعله از جگر برافروزم 

 هر دم من از آن نگار درگيرم      هر فريادي که عاشقان کردند 

 رممن از رخ غمگسار درگي        آهي که هزار شعله درگيرد 

 زين چشم ستاره بار درگيرم    هر شب صد ره چو شمع کار از سر 

 ي زار زار درگيرم صد ناله        زار روي او  هر روز ز الله

 گر ماتم آشکار درگيرم         پنهان ز فريد برد دل شايد 

 

 ميرم زير بار ستمت مي

 ميرم روي در روي غمت مي        ميرم  زير بار ستمت مي
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 ميرم کايمن از مدح و ذمت مي       ا شغل عشق تو چنان کرد مر

 ميرم سر خود بر قدمت مي      ي بي سر از آنم که چو شمع  زنده

 ميرم روي سوي حرمت مي      حرمت گرچه مرا روي نمود 

 ميرم که ميان حشمت مي        آستين چند فشاني بر من 

 ميرم زار زير علمت مي        آستينت چو علم کرد مرا 

 ميرم سرنگون چون قلمت مي      دل از خط خوشت  تا شدم زنده

 ميرم مي خورم وز ستمت مي        به ستم رزق هرگه که دهي 

 ميرم تا چرا من ز دمت مي    دم عيسي است تورا وين عجب است 

 ميرم تا نگويي که کمت مي      من بميرم ز تو روزي صد بار 

 ميرم زين قدم دم به دمت مي       ليک چون لعل توام زنده کند 

 ميرم هين که بي جام جمت مي       ت آب حيات درده از جام جم

 ميرم هر نفس الجرمت مي        بي تو گر زنده بماندم نفسي 

 ميرم بر اميد کرمت مي       کرم عشق تو ديده است فريد 

 

 کار چو از دست من برفت چه سازم

 مات شدم نيز خانه نيست چه بازم     کار چو از دست من برفت چه سازم 

 اشک فشان همچو شمع چند گدازم      م غدار در بن اين خاکدان عال

 اين نفسي چند در هوس به چه تازم    چون نفسي ديگرم ز عمر امان نيست 

 بر سر پايم نشسته سر چه فرازم    ي صد خار  چو گل يک روزه در ميانه

 در پس اين پرده، پرده چند نوازم      در چرخ  ي من چون دريد پرده پرده

 حيله چه گويم کنون و چاره چه سازم    گران نيست ي من چون به دست چاره  چاره

 زانکه من خسته دل نهفت نيازم      ي اندوهت آشکار چه گويم  قصه

 خاصه که پيش اندر است راه درازم      واقعه کوته کنم چه گويم ازين بيش 

 ي رازم  دم نتوان زد ز سر پرده      اي دل عطار دم مزن که درين دير 

 

 مبا اين دل بي خبر چه ساز

 سوزدم دگر چه سازم جان مي        با اين دل بي خبر چه سازم 
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 چون خاک بدر بدر چه سازم        ام خوار  از دست دل اوفتاده

 ي کارگر چه سازم يک حيله        بس حيله که کردم و نيامد 

 ام از نظر چه سازم کافتاده        جانا نکني به من نظر تو 

 ر چه سازمپرسي خب پس مي      کس جز تو خبر ندارد از من 

 چون عمر آمد به سر چه سازم      اي ساز  گفتي که ز صبر توشه

 گر سازم ازين قدر چه سازم      صبرم قدري غمت قضايي است 

 در معرض اين خطر چه سازم        گفتي به مگوي سر عشقم 

 با اين رخ همچو زر چه سازم        گيرم که زبان نگاه دارم 

 گر چه سازمبا سوختن ج      ور روي به اشک خون نپوشم 

 گر چه سازم نه چاره نه چاره        اي ساز  گفتي که فريد چاره

 

 از بس که چو شمع از غم تو زار بسوزم

 گويم نچنانم که دگربار بسوزم    از بس که چو شمع از غم تو زار بسوزم 

 ي افالک به يکبار بسوزم نه پرده    بيم است که از آه دل سوخته هر شب 

 تا من ز غم عشق تو بسيار بسوزم     به نسازي زان با من دلسوخته اندک 

 چندان که بسوزم نه به هنجار بسوزم    داني که ز تر دامني و خامي خود من 

 در آتش عشق افتم و دشوار بسوزم    ترسم که اگر سوخته خواهند من خام 

 ي پندار بسوزم وقت است که اين پرده      ي پندار به خود بر  تا چند تنم پرده

 تا خرقه براندزم و زنار بسوزم     جام مي آور تو به پيشم اي ساقي جان

 هرجا که حجابي است به يکبار بسوزم    آن به که به يک آتش دل وقت سحرگاه 

 در سوختگي تا که چو عطار بسوزم       بوي جگر سوخته خواهي ز دم من 

 

 بسم بي لبت از آب حيوان مي

 بسم بان ميبي رخت از ماه تا      بسم  بي لبت از آب حيوان مي

 بسم ز آفتاب چرخ گردان مي      کار روي حسن تو گردان بس است 

 بسم از همه چين مشک ارزان مي      سر گرانم من ز چين زلف تو 

 بسم آب روي از چشم گريان مي        گر ندارم آبرويي پيش تو 
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 بسم تا ابد از بحر و از کان مي      تا لب لعل تو در چشم من است 

 بسم با تو گر دستم دهد آن مي      يک نفس از همه ملک دو عالم 

 بسم آتش شوق تو در جان مي      اي زارت بخواهم سوختن  گفته

 بسم چون يک آتش هست سوزان مي      سوزي مرا  زآتش ديگر چه مي

 بسم کز دلي پر کفر پنهان مي        ساقيا در ده شرابي آشکار 

 بسم کرده پنهان زير خلقان مي      زين همه زنار از تشوير خلق 

 بسم زانکه با دردت ز درمان مي        درد ده تا درد بفزايد مرا 

 بسم ميرم بيابان مي تشنه مي      غرق دريا گر مرا کرده است نفس 

 بسم کز دم عقل سخن دان مي      مست اليعقل کن اين ساعت مرا 

 بسم زين چنين عقل تن آسان مي      عقل خود را مصلحت جويد مدام 

 بسم هم ز پايان هم ز پيشان مي      پس ولي کارساز است او ز پيش و 

 بسم زانکه چون دل هست از جان مي        عقل را بگذار اگر اهل دلي 

 بسم دل طلب کز عقل حيران مي      نقد ابن الوقت قلب است اي فريد 

 

 هرگاه که مست آن لقا باشم

 هشيار جهان کبريا باشم        هرگاه که مست آن لقا باشم 

 کافسوس بود که من مرا باشم       ايم مستغرق خويش کن مرا د

 آن دم بتر از بت خطا باشم      کان دم که صواب کار خود جويم 

 چون نيست بجز تو من که را باشم      گه گه گويي که ديگري را باش 

 تا کي ز جمال تو جدا باشم      تا چند کني ز پيش خود دورم 

 مگذار که يک نفس مرا باشم      از هر سويم همي فکن هر دم 

 چون آن تو کني بدان سزا باشم      گر تو بکشي چو شمع صد بارم 

 در بند هزار خون بها باشم      صد خون دارم اگر به خون خويش 

 ي هوا باشم در پيش تو ذره        گفتم به بر من آي تا يکدم 

 بر کشتن خويشتن گوا باشم      گر قصد کني به خون جان من 

 ا تو در آن دم آشنا باشممن ب      گفتي که چو باد و دم رسد کارت 

 آنگاه من آن نفس کجا باشم       گر آن نفس آشنا شوي با من 
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 کان اوليتر که من فنا باشم      ني ني که تو باش در بقا جمله 

 گر باشم و گر نه پادشا باشم         عطار اگر فنا شوم در تو 

 

 کشم دامن دل از تو در خون مي

 کشم اي دوست تا چون ميننگري       کشم  دامن دل از تو در خون مي

 کشم سوي چشم خونفشان خون مي      از رگ جان هر شبي در هجر تو 

 کشم بار غم از کوه افزون مي    گرچه چون کاهي شدم از دست هجر 

 کشم محنت و رنج دگرگون مي      دور از روي تو هر دم بي تو من 

 کشم درد و غم اين است کاکنون مي      آن همه خود هيچ بود و درگذشت 

 کشم کين بال از دور گردون مي       باشدم  من که عطارم يقين مي

 

 دل و جانم ببرد جان و دلم

 بي دل و جان بماند آب و گلم        دل و جانم ببرد جان و دلم 

 کين چه درد است در نهاد دلم          دانم  متحير شدم نمي

 آتشين شد مزاج معتدلم        اين قدر آگهم کز آتش عشق 

 کو مرا کشت و من ازو خجلم      کشنده خجل چون بود کشته از 

 کند بحلم و او ز غيرت نمي      بحلي خواستم چو خونم ريخت 

 نيست يک تن گواه بر سجلم        سجلي ساختم به خونم ليک 

 گو برآي از نهاد محتملم        جان عطار مرغ دنيا نيست 

 

 ي قبولم اي عشق تو قبله

 جان ملولمکرده غم تو ز         ي قبولم  اي عشق تو قبله

 ي عجولم تا کرد چو ذره      خورشيد رخت بتافت يک روز 

 تا خواست فکند در حلولم        تافت پياپي و دمادم  مي

 بنمود جمال در افولم      چون نيک نگاه کردم آن روز 

 بگريز که من نه از اصولم      گفت به صد زبان که از من  مي

 در حال اگر کني قبولم        کافر گردي علي الحقيقه 
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 تر ز بوهلولم دل شيفته      اکنون من بي قرار از آن روز 

 در صحبت خود نديم غولم      در گرد تو کي رسم که پيوست 

 من خفته کدام بوالفضولم        آنجا که بزرگي تو باشد 

 ممکن بودي دمي وصولم      اي کاش که بعد ازين همه عمر 

 زين پس من و سنت رسولم      چه جاي حلوليان طاغي است 

 گر شرح دهي چنين فصولم         به ترک جان بگويد عطار

 

 کجايي ساقيا مي ده مدامم

 که من از جان غالمت را غالمم        کجايي ساقيا مي ده مدامم 

 که از خون جگر پر گشت جامم      ميم در ده تهي دستم چه داري 

 که من بي روي تو خسته روانم      خواهي ز جانم اي سمن بر  چه مي

 تمامم کن که رندي ناتمامم      مشير عشقت چو بر جانم زدي ش

 من مسکين ندانم تا کدامم      گهم زاهد همي خوانند و گه رند 

 چو من مردم چه مرد ننگ و نامم      ز ننگ من نگويد نام من کس 

 نخواهد بود جز آتش مقامم    ز من چو شمع تا يک ذره باقي است 

 انکه خاممبيا تا خوش بسوزم ز      مرا جز سوختن کاري دگر نيست 

 دريغ افتد چنين مرغي به دامم       دل عطار مرغي دانه چين است 

 

 خويش را چند ز انديشه به سر گردانم

 وز تحير دل خود زير و زبر گردانم    خويش را چند ز انديشه به سر گردانم 

 تر گردانم تا کي از فکرت خود سوخته    ي حيرت گوناگون است  دل من سوخته

 پس چرا خاطر خود گرد خطر گردانم   موي خطر نيست مرا چون درين راه به يک

 گرچه بسيار ز هر سوي نظر گردانم     مي نيايد ز جهان هم نفسي در نظرم 

 چند بر چهره ز غم خون جگر گردانم    چون ز دلتنگي و غم در جگرم آب نماند 

 گر بسي بنگرم و مسله برگردانم    نيست در مذهب من هيچ به از تنهايي 

 از دو چشم آب برو ريزم و تر گردانم      م بود و گر به تکلف بزيم نان خشک

 المثل ار مرغ بپر گردانم خويش را في  ي خود نتوان خورد  آري اي دوست بجز دانه
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 سر فرو پوش که سرگشته و سرگردانم     تا کي از غصه و غم غصه و غم اي عطار 

 

 اي جان و جهان رويت پيدا نکني دانم

 تا جان و جهاني را شيدا نکني دانم    يت پيدا نکني دانم اي جان و جهان رو

 و آن زلف دوتا هرگز يکتا نکني دانم    پشت من يکتا دل از زلف دوتا کردي 

 زين شيوه بسي افتد عمدا نکني دانم    ماند  گر جور کني ور ني تا کار تو مي

 دانمزيرا که چنين کاري تنها نکني     در غارت جان و دل در زلف و لبت بازي 

 بر خويش نظر آري پيدا نکني دانم    کش را در خاک کني پنهان  چون عاشق غم

 اين خود به زبان گويي اما نکني دانم    گفتي کنم از بوسي روزي دهنت شيرين 

 تا عاشق سودايي رسوا نکني دانم    اندر عوض بوسي گر جان و تنم بردي 

  است اين با ما نکني دانميارب چه دروغ    گفتي که شبي با تو دستي کنم اندر کش 

 آخر همه کس داند کانها نکني دانم     گفتي که جفا کردم در حق تو اي عطار 

 

 هرگز دل پر خون را خرم نکني دانم

 مجروح توام داني مرهم نکني دانم    هرگز دل پر خون را خرم نکني دانم 

  دانميکدم دل پر غم را بي غم نکني    اي شادي غمگينان چون تو به غمم شادي 

 با خويشتنم يکدم همدم نکني دانم     چون دم دهيم دايم گر دم زنم و گرنه 

 مويي ز جفاکاري تو کم نکني دانم     هر روز وفاداري من بيش کنم داني 

 ي يک رازم محرم نکني دانم در پرده    ماند  چون راز دل از اشکم پنهان به نمي

 ني با من، محکم نکني دانمگر عهد ک    گفتي که اگر خواهي تا عهد کنم با تو 

 اي راحت جان و دل اين هم نکني دانم    آن روز که دل بردي گفتي ببرم جانت 

 صعب است که بعد از من ماتم نکني دانم    سهل است اگرم کشتي از جان بحلت کردم 

 دل را خرم نکني دانم  عطار سبک     اي و يکدم  جانان بنشسته با خيل گران

 

 نمدا درد دل را دوا نمي

 دانم گم شدم سر ز پا نمي        دانم  درد دل را دوا نمي

 دانم که صواب از خطا نمي        از مي نيستي چنان مستم 
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 دانم درد را از دوا نمي        چند از من کني سال که من 

 دانم در خال و مال نمي        حل اين مشکلم که افتادست 

 انمد که قبول از عطا نمي        به چه داد و ستد کنم با خلق 

 دانم هيچ از خود جدا نمي      هرچه از ماه تا به ماهي هست 

 دانم يا منم جمله يا نمي      وانچه در اصل و فرع جمله تويي 

 دانم که عدد را قفا نمي      گر يک است اين همه يکي بگذار 

 دانم صد و يک من چرا نمي      ور يکي ني و صد هزار است اين 

 دانم  کار خدا نميره به      حيرتم کشت و من درين حيرت 

 دانم در جهان توتيا نمي      ي اوست  چشم دل را که نفس پرده

 دانم اين زمان هيچ جا نمي        آنچه عطار در پي آن رفت 

 

 دانم من پاي همي ز سر نمي

 دانم او را دانم دگر نمي        دانم  من پاي همي ز سر نمي

 دانم کز ميکده ره بدر نمي        چندان مي عشق يار نوشيدم 

 دانم از هيچ وجود اثر نمي        ام آنجا  جايي که من اوفتاده

 دانم از موضع خود گذر نمي       گر صد ازل و ابد به سر آيد 

 دانم جز بي صفتي خبر نمي        يابم  جز بي جهتي نشان نمي

 دانم گم گشتم و بال و پر نمي        مرغي عجبم زبس که پريدم 

 دانم رم اگر نميمن معذو      داند  اين حال چو هيچکس نمي

 دانم تا کي دانم مگر نمي        بگرفت دلم ز دانم و دانم 

 دانم يک قاعده معتبر نمي      ي وجود بر هيچ است  چون قاعده

 دانم يک جنبش جانور نمي        بينم  جنبش ز هزار گونه مي

 دانم کو علم چو اين قدر نمي      آن چيست که خلق ازوست جنبنده 

 دانم گم کردم و پا و سر نمي       را با خلق مرا چکار چون خود

 دانم  زين پست بلندتر نمي      با آنکه فريد پست گشت اين جا 

 

 دانم بجز غم خوردن عشقت غمي ديگر نمي
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 دانم که شادي در همه عالم ازين خوشتر نمي    دانم  بجز غم خوردن عشقت غمي ديگر نمي

 دانم و من گفتن به عشقت در نميوليکن ما    گر از عشقت برون آيم به ما و من فرو نايم 

 دانم چنان بي پا و سرگشتم که پاي از سر نمي    ز بس کاندر ره عشق تو از پاي آمدم تا سر 

 دانم کنون عاجز فرو ماندم رهي ديگر نمي    به هر راهي که دانستم فرو رفتم به بوي تو 

 دانم  ساغر نميکنون از غايت مستي مي از   به هشياري مي از ساغر جدا کردن توانستم 

 دانم ي رندان بت از بتگر نمي درين خمخانه   دانستم و اکنون  به مسجد بتگر از بت باز مي

 دانم آور نمي درين درياي بي نامي دو نام  چو شد محرم ز يک دريا همه نامي که دانستم 

 نمدا يکي راه و يکي رهرو يکي رهبر نمي  دانم سه چون دانم که از مستي  يکي را چون نمي

 دانم من اين درياي پر شور از نمک کمتر نمي   کسي کاندر نمکسار اوفتد گم گردد اندر وي 

 دانم ز برق عشق آن دلبر بجز اخگر نمي   دل عطار انگشتي سيه رو بود و اين ساعت 

 

 دانم کجا بودم کجا رفتم کجاام من نمي

 دانم ه روشن نميبه تاريکي در افتادم ر    دانم  کجا بودم کجا رفتم کجاام من نمي

 دانم که او داند که من چونم اگرچه من نمي  ندارم من درين حيرت به شرح حال خود حاجت 

 دانم بينم طلسم تن نمي که گنج جان نمي  ام از خود چه جويم باز جان و تن  چو من گم گشته

 دانم که درد عاشقان آنجا بجز شيون نمي    چگونه دم توانم زد درين درياي بي پايان 

 دانم که من در پرده جز نامي ز مرد و زن نمي    برون پرده گر مويي کني اثبات شرک افتد 

 دانم همه عالم و مافيها به نيم ارزن نمي  چيند  در آن خرمن که جان من در آنجا خوشه مي

 دانم چينم ره خرمن نمي اگرچه خوشه مي  از آنم سوخته خرمن که من عمري درين صحرا 

 دانم سزاي درد اين مسکين يکي مسکن نمي  خود را نخواهم مسکني هرگز چو از هر دو جهان 

 دانم ره عطار را زين غم بجز گلخن نمي  جويم نخواهد يافت هرگز کس  چو آن گلشن که مي

 

 زلف و رخت از شام و سحر باز ندانم

 خال و لبت از مشک و شکر باز ندانم    زلف و رخت از شام و سحر باز ندانم 

 آهي که برآرم ز شرر باز ندانم     ز دل پر شرر خويش از فرقت رويت

 از بس که بگريم به نظر باز ندانم    روي تو که هرگز ز خيالم نشود دور 

 بينمت ار باز ندانم شايد چو نمي      گويي که مرا باز نداني چو ببيني 
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 ي زردم ز جگر باز ندانم بر چهره    اشکم که همي از دم سردم چو جگر بست 

 کز دست غمت پاي ز سر باز ندانم      تا از غم روي تو چنانم با پشت دو

 در وصف تو شعرم ز شکر باز ندانم    زانگاه که عطار تو را تنگ شکر خواند 

 

 من اين دانم که مويي مي ندانم

 بجز مرگ آرزويي مي ندانم      من اين دانم که مويي مي ندانم 

 ي مي ندانمچنان غرقم که موي      مرا مبشول مويي زانکه در عشق 

 ز دو کونش رکويي مي ندانم      چنين رنگي که بر من سايه افکند 

 که پا و سر چو گويي مي ندانم        چنانم در خم چوگان فگنده 

 نبردم بوي و بويي مي ندانم       بسي بر بوي سر عشق رفتم 

 به از تسليم رويي مي ندانم      بسي هر کار را روي است از ما 

 درين ره چارسويي مي ندانم      رد و خلوت به از تسليم و صبر و د

 که به زين کوي کويي مي ندانم      شدم در کوي اهل دل چو خاکي 

 که به زو راه جويي مي ندانم        دلم را راه جوي عشق کردم 

 که به زين جست و جويي مي ندانم      درون دل بسي خود را بجستم 

 يي مي ندانمکه به زين شست و شو      به خون دل بشستم دست از جان 

 که به زين گفت و گويي مي ندانم        بسي اين راز نادانسته گفتم 

 که به زين آب جويي مي ندانم      چو کردم جوي چشمان همچو عطار 

 

 چو خود را پاک دامن مي ندانم

 مقامي به ز گلخن مي ندانم      چو خود را پاک دامن مي ندانم 

 د جوشن مي ندانمچو خود را مر       چرا اندر صف مردان نشينم 

 بتر از خويش دشمن مي ندانم      بيا تا ترک خود گيرم که خود را 

 من آن دل را مزين مي ندانم      دلي کز آرزوها گشت پر بت 

 من اين بت کم ز سوزن مي ندانم      چو عيسي از يکي سوزن فروماند 

 اگرچه جان معين مي ندانم      مرا جانان فروشد در غمت جان 

 که جانم گم شد و تن مي ندانم       سرگشته گشتم چنان در عشق تو
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 خواهي تو از من مي ندانم چه مي      مرا هم کشتي و هم سوختي زار 

 عالج صبر کردن مي ندانم    گهي گويي که تن زن صبر کن صبر 

 ندانم ز صد خرمن يک ارزن مي      گهي گويي مرا بستان ورستي 

 شيد روشن مي ندانمهمه خور    ام نه هست و نه نيست  چون من يک ذره

 داني اگر من مي ندانم تو مي      فرو رفتم در اين وادي کم و کاست 

 طريقي به ز مردن مي ندانم      درين حيرت دل حيران خود را 

 چو او را هيچ دامن مي ندانم       که گيرد دامن عطار ازين پس 

 

 از عشق در اندرون جانم

  ندانمدردي است که مرهمي        از عشق در اندرون جانم 

 خونابه گرفت ديدگانم      بي روي کسي که کس نديد است 

 نه نام بماند و نه نشانم        از بس که نشان از بجستم 

 چون صبر نماند چون توانم        گويند که صبر کن وليکن 

 جان گير و برون بر از جهانم        جانا چو تو از جهان بروني 

 اودانمبرسان به بقاي ج        ي ديو  زين مظلم جاي خانه

 زنده بنمانم ار بمانم        بي تو نفسي به هر دو عالم 

 مانند قلم به سر دوانم        تا عشق تو در نوشت لوحم 

 تا علم يقين شود عيانم        عطار به صبر تن فرو ده 

 

 چون نام تو بر زبان برانم

 صد ميل به يک زمان برانم        چون نام تو بر زبان برانم 

 کشتي روان روان برانم        بر نام تو در ميان خشکي 

 صد سيل ز ديدگان برانم        زين درياها که پيش دارم 

 وآن کشتي را چنان برانم        از نام تو کشتيي بسازم 

 کام دل جاودان برانم       کز قوت آن روش به يک دم 

 بس گرد همه جهان برانم        رخش فلکي به زين درآرم 

 کان برانموز شش جهت م      اسب از سه صف زمان بتازم 
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 ي خونفشان برانم از ديده        در هر قدمي ز راه سيلي 

 در عالم بي نشان برانم       وين ملک که گشت ملک عطار 

 

 گر در سر عشق رفت جانم

 شکرانه هزار جان فشانم        گر در سر عشق رفت جانم 

 تاريک شود همه جهانم        بي عشق اگر دمي برآرم 

 ي صد امتحانم ر ششدرهد        ام من از تو  تا دور فتاده

 ي شير همچنانم جان تشنه        طفلي که ز دايه دور ماند 

 دهم اي دريغ جانم جان مي      اي شير  لب خشک ز شوق قطره

 گفتم مگر از رسيدگانم        عمري چو قلم به سر دويدم 

 بگشاد به غيب ديدگانم      اي برآورد  چون روي تو شعله

 ام از تو من خود آنم دانسته       معلومم شد که هرچه عمري 

 دانم که مي ندانم اين مي        گفتي که مرا بدان و بشناس 

 نوشيدن بحر چون توانم        اي ندارم  چون طاقت قطره

 کز تو خبري دهد زبانم        از تو جز ازين خبر ندارم 

 گم گشت همه به يک زمانم      ليکن دل و جان و عقل در تو 

 از کنه تو چون دهد نشانم     عقل و دل و جان چو بي نشان گشت 

 آخر روزي شود عيانم        از علم مرا مالل بگرفت 

 من طالب بود جاودانم      نه نه که عيان شدست ديري است 

 جاويد در آن بقا بمانم      هر گه که فنا شوم در آن عين 

 دايم به مراد دل رسانم         کلي  عطار ضعيف را به

 

 از در جان درآي تا جانم

 همچو پروانه بر تو افشانم        ي تا جانم از در جان درآ

 دانم پس از آن حال خود نمي      چون نماند از وجود من اثري 

 چون نمانم به جمله من مانم      در حضور چنان وجود شگرف 

 بدهم جان و داد بستانم      کي بود کي که پيش شمع رخت 
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 کاتش روز حشر بنشانم        آب چندان بريزم از ديده 

 که نيايد دو کون چندانم       و چندان عشق منم و نيم جان

 تا به جانت فرو شود جانم      جان از آن بر لب آمد است مرا 

 روي از روي تو نگردانم        بند بندم اگر فرو بندي 

 خوانم يکاد مي پيش تو ان      همچو عطار مست و جان بر دست 

 

 ز تو گر يک نظر آيد به جانم

 ايد اين جهان و آن جهانمنب      ز تو گر يک نظر آيد به جانم 

 تو داني ديگر و من مي ندانم      مرا آن يک نفس جاويد نه بس 

 ز شادي چون قلم بر سر دوانم      اگر گويي سرت خواهم بريدن 

 به لب آيد بدين اميد جانم      وگر گويي به لب جان خواهمت داد 

 بايد امانم ز تو يک روز مي      اگر خاکي شد و گرديت آورد 

 همه بر خاک راهت خون فشانم      اشک بنشانم من آن گرد که تا از 

 کمر سازي ز دلق و طيلسانم        کاله چرخ بربايم اگر تو 

 در آن عزمم که در چشمت نشانم      چو بي روي تو عالم مي نبينم 

 شوي غرقه من از تو دور مانم      ولي ترسم که در خون سرشکم 

  جان بر ميانمز شوق روي تو      تو هستي در ميان جانم و من 

 بايد که باشي جاودانم تو مي      اگر من باشم و گرنه غمي نيست 

 نخواهد بود جز حاصل زيانم      که گر صد سود خواهم کرد بي تو 

 نخواهم کفر و دين در بند آنم      و گر در بند خويش آري مرا تو 

 يقين دانم که در کافرستانم      در ايمان گر نيابم از تو بويي 

 ز ايمان نور بر گردون رسانم        بويي يابم از تو وگر در کفر

 به مهر توست جان مهربانم      اي جانا ز عطار  تو تا دل برده

 

 ازين دريا که غرق اوست جانم

 برون جستم وليکن در ميانم      ازين دريا که غرق اوست جانم 

 گشاده شد به دريا ديدگانم        بسي رفتم درين دريا و گفتم 
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 سر مويي ز دريا مي ندانم      ستم سر دريا چون نيکو باز ج

 دهد خوش خوش نشاني هر زمانم      کسي کو روي اين دريا بديد است 

 ندانم تا دهد هرگز نشانم      وليکن آنکه در درياست غرقه 

 اگر من غرق اين دريا بمانم    چو چشمم نيست دريابين، چه مقصود 

 خشک رانمدرين دريا همه بر         چو نابيناي مادرزاد، کشتي 

 چنين لب خشک و تر دامن از آنم      بايدم مرد  چو در دريا جنب مي

 چه گويند آخر آن کس را من آنم      کسي در آب حيوان تشنه ميرد 

 وزين غم پر دريغا ماند جانم        جستم نديدم  دريغا کانچه مي

 به انواع سخن گوهر فشانم        ندارم يکشبه حاصل وليکن 

 که باشد يک شکر اندر دهانم        به مرا از عالمي علم شکر 

 کنون من در پي کار عيانم       دلم کلي ز علم انکار بگرفت 

 چو مرداري شوم در خاکدانم        اگر کاري عيان من نگردد 

 به بحر دولتش باقي رسانم        اگر عطار را فاني بيابم 

 

 درين نشيمن خاکي بدين صفت که منم

 ميان نفس و هوا دست و پاي چند زنم    درين نشيمن خاکي بدين صفت که منم 

 ز دست چرخ فلک جامه پاره پاره کنم      هزار بار برآمد مرا که يکباري 

 هزار گونه گره در فتاده در سخنم    گره چگونه گشايم ز سر خود که ز چرخ 

 که جرم من ز من است و بالي خويش منم    دانم  ز هر کسي چه شکايت کنم چو مي

 که هست دشمن من در ميان پيرهنم    رستگاري روي به هيچ روي مرا نيست 

 به هر حساب که هستم اسير خويشتنم    حساب بر نتوانم گرفت بر خود از آنک 

 به قعر دوزخ نفس و هوا فرو فکنم    هزار بار به يک روز عقل را ز صراط 

 وگر متابع نفسم حريف اهرمنم        اگر موافق طبعم نديم ابليسم 

 ميان خار چو گلزار جان بود وطنم      ر چون گيرد به گرد بلبل روحم قرا

 که شد ز نفس بدآموز پيرهن کفنم      سزد که پيرهن کاغذين کند عطار 

 

 دست مي ندهد که بي تو دم زنم
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 بي تو دستي شاد چون برهم زنم      دست مي ندهد که بي تو دم زنم 

 تا دم درد تو با همدم زنم      کو مرا در درد عشقش همدمي 

 گر زنم دم بي تو نامحرم زنم       تو دم نيارم زد از آنک ني که بي

 خوش نباشد گر نفس بي غم زنم     شوي  از غم من چون تو خوشدل مي

 تا دو عالم را به يک دم کم زنم       با تو بايد از دوعالم يک دمم 

 بانگ بر خيل بني آدم زنم      گر ز دوري جاي بانگت بشنوم 

 ي عالم زنم بر سپاه جمله        ي تو ياربم  گر دهد يک مژه

 گون طارم زنم تا برين فيروزه      پيش لعلت سنگ برخواهم گرفت 

 پيشم آيد الف جام جم زنم      نفي تهمت را چو جام لعل تو 

 گرچه زخمت بر جگر محکم زنم      گفته بودي دم مزن از زخم من 

 من چگونه پيش زخمت دم زنم      چون گلوگير است زخم عشق تو 

 زخمي آيد راي از مرهم زنم        ش روي تو مرا کافرم گر پي

 تا قدم بر گنبد اعظم زنم      بر با فريد  روم در عشق هم مي

 

 چون ندارم سر يک موي خبر زانچه منم

 برم و دم نزنم بي خبر عمر به سر مي    چون ندارم سر يک موي خبر زانچه منم 

 ر مو زانچه منمگر پديدار شود يک س    نا پديدار شود در بر من هر دو جهان 

 مگر اين مشکل از آن است که بي خويشتنم    مشکل اين است که از خويشتنم نيست خبر 

 تا به جان راه برم راه ببردم به تنم    قرب سي سال ز خود خاک همي دادم باد 

 ورنه چون گل ز تو صد پاره کنم پيرهنم    اي گل باغ دلم، پرده برانداز از روي 

 که به جان آمد ازين غصه تن ممتحنم    و خبر نيست مرا چون تويي جمله چرا از ت

 که ز تو در دو جهان بوي ندارم چکنم   من تو را دارم و بس، در دو جهان وين عجب است

 که چنين بي دل و بي صبر ز حب الوطنم    تو فکندي ز وطن دور مرا دستم گير 

 نويي يک سخنمچه غمم بودي اگر بش    ي توست  تا که هستم سخنم از تو و از شيوه

 ور بسوزيم به شب عاشق آن سوختنم    گر چو شمعم بکشي زار همه روز رواست 

 بي گل روي تو چون الله بس از خون کفنم    ور شدم خسته و کشته کفني نيست مرا 

 صف کشم از مژه و آنگه صف دريا شکنم      ور شوم سوخته و آب ندارم بر لب 
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 که چو شمع آتش سوزنده دمد از دهنم   چون فريد از غم تو سوخته شد نيست عجب 

 

 زهره ندارم که سالمت کنم

 چون طمع وصل مدامت کنم        زهره ندارم که سالمت کنم 

 چون شنوي تو که سالمت کنم        گرچه جوابم ندهي اين بسم 

 گرد به گرد در و بامت کنم      چون نتوانم که به گردت رسم 

  دامت کنمي تا هوس حلقه        مرغ تو حالج سزد من کيم 

 ي جامت کنم هم نفس جرعه        خاک شدم تا نفس خويش را 

 پيشکش زخم حسامت کنم       گر به حسامم بکشي نقد جان 

 ي خامت کنم ي وعده سوخته       نيست مرا دل وگرم صد بود 

 طلبم باز که وامت کنم مي      اي  ام گفته يک شکرت خواسته

 ه حرامت کنمگر ندهي بوس      گر چه حالل است تو را خون من 

 گنگ شدم وصف کدامت کنم      چون همه خوبي جهان وقف توست 

 ي تن نيز به نامت کنم سکه      ي جانم چو به نام تو رفت  خطبه

 پيش سگ کوي غالمت کنم     ني که تني نيست دو من استخوانست 

 وقف خط غاليه فامت کنم       مشک جهان گر همه عطار داشت 

 

 دل ز عشقت بي خبر شد چون کنم

 مرغ جان بي بال و پر شد چون کنم      دل ز عشقت بي خبر شد چون کنم 

 در شد چون کنم چون سرشکم پرده      کردم نهان  عشق تو در پرده مي

 در همه عالم سمر شد چون کنم        مدتي رازي که پنهان داشتم 

 در سر آن يک نظر شد چون کنم      يک نظر بر تو فکندم جان و دل 

 گر شد چون کنم بند بندم نوحه      وي تو دور از رويت ز شوق ر

 گر نشد بهتر بتر شد چون کنم        گفتم آخر کار من بهتر شود 

 عمر رفت و سيم و زر شد چون کنم     اشک و رويم همچو سيم و زر بماند 

 عاشق جاني دگر شد چون کنم      هر زمان تا جان فشاند بر تو دل 

 حسرت به سر شد چون کنمعمر ازين       ليک چون هر لحظه جاني نيست نو 
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 ي تو پاک بر شد چون کنم غمزه      دي مرا گفتي که جان با من بباز 

 چون ز جان جان بي خبر شد چون کنم     ني که جان درباختن سهل است ليک 

 کابم از باالي سر شد چون کنم        آتش عشق تو نتوانم نشاند 

 نمهرچه بود از ماحضر شد چون ک        در حضور تو دل عطار را 

 

 ي عشق تو از بر چون کنم قصه

 وصل را از وعده باور چون کنم      ي عشق تو از بر چون کنم  قصه

 دل ندارم، قصد دلبر چون کنم      جان ندارم، بار جانان چون کشم 

 ام چون حلقه بر در چون کنم مانده      ي زلف توام چون بند کرد  حلقه

 تو برابر چون کنمخويش را با     ام  چون تو خورشيدي و من چون سايه

 مي ندانم پاي از سر چون کنم      اي تو پاي سر کن در رهم  گفته

 ام صد بار کيفر چون کنم برده      گفته بودي عزم من کن مردوار 

 ام بي عزم مضطر چون کنم مانده      عزم کردم وصل تو جانم بسوخت 

 وصل روي تو ميسر چون کنم      اي وصل تو روي  چون ندارد ذره

 مفلسم از صبر لنگر چون کنم       به غرقاب اوفتاد کشتي عمرم

 گشت چشمم غرق گوهر چون کنم      چشم بگشادم که بينم روي تو 

 نيست آن کار سخنور چون کنم      لب گشادم تا کنم وصف تو شرح 

 چون نه خشکم ماند و نه تر چون کنم      اي بردوز چشم و لب ببند  گفته

 با اين محقر چون کنمآن عوض       خواهي براي يک شکر  روح مي

 چون تو هستي روح پرور چون کنم      ام صد باره ترک روح خويش  گفته

 زيم از دست ديگر چون کنم مي      چون به يک دستم همي داري نگاه 

 اي با تو مقرر چون کنم  قصه      هرگز از عطار حرفي نشنوي 

 

 دل ندارم، صبر بي دل چون کنم

 ر و دل در عشق حاصل چون کنمصب      دل ندارم، صبر بي دل چون کنم 

 کاروان بگذشت، منزل چون کنم       در بياباني که پايان کس نديد 

 دست بر سر پاي در گل چون کنم     همرهان رفتند و من بي روي و راه 
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 زنم تا خويش بسمل چون کنم مي      همچو مرغ نيم بسمل بال و پر 

 کنمنوش کردن زهر قاتل چون         اي آب حيات  بر اميد قطره

 چاره جان داروي دل چون کنم    چون دلم خون گشت و جان بر لب رسيد 

 پيش دارم کار مشکل چون کنم    هر کسي گويد که اين دردت ز چيست 

 با بالي نفس جاهل چون کنم      مبتال شد دل به جهل نفس شوم 

 القدس عاقل چون کنم همچو روح    نفس، گرگ بد رگ است و سگ پرست 

 از دم عيسيش کامل چون کنم       زيد  ميناقصي کو در دم خر 

 از مي معنيش مقبل چون کنم     مدبري کز جرعه دردي خوش است 

 داروي عطار غافل چون کنم      چون ز غفلت درد من از حد گذشت 

 

 رفت وجودم به عدم چون کنم

 هيچ شدم هيچ نيم چون کنم      رفت وجودم به عدم چون کنم 

 چون به هم اندازم وضم چون کنم      تو همه من هيچ به هم هر دو را 

 با تو بهم بي تو بهم چون کنم        با مني و من ز توام بي خبر 

 ام بي تو ز غم چون کنم سوخته        اي غم عشق تو مرا سوخته 

 يکدم ازين واقعه کم چون کنم       ي عشق توام زنده کرد  واقعه

 در طلب خويش علم چون کنم        گرچه بسي گرم تر از آتشم 

 کشت سر چو قلم چون کنم پيش       هوست سر چو درانداختم در 

 صورت محض است صنم چون کنم      چون نتوان کرد ز تو صورتي 

 نقش پي نقش رقم چون کنم      اي همه بر هيچ ز تو چون بود 

 اي نرم بدم چون کنم موم نه      کي به دمم نرم شوي زانکه تو 

  نه درم چون کنممن نه درنگ و      ره به درنگ است و درم سوي تو 

 بر سخني ال و نعم چون کنم      چون نه مقرم من و نه منکرم 

 نيست مرا ره به حرم چون کنم        در حرم عشق چو نامحرمم 

 فرق سرم تا به قدم چون کنم      بر صفت شمع گرفتست سوز 

 عزم بيابان عدم چون کنم      تا بودم يک سر موي از وجود 

 بهيش هست ورم چون کنمفر       بازوي جود است کمال فريد 
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 دل ز دستم رفت و جان هم، بي دل و جان چون کنم

 سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنم   دل ز دستم رفت و جان هم، بي دل و جان چون کنم

 چون به دردم دايما مشغول درمان چون کنم    هرکسم گويد که درماني کن آخر درد را 

 سوزدم جان چون کنم طپد دل در برم مي مي  چون خروشم بشنود هر بي خبر گويد خموش 

 اي خون است دل، در زير طوفان چون کنم قطره  عالمي در دست من، من همچو مويي در برش 

 وآنگهم گويند براين ره به پايان چون کنم    در تموزم مانده جان خسته و تن تب زده 

  چون کنمپيشگه چون جويم و آهنگ پيشان    چون ندارم يک نفس اهليت صف النعال 

 در ميان اين همه بت عزم ايمان چون کنم    بينم عيان  در بن هر موي صد بت بيش مي

 در ميان اين و آن درمانده حيران چون کنم      نه ز ايمانم نشاني نه ز کفرم رونقي 

 بيش ازين عطار را از خود پريشان چون کنم     چون نيامد از وجودم هيچ جمعيت پديد 

 

 مآه گر من زعشق آه کن

 همه روي جهان سياه کنم        آه گر من زعشق آه کنم 

 در جهان پس چگونه آه کنم        گنجد  آه من در جهان نمي

 گر من آهي ز جايگاه کنم       هر دو عالم شود چو انگشتي 

 به دمي دفع صد سپاه کنم        گر دمي آتشين زنم ز دلم 

 من به خون در روم شناه کنم      بحر خون در دلم چو موج زند 

 خون دل را به ديده راه کنم      موج آن خون چو بگذرد از حد 

 که بسي خلق را تباه کنم        خون بريزم ز ديده چنداني 

 از پس و پيش اگر نگاه کنم        عالمي خون خويشتن بينم 

 گر کنم طاعتي گناه کنم      با چنين حالتي عجب که مراست 

 کنمگرچه دعوي پادشاه       هيچ خلقي گداتر از من نيست 

 وين عجب عزم بارگاه کنم        دهند مرا  ره به گلخن نمي

 وي عجب عزم فخر آب جاه کنم        شربتي آب چاه نيست مرا 

 چه حديث سر و کاله کنم        همچو الله کاله در خونم 

 پس کنون کره در گياه کنم        سر درودم فريد را چو گياه 
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  گر دمي در رخش نگاه کنم      همچو عطار مست عشق شوم 

 

 بي رخت در جهان نظر چکنم

 بي لبت عالمي شکر چکنم      بي رخت در جهان نظر چکنم 

 زحمت هندوي بصر چکنم      رويت اي ترک اگر نخواهم ديد 

 ي نظر چکنم رخت آلوده      چون دريغ آيدم رخت به نظر 

 من خطيري نيم خطر چکنم     دو جهان گرچه سخت با خطر است 

 از سر کوي تو گذر چکنم      چون سر موي تو به از دو جهان 

 من بدين عمر مختصر چکنم      گر عزيز است عمر مختصر است 

 چشم کور است و گوش کر چکنم       همه عالم جمال و آواز است 

 من حيران بي خبر چکنم      چون خبر دادن از تو ممکن نيست 

 چون زبان نيست کارگر چکنم      زند از تو  گرچه جان موج مي

 دست با کوه در کمر چکنم      يف ترم چون ز کاهي بسي ضع

 هيچ باشد من اين قدر چکنم      گر کنم صد هزار قرن سجود 

 با لب خشک و چشم تر چکنم      گفته بودي که خشک و تر در باز 

 بي تو با آب بر جگر چکنم        آتش دل به است بي تو مرا 

 چون ز هم ريخت بال و پر چکنم        گفتيم بال و پر زن از طلبم 

 من هيچ آخر اين سفر چکنم      سافر تويي و من هيچم چون م

 من سرگشته پا و سر چکنم      ي خودي بر من  چون تو جوينده

 من چو حلقه برون در چکنم      چون دروني تو و برون کس نيست 

 تا تو باشي همه دگر چکنم      در درون کش مرا و محرم کن 

  فرد بايد مرا حشر چکنم        محو شد درغم تو فرد فريد 

 

 چاره نيست از توام چه چاره کنم

 تا به تو از همه کناره کنم      چاره نيست از توام چه چاره کنم 

 به يکي در همه نظاره کنم        چکنم تا همه يکي بينم 

 همچو خورشيد آشکاره کنم      آنچه زو هيچ ذره پنهان نيست 
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 پرده بر ذره ذره پاره کنم      آي چون هزار عالم هست  ذره

 بر براق فلک سواره کنم      ذره را چو خورشيدي تا که هر 

 پيش روي تو پيشکاره کنم        صد هزاران هزار عالم را 

 ي چون تو ماه پاره کنم تحفه      پس به يک يک نفس هزار جهان 

 کوکب کفش از ستاره کنم      چون کنم قصد اين سلوک شگرف 

 ليک پستان ز سنگ خاره کنم        شير دوشم هزار دريا بيش 

 همچو اطفال شيرخواره کنم      هاي دو کون را زان شير  ذره

 چکنم گور گاهواره کنم      چون کمال بلوغ ممکن نيست 

 هيچ باشد همه چه چاره کنم      اي عجب چون بسازم اين همه کار 

 اين روش گر هزار باره کنم        عاقبت چون فلک فرو ريزم 

 مگرچه خورشيد پشتواره کن      همه چون چرخ گرد خود گردم 

 مگر از خويشتن گذاره کنم      نرهم از دو کون يک سر موي 

 تا کيش مرغ عشق باره کنم      چون ز معشوق محو گشت فريد 

 

 کنم هر زمان بي خود هوايي مي

 کنم قصد کوي دلربايي مي      کنم  هر زمان بي خود هوايي مي

 کنم گه به گريه هاي هايي مي      زنم  گه به مستي هاي هويي مي

 کنم کارزوي آشنايي مي      در بن درياي خون غرقه زانم 

 کنم زانکه آه از تنگنايي مي      تنگ دل شد هر که آه من شنود 

 کنم خويشتن را خاک پايي مي    چون مرا باد است از وصلش به دست 

 کنم کين همه زاري ز جايي مي      اي مرا چون جان ببين زاري من 

 کنم را قضايي مياين دم آن دم       گر دمي از دل برآمد بي غمت 

 کنم من غمت را مرحبايي مي      چون غم تو کيمياي شادي است 

 کنم هست اليق گر هوايي مي      ام  در غم تو چون کم از يک ذره

 کنم  خاک پايت توتيايي مي        ي عطار را  روشني ديده

 

 کنم اين دل پر درد را چندان که درمان مي
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 کنم گوييا يک درد را بر خود دو چندان مي    کنم  اين دل پر درد را چندان که درمان مي

 کنم شود چندان که درمان مي دردم افزون مي   بلعجب دردي است درد عشق جانان کاندرو 

 کنم چون توانم توبه چون اين کار از جان مي  چند گويي توبه آن از عشق و زين ره باز گرد 

 کنم روي جانان ميکز ميان جان هواي     از ميان جان نگيرد عشق او هرگز کنار 

 کنم وانگهي من عزم خلوتگاه سلطان مي    اين عجايب بين که نگذارند در گلخن مرا 

 کنم مرد عشق خود تويي پس من چه تاوان مي  عشق توتاوان است بر من چون نيم در خورد تو 

 کنم من چرا اين راز را از خلق پنهان مي   چون دل و جانم به کلي راز عشق تو گرفت 

 کنم ي عالم تويي بر خويش آسان مي جمله    گفتم تو و من کي بود در راه عشق ني خطا 

 کنم  با دل عطار دلتنگي فراوان مي    تا گهرهاي حقيقت فاش کردم در جهان 

 

 محلم نيست که خورشيد جمالت بينم

 بو که باري اثر عکس خيالت بينم      محلم نيست که خورشيد جمالت بينم 

 که ندانم که دمي گرد وصالت بينم    شمم بودي ي چ کاشکي خاک رهت سرمه

 خاک بوس در و درگاه جاللت بينم    صد هزاران دل کامل شده در کوي اميد 

 گر شبي پرتو آن شمع جمالت بينم    همچو پروانه پر و بال زنم در غم تو 

 جان و دل خون شود و من به چه حالت بينم    ي آن تا پس ازين  جگرم خون شد از انديشه

 من زهي دولت اگر سال به سالت بينم    بيني  را دم به دم اندر غم خود ميتو م

 ني بخور خون دل من که حالت بينم    خاک پاي تو شدم خون دلم پاک مريز 

 نشوم هيچ ملول و نه ماللت بينم     گر دهد شرح غمت خاطر عطار بسي 

 

 بينم چشم از پي آن دارم تا روي تو مي

 بينم دل را همه ميل جان با سوي تو مي    بينم  تو ميچشم از پي آن دارم تا روي 

 بينم زيرا که حيات جان باروي تو مي    تا جان بودم در تن رو از تو نگردانم 

 بينم آواره ز خان و مان بر بوي تو مي   بس عاشق سرگردان از عشق تو لب برجان 

 بينم تو ميزيرا که دل افتاده در کوي     از عشق تو نشکيبم گر خواني و گر راني 

 بينم سرگشته و بي منزل سر کوي تو مي    هر جا که يکي بيدل از عشق تو بي حاصل 

 بينم اندر خم چوگانت چون گوي تو مي  آن دل که بود سرکش گشته است اسير عشق 
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 بينم صد جان و دل خود را يک موي تو مي      گفتم که مگر کلي وصل تو بدانستم 

 بينم  کامروز به عشق اندر هندوي تو مي    عطار مگر روزي ترکيش بود درسر 

 

 بينم دردا که ز يک همدم آثار نمي

 بينم يابم دلدار نمي دل باز نمي      بينم  دردا که ز يک همدم آثار نمي

 بينم از خيل وفاداران ديار نمي      در عالم پر حسرت بسيار بگرديدم 

 بينم ار نميبينم يک ي يک دوست نمي    ي توتويش  در چار سوي عالم شش گوشه

 بينم در روي زمين اندک بسيار نمي     بسيار وفا جستم اندک قدم از هرکس 

 بينم ي اين وادي جز خار نمي در عرصه    چندان که در آن وادي کردم طلب يک گل 

 بينم کانجا به دو جود جان را مقدار نمي    تا چند درين وادي بر جان و دلم لرزم 

 بينم چون مورد درين ديوان جز مار نمي      م تا چند ز ناداني ديوان جهان دار

 بينم دردا که درين صد غم غمخوار نمي    هر روز ازين ديوان صد غم برما آيد 

 بينم زانگونه اثر کم شد کاثار نمي    گر زانکه اثر بودي در روي زمين کس را 

 بينم کز کار جهان يک دل بر کار نمي     عطار دلت بر کن از کار جهان کلي 

 

 بينم يايي در اوفتادم که پايانش نميبه در

 بينم به دردي مبتال گشتم که درمانش نمي    بينم  به دريايي در اوفتادم که پايانش نمي

 بينم ولي کس کو که در جويد که جويانش نمي  در اين دريا يکي در است و ما مشتاق در او 

 بينم هي که پايانش نميچه پويم بيش ازين را  دانم  چه جويم بيش ازين گنجي که سر آن نمي

 بينم وليک اين کوي چون يابم که پيشانش نمي  درين ره کوي مه رويي است خلقي در طلب پويان 

 بينم که او بس فارغ است از ما سر آنش نمي    به خون جان من جانان ندانم دست آاليد 

 بينم ميکه هر کو شمع جان جويد غم جانش ن  دال بيزار شو از جان اگر جانان همي خواهي 

 بينم  که هر کو جان درو بازد پشيمانش نمي   برو عطار بيرون آي با جانان به جان بازي 

 

 در درد عشق يک دل بيدار مي نبينم

 مستند جمله در خود هشيار مي نبينم     در درد عشق يک دل بيدار مي نبينم 

 مدر راه او دلي را بر کار مي نبين    جمله ز خودپرستي مشغول کار خويشند 
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 با دست هرچه ديدم چون يار مي نبينم      عمري بسر دويدم گفتم مگر رسيدم 

 خود از سگان کويش آثار مي نبينم    گفتم مگر که باشم از خاصگان کويش 

 کز کشتگان عشقش ديار مي نبينم  دعوي است جمله دعوي کو عاشقي و کو عشق 

  دار مي نبينمزيرا که جاي عاشق جز     گر عاشقي برآور از جان دم اناالحق 

 دين رفت و بر ميان جز زنار مي نبينم    چون مرد دين نبودم کيش مغان گزيدم 

 اندک ز دست دادم بسيار مي نبينم      اکنون ز نا تمامي نه مغ نه ممنم من 

 وز گلبن وصالش يک خار مي نبينم    دردا که داد چون گل عطار دل به بادش 

 

 اي برده به زلف کفر و دينم

 وز غمزه نشسته در کمينم         زلف کفر و دينم اي برده به

 شوريده و خسته دل ازينم        سرگشته و سوکوار از آنم 

 ي خون نگر چنينم بر نقطه        تا دايره وار کرد زلفت 

 آيد به فغان دو آستينم      از بس که زنم دو دست بر سر 

 گه روي نهاده بر زمينم        گه دست گشاده به آسمانم 

 بي نور رخت جهان نبينم        ر کز تو دارم با اين همه جو

 در تو رسد آه آتشينم        بر باد مده مرا که ناگه 

 اي زلف تو مشک راستينم         عطار شدم ز بوي زلفت 

 

 روم در ره او بي سر و پا مي

 روم بي تبرا و توال مي      روم  در ره او بي سر و پا مي

 روم ز و فردا ميفارغ از امرو      ايمن از توحيد و از شرک آمدم 

 روم زانکه دايم بي من و ما مي        اي  نه من و نه ما شناسم ذره

 روم الجرم از سايه تنها مي      سالک مطلق شدم چون آفتاب 

 روم بي پر و بي بال زيبا مي      مرغ عشقم هر زماني صد جهان 

 روم الجرم نادان و دانا مي      چون همه دانم وليکن هيچ دان 

 روم اين زمان با قعر دريا مي        دريا آمده اي بودم ز  قطره

 روم من ز دل با جان شيدا مي      در دلم تا عشق قدس آرام يافت 
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 روم گرچه من گنگم که گويا مي      شرح عشق او بگويم با تو راست 

 روم گفت بر يک جا به صد جا مي        بارگاهي زد ز آدم عشق او 

 روم به صحرا ميگفت روزي در         زو بپرسيدند کاخر تا کجا 

 روم در هويت بس هويدا مي      چون هويت از بطون در پرده بود 

 روم هم نهان هم آشکارا مي        گرچه نه پنهانم و نه آشکار 

 روم ور نهان جوييم پيدا مي       گر هويدا خواهيم پنهان شوم 

 روم بل کزين هر دو مبرا مي        نه چنينم نه چنان نه هردوم 

 روم  هم به سر من فرد و يکتا مي      رود  کتا ميچون فريد از خويش ي

 

 روم هر شبي وقت سحر در کوي جانان مي

 روم چون ز خود نامحرمم از خويش پنهان مي    روم  هر شبي وقت سحر در کوي جانان مي

 روم الجرم در کوي او بي عقل و بي جان مي  چون حجابي مشکل آمد عقل و جان در راه او 

 روم همچو مجنون گرد عالم دوست جويان مي     فراقش روز و شب همچو ليلي مستمندم در

 روم من بدان آموختم وقت سحر زان مي    هر سحر عنبر فشاند زلف عنبر بار او 

 روم در خم چوگان او چون گوي گردان مي    تا بديدم زلف چون چوگان او بر روي ماه 

 روم ير خاک حيران ميبا دلي پر خون به ز    ماه رويا در من مسکين نگر کز عشق تو 

 روم همچو ذره بي سر و تن پاي کوبان مي    ذره ذره زان شدم تا پيش خورشيد رخش 

 روم من چنين شوريده دل سر در بيابان مي    چون بياباني نهد هر ساعتي در پيش من 

 روم کين زمان از ننگ تو با خاک يکسان مي    تا کي اي عطار از ننگ وجود تو مرا 

 

 ايم ست ز ره بر گرفتهما هرچه آن ما

 ايم با پير خويش راه قلندر گرفته    ايم  ما هرچه آن ماست ز ره بر گرفته

 ايم ايمان خود به تازگي از سر گرفته     ايم  در راه حق چو محرم ايمان نبوده

 ايم يکباره ترک کار مزور گرفته    چون اصل کار ما همه روي و ريا نمود 

 ايم بر در گرفته زنار چار کرده به    ايم  هي ديري گزيد از هر دو کون گوشه

 ايم وز طيلسان و خرقه قلم برگرفته      ايم  اندر قمارخانه چو رندان نشسته

 ايم تا روز حشر ملک سکندر گرفته    ي حيات که در کوي دوست بود  زان چشمه
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 ايم بيرون ز کفر و دين ره ديگر گرفته    ايم  برتر ز هست و نيست قدم در نهاده

 ايم از دست دوست باده به ساغر گرفته  ي دوست ساغر و دست از ميان برون بر رو

 ايم  از لفظ او دو کون به گوهر گرفته      عطار تا بيان مقامات عشق کرد 

 

 ايم ما به عهد حسن تو ترک دل و جان گفته

 ايم با رخ و زلف تو شرح کفر و ايمان گفته    ايم  ما به عهد حسن تو ترک دل و جان گفته

 ايم ايم و هم پريشان گفته هم پريشان گشته    ايم  ايم و نام زلفت برده اد زلفت کردهي

 ايم ما تو را از استعارت در سخن جان گفته    تا تو جان از بس لطيفي در نيابد کس تو را 

 ايم تا به جانبازان عالم وصف جانان گفته  اند  ها گفته همچو من در عشقت اي جان ترک جان

 ايم درد را تسکين دل را عين درمان گفته    ديديم ما  چو درماني نميدرد عشقت را 

 ايم قرب و بعد خويشتن را وصل و هجران گفته  وصل و هجران با تو و از تو خيال عشق توست 

 ايم ايم و ترک سامان گفته از سر سر رفته  چون سر و سامان حجاب راهت آمد در رهت 

 ايم داستان عشق خود را تا به پايان گفته    ديديم ما  با خيالت چون يکي محرم نمي

 ايم ايم و گاه سلطان گفته گه گدا را خوانده  خويشتن را در ميان قبض و بسط و صحو سکر 

 ايم ايم و چند برهان گفته بس دليل آورده  مرد وصلت نيست کس بشنو درين معني که ما 

 ايم  اه پنهان گفتهايم و گ گاه پيدا کرده    گرچه عطاريم ما کاسرار راه عشق تو 

 

 ايم باده ناخورده مست آمده

 ايم عاشق و مي پرست آمده        ايم  باده ناخورده مست آمده

 ايم که نه بهر نشست آمده        ساقيا خيز و جام در ده زود 

 ايم که به خود پاي بست آمده        خيز تا از خودي برون آييم 

 ايم ما ز بهر شکست آمده        چون شکستي نبود جانان را 

 ايم هوشياران مست آمده      در جهاني که مست هشيار است 

 ايم کامالن الست آمده        ناقصان بلي خويشتنيم 

 ايم ما مگر نيست هست آمده        هستي و نيستي ما بنماند 

 ايم که به عمري به دست آمده        ما چنين خوار نيستيم الحق 

 ايم  به عنايت به شست آمده      همچو عطار در محيط وجود 
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 ايم ما مي از کاس سعادت خورده

 ايم در ازل چندين صبوحي کرده      ايم  ما مي از کاس سعادت خورده

 ايم ما که شرب روح قدسي خورده       با غذاي خاک نتوانيم زيست 

 ايم در کنار قدسيان پرورده      عار از آن داريم ازين عالم که ما 

 ايم  لوح دل بستردهنقش غير از      تا که مهر مهر او بر جان زديم 

 ايم گو بيا اينک بيان آورده      دارد ز ما  هر که اين باور نمي

 ايم زانکه ما در اندرون پرده      از برون پرده ما را کس نديد 

 ايم خويشتن را به ز کس نشمرده      گرچه عطاريم و بوي خوش دهيم 

 

 ايم دست در عشقت ز جان افشانده

 ايم و آستيني بر جهان افشانده      ايم  دست در عشقت ز جان افشانده

 ايم فشان افشانده از دو چشم خون      اي بسا خونا که در سوداي تو 

 ايم از زمين تا آسمان افشانده      وي بسا آتش که از دل در غمت 

 ايم دامن از کون و مکان افشانده        تا دل از تر دامني برداشتيم 

 ايم مان افشاندهرخت دل در يک ز      دل گراني کرد در کشتي عشق 

 ايم تن فرو داديم و جان افشانده      چون نظر بر روي آن دلبر فتاد 

 ايم در دمي بر دلستان افشانده      کرديم جمع  هرچه در صد سال مي

 ايم دل ز بار اين و آن افشانده      چون ز راه نيک و بد برخاستيم 

 ايم  بس جواهر کز زبان افشانده      چون دل عطار شد درياي عشق 

 

 ايم ما ز عشقت آتشين دل مانده

 ايم دست بر سر پاي در گل مانده      ايم  ما ز عشقت آتشين دل مانده

 ايم پاي در گل دست بر دل مانده     خاک راه از اشک ما گل گشت و ما 

 ايم ما ندانستيم و غافل مانده      ناگهاني برق وصل تو بجست 

 ايم  بسمل ماندههمچو مرغ نيم      الجرم از بس که بال و پر زديم 

 ايم دايما در کار مشکل مانده      چون ز عشقت هيچ مشکل حل نشد 
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 ايم چون ز غفلت ما به ساحل مانده      عشق تو درياست اما زان چه سود 

 ايم چون نخستين گام منزل مانده      کي تواند يافت عطار از تو کام 

 

 ايم در چه طلسم است که ما مانده

 ايم با تو به هم وز تو جدا مانده      ايم  دهدر چه طلسم است که ما مان

 ايم مانده تويي ما ز کجا مانده      ني که تويي جمله و ما هيچ نه 

 ايم پس به چه معني من و ما مانده     از همه معني چو تويي هرچه هست 

 ايم پس ز براي چه دوتا مانده    رشته چو يکتاست در اصلي که هست 

 ايم ا نه به حق نه به سزا ماندهم      چون تو سزاوار وجودي و بس 

 ايم اي همه تو هيچ چرا مانده      چون همه تو ما همه هيچ آمديم 

 ايم نه به بقا نه به فنا مانده      چون همه نه با تو و نه بي توييم 

 ايم گوي صفت بي سر و پا مانده        در خم چوگان سر زلف تو 

 ايم ا ماندهي خوف و رج سوخته      پاک کن از ما دل ما زانکه ما 

 ايم  کز دو جهان فرد تو را مانده      ما چو فريديم نه نيک و نه بد 

 

 ايم ما رند و مقامر و مباحي

 ايم انگشت نماي هر نواحي        ايم  ما رند و مقامر و مباحي

 ايم خون ريز ز ديده چون صراحي    خون خواره چو خاک جرعه از جاميم 

 ايم ايم و نه جناحي ينه قلب       هر چند که از گروه سلطانيم 

 ايم بي صبح و صبوحي و صباحي      جانا ز شراب شوق تو هر دم 

 ايم ايم و بس مباحي بس سوخته        اند  گر سوختگان تو مباحي

 ايم صالحي چون خاک مقام بي      ما فقر و صالح کي خريم آخر 

 ايم در مصطبه مست الفالحي        ايم  در بتکده رند و الابالي

 ايم کافور نه کافري رباحي        ر بود اصلي کافور رباحي ا

 ايم حالي ز بي مي مالحي      تا در رسد اين مي تو اي عطار 

 

 ما درد فروش هر خراباتيم
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 نه عشوه فروش هر کراماتيم        ما درد فروش هر خراباتيم 

 نماي اهل طاماتيم وانگشت        زنان کوي معشوقيم  انگشت

 زن خراباتيم کش و کم رديد      گر و مهره دزد و اوباشيم  حيلت

 ي دين خر خرافاتيم در شيوه      ي کفر پير و استاديم  در شيوه

 دار عزي و التيم گه صومعه        گه مرد کليسياي و ناقوسيم 

 گه مستمعان التحياتيم        گه معتکفان کوي الهوتيم 

 گه مست شراب عالم الذاتيم      گه مست خراب دردي درديم 

 ما کي ز مقام رسم و عاداتيم      را کار با عادت و رسم نيست ما 

 چه مرد مساجد و عباداتيم      ما را ز عبادت و ز مسجد چه 

 چه بابت قربت و مناجاتيم        با اين همه مفسدي و زراقي 

 زيرا که نه مرد اين مقاماتيم      برخاست ز ما حديث ما و من 

 ي شمع نور مشکاتيم  پروانه      در حالت بيخودي چو عطاريم 

 

 چه در عشق تو جان درباختيمگر

 قيمت سوداي تو نشناختيم      گرچه در عشق تو جان درباختيم 

 باختيم در ره سوداي تو مي        سالها بر مرکب فکرت مدام 

 پرداختيم يک نفس با تو نمي      خود تو در دل بودي و ما از غرور 

 پيش عشقت جان و دل درباختيم      چون بگستردي بساط داوري 

 تا به سوداي تو سر بفراختيم        سرفرازي يافتيم بر دوعالم 

 ما چو شمع از تف آن بگداختيم        آتش عشقت درآمد گرد دل 

 خويشتن در آتشت انداختيم        وار  بر اميد وصل تو پروانه

 ساختيم گاه با آن سوختن مي      سوختيم  اي مي گاه چون پروانه

  بنواختيمتا نواي درد تو      همچو عطار از جهان برديم دست 

 

 هرچه همه عمر همي ساختيم

 در ره ترسابچه درباختيم      هرچه همه عمر همي ساختيم 

 صد علم عشق برافراختيم      راهب ديرش چو سپه عرضه داد 
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 زنان بر دو جهان تاختيم نعره      کنان بر سر ميدان شديم  رقص

 زانکه نه با اسب و نه با ساختيم        ي ما کشد  ترک فلک غاشيه

 سر به دل خرقه برانداختيم      خش چون به سر ما رسيد عشق ر

 ي او ساختيم قبله ز بتخانه      ي او سوختيم  سينه به شکرانه

 قيمت ترسابچه نشناختيم      گرچه فشانديم بر او دين و دل 

 ي درد است که بنواختيم پرده      درد ده اي ساقي مجلس که ما 

  تو بنگداختيمزانکه ز درد        نه که نه ما بابت درد توييم 

 چون همه از خويش نپرداختيم      با تو که پردازد اگر راستي است 

 زان به سخن تيغ زبان آختيم      ي عطار نيست  جز سخني بهره

 

 بس که جان در خاک اين در سوختيم

 دل چو خون کرديم و در بر سوختيم    بس که جان در خاک اين در سوختيم 

 ر غمش هم خشک و هم تر سوختيمد      در رهش با نيک و بد در ساختيم 

 تر سوختيم گرچه ما هر دم قوي      سوز ما با عشق او قوت نداشت 

 مضطرب گشتيم و مضطر سوختيم      چون بدو ره ني و بي او صبر ني 

 جان خود چون عود مجمر سوختيم      چون ز جانان آتشي در جان فتاد 

 ختيمدل چو عود از طعم شکر سو      چون ز دلبر طعم شکر يافتيم 

 جان ز جانان دل ز دلبر سوختيم      ي اين راه بود  چون دل و جان پرده

 مدت سي سال ديگر سوختيم        ايم  مدت سي سال سودا پخته

 يي پر سوختيم راست چون پروانه      عاقبت چون شمع رويش شعله زد 

 کلي پاي تا سر سوختيم تا به    پر چو سوخت آنگه درافکنديم خويش 

 ما سپند روي او بر سوختيم      ي و خواه نه خواه گو بنماي رو

 خرمن پندار يکسر سوختيم      نيرزيديم ما  چون به يک چو مي

 اعجمي گشتيم و دفتر سوختيم       چون شکست اينجا قلم عطار را 

 

 تا به دام عشق او آويختيم

 ها انگيختيم جان و دل را فتنه        تا به دام عشق او آويختيم 
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 تن فرو داديم و در نگريختيم      وفتاد دل چو در گرداب عشقش ا

 خون دل با خاک ره آميختيم       بس که اندر وادي سوداي او 

 بيختيم رفتيم و گه مي گاه مي      خاک پاي او به نوک برگ چشم 

 پاي در گل خاک بر سر ريختيم      چون نيامد بر سر غربيل هيچ 

 ختيمليک در دامش به حلق آوي      گرچه ما زيرک ترين مرغي بديم 

 صورتش با روي جان انگيختيم      همچو عطاري ز شوق روي او 

 

 تا به عشق تو قدم برداشتيم

 عقل را سر چون قلم برداشتيم        تا به عشق تو قدم برداشتيم 

 ي هستي به دم برداشتيم پرده      چون دم ما سخت گيرا شد به عشق 

 وز جهان تن قدم برداشتيم      بين شديم  در جهان جان حقيقت

 ما به مستي جام جم برداشتيم    ون درآمد عشق و جان را مست کرد چ

 شادي افزوديم و غم برداشتيم      بر جمال ساقي جان زان شراب 

 از وجود و از عدم برداشتيم      پس دل خود همچو مستان خراب 

 گنج راحت بي الم برداشتيم      در خرابي همچو عطار از کمال 

 

 تا با غم عشق آشنا گشتيم

 از نيک و بد جهان جدا گشتيم        غم عشق آشنا گشتيم تا با 

 از هستي خويشتن فنا گشتيم        تا هست شديم در بقاي تو 

 بر کل مراد پادشا گشتيم        تا در ره نامرادي افتاديم 

 تا جمله به جملگي تورا گشتيم      زان دست همه جهان فرو بستي 

 شتيممستغرق سر کبريا گ      يک شمه چو زان حديث بنمودي 

 در عالم عشق مقتدا گشتيم      زانگه که به عشق اقتدا کرديم 

 اين خود چه سخن بود کجا گشتيم       اي دل تو کجايي او کجا آخر 

 گفتيم مگر که کيميا گشتيم        عمري مس نفس را بپالوديم 

 ناچيز شديم و چون هوا گشتيم      چون روي چو آفتاب بنمودي 

 رگشته چو چرخ آسيا گشتيمس        چون تاب جمال تو نياورديم 
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 در زير زمين چو توتيا گشتيم       چون محرم عشق تو نيفتاديم 

 هرچند که نا اميد وا گشتيم       نوميد مشو درين ره اي عطار 

 

 ما ترک مقامات و کرامات گرفتيم

 در دير مغان راه خرابات گرفتيم      ما ترک مقامات و کرامات گرفتيم 

 ترک سخن عادت و طامات گرفتيم      م پي بر پي رندان خرابات نهاد

 اکنون کم سالوس و مراعات گرفتيم    آن وقت که خود را همه سالوس نموديم 

 يارب که به يک دم چه مقامات گرفتيم    ي ما باز  ي آن ماه چو شد ديده در چهره

 ور عقل درو مات نشد مات گرفتيم    بس عقل که شد مات به يک بازي عشقش 

 با دلشدگان راه مناجات گرفتيم    ز مستي مي عشق چون عقل شد از دست 

 آن شيوه ز اسرار و کرامات گرفتيم      چون شيوه عطار درين راه بديديم 

 

 ي خمار گرفتيم ما بار دگر گوشه

 داديم دل از دست و پي يار گرفتيم      ي خمار گرفتيم  ما بار دگر گوشه

 پي اسرار گرفتيمپس در ره جانان     دعوي دو کون از دل خود دور فکنديم 

 و از آرزوي او کم اغيار گرفتيم    از هر دو جهان مهر يکي را بگزيديم 

 ترک خودي خويش به يکبار گرفتيم    گفتند خودي تو درين راه حجاب است 

 در کوي رجا دامن پندار گرفتيم    ي پر سوخته از شمع  اي بس که چو پروانه

 ي ظاهر ره خمار گرفتيم از کعبه    ي جان چون که نديديم نشاني  از کعبه

 چه خرقه چه تسبيح که زنار گرفتيم      از خرقه و تسبيح چو جز نام نديديم 

 ي کفار گرفتيم اندر ره دين شيوه    زين دين به تزوير چو دل خيره فروماند 

 پس ما به يقين مذهب عطار گرفتيم  چون هرچه جز او هست درين راه حجاب است 

 

 يمهر آن نقشي که بر صحرا نهاد

 تو زيبا بين که ما زيبا نهاديم      هر آن نقشي که بر صحرا نهاديم 

 جهان را در بسي غوغا نهاديم      سر مويي ز زلف خود نموديم 

 جمال خويش بر صحرا نهاديم        چو آدم را فرستاديم بيرون 
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 اگر چشمت بود پيدا نهاديم       جمال ما ببين کين راز پنهان 

 که گوهر پيش نابينا نهاديم      وگر چشمت نباشد همچنان دان 

 طلسماتي که هر دم ما نهاديم        کسي ننهاد و نتواند نهادن 

 اگرچه اين همه اسما نهاديم      مباش احوال مسمي جز يکي نيست 

 براي يک دل دانا نهاديم      دان که چنديني عجايب  يقين مي

 اي سودا نهاديم اگر دانا نه      ي تو  ز چنديني عجايب حصه

 بناي جمله بر دريا نهاديم      رور چندين نقش زيراک مشو مغ

 شود ناچيز هرچه اينجا نهاديم        اگر موجي از آن دريا برآيد 

 جهاني پر غمت آنجا نهاديم        اگر اينجا ز دريا برکناري 

 تو را سلطاني فردا نهاديم      وگر همرنگ دريا گردي امروز 

  و بي پا نهاديمچه گويي بي سر      دل عطار را در عشق اين راه 

 

 تا ما ره عشق تو سپرديم

 صد بار به زندگي بمرديم        تا ما ره عشق تو سپرديم 

 در عشق تو هم به تو سپرديم       ما را ز دو کون نيم جان بود 

 بگسسته نفس نفس شمرديم      بس روز که در هواي رويت 

 دل پر آتش به روز برديم      بس شب که چو شمع در فراقت 

 تا در پي نيم جرعه درديم      ن بيا که ديري است اي ساقي جا

 در گرمي و تشنگي سپرديم        آبي در ده که اين بيابان 

 خون گشت و ز روي خود سترديم      بي روي تو هر ميي که خورديم 

 چون از دم سرد تو فسرديم         عطار مکن به درد گرمي 

 

 تا دردي درد او چشيديم

  ز دو کون در کشيديمدامن        تا دردي درد او چشيديم 

 در کنج فنا بيارميديم        با هم نفسي ز درد عشقش 

 زهري به گمان دل چشيديم        بر بوي يقين که بو که بينيم 

 گه در هوسش به سر دويديم        گه در طلبش ز دست رفتيم 
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 ي او بسي شنيديم آوازه        در عالم پر عجايب عشق 

 ه جان و دل خريديمکين درد ب        کنيم درد او را  درمان چه

 صد پرده به يک زمان دريديم        عشقش چو به ما نمود ما را 

 خود را ز فروغ آن بديديم        اي زد  نور رخ او چو شعله

 از هر دو برون رهي گزيديم       ديديم که ما نه ز آب و خاکيم 

 ي غيب ناپديديم در پرده      چه خاک و چه آب کانچه ماييم 

 از خود نه ازو بدو رسيديم      خاست چون پرده ز روي کار بر

 از ننگ وجود او بريديم         پيوستگيي چو يافت عطار 

 

 ما ز خرابات عشق مست الست آمديم

 نام بلي چون بريم چون همه مست آمديم    ما ز خرابات عشق مست الست آمديم 

 ما همه زان يک شراب مست الست آمديم    پيش ز ما جان ما خورد شراب الست 

 ي دوست به دست آمديم ما همه زان جرعه  آدم که دوست جرعه بدان خاک ريخت خاک بد 

 ما ز پي نيستي عاشق هست آمديم    ساقي جام الست چون و سقيهم بگفت 

 تا چو گل از دست دوست دست به دست آمديم    دوست چهل بامداد در گل ما داشت دست 

 له به شست آمديمتا ز پي چل صباح جم    شست درافکند يار بر سر درياي عشق 

 ما نه بدين تيره جاي بهر نشست آمديم    خيز و دال مست شو از مي قدسي از آنک 

 گفت شکست آوريد ما به شکست آمديم    دوست چو جبار بود هيچ شکستي نداشت 

 گرچه ز تأثير جسم جوهر پست آمديم     گوهر عطار يافت قدر و بلندي ز عشق 

 

 چه مقصود ار چه بسياري دويديم

 که از مقصود خود بويي نديديم      مقصود ار چه بسياري دويديم چه 

 بسي خواري و بي برگي کشيديم       بسي زاري و دلتنگي نموديم 

 بسي در جستجويش ره بريديم      بسي در گفتگوي دوست بوديم 

 گهي رندي و قالشي گزيديم      گهي سجاده و محراب جستيم 

 ر کان کسي پرد پريديمبه هر پ      به هر ره کان کسي گيرد گرفتيم 

 به جان و دل غم عشقش خريديم      چو عشق او جهان بفروخت بر ما 
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 ز نور حضرت او ناپديديم      مگر معشوق ما با ماست زيرا 

 که چون بادي به عالم بر وزيديم      به دست ما به جز باد هوا نيست 

 تپيديم درين محنت به خون بر مي      درين حيرت همي بوديم عمري 

 کنون اين ره به پايان آوريديم      رفتيم و عمر ما به سر شد کنون 

 نديديم ار چه بسياري دويديم       دريغا کز سگ کويش نشاني 

 به ما نرسيد و ما از غم رسيديم      بسي بر بوي او بوديم و بويي 

 ميان خاک تاريک آرميديم      چو مقصودي نبود از هرچه گفتيم 

 ون اميد ازين عالم بريديم کن       کنون عطار را بدرود کرديم 

 

 دردا که درين باديه بسيار دويديم

 در خود برسيديم و بجايي نرسيديم      دردا که درين باديه بسيار دويديم 

 بسيار درين واقعه مردانه چخيديم      بسيار درين باديه شوريده برفتيم 

 ي خمار گزيديم کنان گوشه گه رقص     زنان معتکف صومعه بوديم  گه نعره

 ديديم همه چيز ولي هيچ نديديم      رديم همه کار ولي هيچ نکرديم ک

 در بند ازينيم که در بند کليديم    بر درج دل ماست يکي قفل گران سنگ 

 از طفل مزاجي همه انگشت مزيديم    از خون رحم چون به گو خاک فتاديم 

 انگشت مزيدان چه که انگشت گزيديم      چون شير ز انگشت براهيم برآمد 

 يک پر بنماند ارچه به صد پر بپريديم      روز که بالغ شدگانيم به صورت وام

 ي او بوي شنيديم زان باده که از جرعه      از دست فتاديم نه ديده نه چشيده 

 از هستي عطار به يکبار بريديم     چون هستي عطار درين راه حجاب است 

 

 تا ما سر ننگ و نام داريم

 ر دل غم تو حرام داريمب        تا ما سر ننگ و نام داريم 

 بيچارگيي تمام داريم        تو فارغ و ما در اشتياقت 

 ي بر دوام داريم انديشه        ي آنکه فارغي تو  ز انديشه

 گه دست به سوي جام داريم       گه دست ز جان خود بشوييم 

 گه ميکده را مقام داريم        گه زهد و نماز پيش گيريم 
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 ر سر کام کام داريمگه ب        گه بر سر درد درد ريزيم 

 وز هر نوعي کدام داريم        ما با تو کدام نوع ورزيم 

 يارب طمعي چه خام داريم       از تو به گزاف وصل جوييم 

 ي او به نام داريم  ما گفته        عطار چو فارغ است از نام 

 

 ما ننگ وجود روزگاريم

 گذاريم عمري به نفاق مي        ما ننگ وجود روزگاريم 

 دالن بيقراريم شوريده        پر غروريم زدگان  محنت

 در ميکده رند درد خواريم        در مصطبه عور پاکبازيم 

 دلسوختگان سوکواريم        جان باختگان راه عشقيم 

 از ظلمت کفر در خماريم        ناخورده دمي شراب ايمان 

 قولي به زبان همي برآريم      ايمان چه که با دلي پر از بت 

 زنار به زير خرقه داريم        ما ممن ظاهريم ليکن 

 دير است که ما در انتظاريم       بويي به مشام ما رسيده است 

 نه در خور دستگاه ياريم         نمايد  نه يار جمال مي

 نه در پس پرده مرد کاريم        نه پرده ز پيش ما برافتد 

 تا روز شمار در شماريم         دردي که شمار کرد عطار 

 

 ما مرد کليسيا و زناريم

 گبري کهنيم و نام برداريم         مرد کليسيا و زناريم ما

 زنان کوي خماريم پنج شش        دريوزه گران شهر گبرانيم 

 ي زاهدان به انکاريم با جمله      ي مفسدان به تصديقيم  با جمله

 در دير مغان مغي به هنجاريم      در فسق و قمار پير و استاديم 

 نفاق را خريداريمسالوس و         خريم الحق  تسبيح و ردا نمي

 گاهي مستيم و گاه هشياريم        در گلخن تيره سر فرو برده 

 گاهي عوريم و گاه عياريم        واندر ره تايبان نامعلوم 

 در حضرت حق چه مرد اسراريم        هاي نفس شيطاني  با وسوسه
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 کاندر کف نفس خود گرفتاريم      اندر صف دين حضور چون يابيم 

 داريم اين است که دوست دوست مي      امروز اين خود همه رفت عيب ما 

 بي او به بهشت سر فرو ناريم      ديري است که اوست آرزوي ما 

 او به داند اگر سزاواريم      ي ما به دوزخ اندازد  گر جمله

 در دوزخ و در بهشت با ياريم      بي يار دمي چو زنده نتوان بود 

 هست بيزاريمجز يار ز هرچه        ايم هرچه باداباد  بي او چو نه

 فارغ ز دو کون همچو عطاريم        در راه يگانگي و مشغولي 

 

 چون زلف تاب دهد آن ترک لشکريم

 هندوي خويش کند هر دم به دلبريم    چون زلف تاب دهد آن ترک لشکريم 

 در حال بند کند در دام کافريم      چون زلف کافر او آهنگ دين کندم 

 مويي تمام بود زان زلف عنبريم    مويي اگر همه خلق در من نگه نکنند 

 چون دلق زرق من است چند از سيه گريم    اي ساقي از مي عشق دلقم بشو و بيا 

 مست مالمتيم رند قلندريم    تا کي ز رد و قبول دردي بيار که من 

 ها مرد مقامريم زين پس به بتکده    تا کي ز روي و ريا بت ساختن ز هوا 

 امروز پيش مغان چون گبر آزريم    م گر دي به صومعه در، مرد خليل بد

 ليکن ز روي يقين گبرم چو بنگريم     گرچه به صورت تن، از ممنان رهم 

 کرد آن حقيقت فقر از جان و دل بريم       عطار تا که نهاد در راه فقر قدم 

 

 ما در غمت به شادي جان باز ننگريم

 ان باز ننگريمدر عشق تو به هر دو جه    ما در غمت به شادي جان باز ننگريم 

 گر جان ما بسوخت به جان باز ننگريم  المثل  خوش خوش چو شمع ز آتش عشق تو في

 گر نقد ماست جمله بدان باز ننگريم    کنند  هر طاعتي که خلق جهان کرد و مي

 ما در طلب به سود و زيان باز ننگريم    سود دو کون در طلبت گر زيان کنيم 

 يک ذره ما به عين عيان باز ننگريم      گر عين ما شود همه ذرات کاينات 

 ما تا ابد به کون و مکان باز ننگريم    اسرار تو ز کون و مکان چون منزه است 

 ي يقين به گمان باز ننگريم در پرده   چون شد يقين ما که تويي اصل هرچه هست 
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 هرگز به مرکب و به عنان باز ننگريم      در کوي تو دو اسبه بتازيم مردوار 

 ما از کنار او به ميان باز ننگريم       کناره گرفت از ميان ما عطار چو 

 

 زيم من نميرم زانکه بي جان مي

 زيم جان نخواهم چون به جانان مي      زيم  من نميرم زانکه بي جان مي

 زيم الجرم بي زحمت جان مي    در ره عشق تو چون جان زحمت است 

 زيم  مياز وجود خويش پنهان      چون بالي خويشتن ديدم وجود 

 زيم گاه خندان گاه گريان مي      در اميد و بيم عشقت همچو شمع 

 زيم غرق خون سر در گريبان مي      همچو غنچه از سر تر دامني 

 زيم گرچه دايم غرق طوفان مي     ام  روز و شب بر خشک کشتي رانده

 زيم گرچه حالي را پريشان مي        از سر زلف تو انديشم همه 

 زيم بس برهنه اين چنين زان مي        عتم ماه رويا بر اميد خل

 زيم تو ژنده خلقان مي زانکه بي      از بر خود خلعت خاصم فرست 

 زيم چون درون پرده عريان مي      ي اطلس چه سود  از برونم پرده

 زيم  سر نهاده در بيابان مي      همچو عطار از جهان فارغ شده 

 

 ي در يتيم اي صدف لعل تو حقه

 عارض تو بي قلم خط زده بر لوح سيم      ي در يتيم  اي صدف لعل تو حقه

 عقل ميان بسته چست بر سر کويت مقيم    روح دهن مانده باز در سر زلفت مدام 

 ي در يتيم ي چشمم بماند غرقه چشمه      در يتيم توام تا که درآمد به چشم 

 زانکه سر زلف توست بر صفت جيم و ميم  زين سر زلفت که هست مملکت جم توراست 

 جيم در افتد به ميم، ميم درافتد به جيم     چون سر زلف تو را باد پريشان کند 

 چند زني بيش ازين طبل به زير گليم      ي صبرم متاب  تيره گليم توام رشته

 تا دل عطار ماند چون لب تو از دو نيم      برد لب لعل تو از بر عطار دل 

 

 بر هرچه که دل نهاده باشيم

 در مشرکي اوفتاده باشيم        اشيم بر هرچه که دل نهاده ب
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 حالي ز دو خر پياده باشيم        گر بر کامي سوار گرديم 

 داد نفسي نداده باشيم        صد عمر اگر به سر باستيم 

 غم نيست که مست باده باشيم      مستي و غرور سخت کاري است 

 کين باد ز سر نهاده باشيم        زان پيش که سر نماند آن به 

 بيني که ز مرد زاده باشيم        بوم رستيم هرگه که ز زاد و

 در پيش خود ايستاده باشيم        چون سايه در آفتاب روشن 

 از هستي خويش ساده باشيم       آن به که درين قفس چو عطار 

 

 بيا تا رند هر جايي بباشيم

 سر غوغا و رسوايي بباشيم        بيا تا رند هر جايي بباشيم 

 اسير بند خودرايي بباشيم      ترسي که همچون خود نمايان  نمي

 ز سر تا پاي قرايي بباشيم        اگر در جمع قرايان نشينيم 

 چو رندان تماشايي بباشيم        بيا تا در تماشاي خرابات 

 که عاشق وار سودايي بباشيم      چو عقل ما عقيله است آن نکوتر 

 همان بهتر که دريايي بباشيم      چو در درياي بي پايان فتاديم 

 برون کون صحرايي بباشيم       گشت بر ما آنچه بايست چو صحرا

 همه جايي همه جايي بباشيم       چو پيدا نيست جاي ما چو عطار 

 

 ساقيا خيز که تا رخت به خمار کشيم

 تائبان را به شرابي دو سه در کار کشيم     ساقيا خيز که تا رخت به خمار کشيم 

 يزان از خانه به بازار کشيماوفتان خ    نشين را به يکي کوزه درد  زاهد خانه

 خيز تا پيش مغان دردي خمار کشيم   هوست هست که صافي دل و صوفي گردي 

 به يکي جرعه ميش در صف کفار کشيم    هر که را در ره اسالم قدم ثابت نيست 

 انا گويان خودي را به سر دار کشيم    هر که دعوي اناالحق کند و حق گويد 

 وقت نامد که خط اندر خط زنار کشيم      ر چند داريم نهان زير مرقع زنا

 هرکه گويد که دهد، خنجر انکار کشيم    هيچکس را ندهد دنيي و دين دست بهم 

 که ز دين بار نيابيم مگر بار کشيم    طلبي از سر دنيي برخيز  گر تو دين مي
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 اندرين راه غم عشق چو عطار کشيم     داريم  گر ازين شاخ گل وصل طمع مي

 

 ي مالميم نهاکنون که نشا

 وانگشت نماي خاص و عاميم        ي مالميم  اکنون که نشانه

 زيرا که نه مرد ننگ و ناميم        تا کي سر نام و ننگ داريم 

 ي خويش را غالميم معشوقه        در شهر ندا زنيم و گوييم 

 واندر طلب نشان و ناميم        هم نام به باد داده هم ننگ 

 ود وسرود و نقل و جاميمبا ر      ليکن شب و روز در خرابات 

 زيرا که به کار ناتماميم        واجب نبود نگار ديدن 

 با عقل و هدايت تماميم          هللا  ايم حاش ديوانه نه

 زيرا که درين چنين مقاميم        نيکوست وصال يار با فال 

 چون دانستي که ناتماميم        عطار وجود خود برون نه 

 

 بيار آن جام مي تا جان فشانيم

 نثاري بر سر جانان نشانيم      آن جام مي تا جان فشانيم بيار 

 افشان فشانيم که جان بر جام جان        بيا جانا که وقت آن درآمد 

 ز غيرت جان خود پنهان فشانيم      چو بر جان آشکارا گشت جانان 

 در آن ماتم بسي طوفان فشانيم        دمي کز ما برآيد بي غم او 

 فشان باران فشانيم ز چشم خون      چو دريا در خروش آييم وانگه 

 ي گريان فشانيم نمک در ديده       وگر در ديده آيد غير او کس 

 پايان فشانيم در از درياي بي      همان بهتر که در عشقش چو عطار 

 

 ما گبر قديم نامسلمانيم

 آور کفر و ننگ ايمانيم نام        ما گبر قديم نامسلمانيم 

 م جاثليق رهبانيمگه همد        گه محرم کم زن خراباتيم 

 کز وسوسه اوستاد شيطانيم      شيطان چو به ما رسد کله بنهد 

 سر پاي برهنگان دو جهانيم      ايم کز کسي ترسيم  زان مرد نه
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 دانيم ما راه به کار خود نمي      ايم و راه بس دور است  درمانده

 چو جمله به کار خويش حيرانيم      ما چاره به کار خويش چون سازيم 

 اين پرده ز کار خويش بدرانيم       و کي بود که ناگاهي کي باشد

 از آتش معرفت بسوزانيم      هر پرده که بعد از آن پديد آيد 

 جان را سوي آن کمال برسانيم        زآنجا که درآمديم از اول 

 ي هر دو کون برهانيم از پرده      عطار شکسته را به يک دفعت 

 

 زنيم گاه الف از آشنايي مي

 زنيم گه غمش را مرحبايي مي        زنيم  شنايي ميگاه الف از آ

 زنيم در ره عشقش نوايي مي      ي دل زار زار  همچو چنگ از پرده

 زنيم آخر اين دم ما ز جايي مي        از دم ما مي بسوزد عالمي 

 زنيم بر اميد کيميايي مي      هاي به درد  ما مسيم و اين نفس

 زنيم وفايي ميتا ابد کوس       روز و شب بر درگه سلطان جان 

 زنيم الجرم دم با گدايي مي      پادشاهانيم و ما را ملک نيست 

 زنيم بر طريق عشق رايي مي        ما چو بيکاريم کار افتاده را 

 زنيم سالکان را الصاليي مي      خوان کشيديم و دري کرديم باز 

 زنيم بينان را قفايي مي خويش      دهيم  نيستان را قوت هستي مي

 زنيم بي دل و جان دست و پايي مي      ه عالم غرق اوست اندرين دريا ک

 زنيم  تا نفس از ماجرايي مي        ماجراي عشق از عطار جو 

 

 وقت آن آمد که ما آن ماه را مهمان کنيم

 پيش او شکرانه جان خويش را قربان کنيم    وقت آن آمد که ما آن ماه را مهمان کنيم 

 افشان کنيم وانگهي بر خاک راهش ديده خون  م چون ز راه اندر رسد ما روي بر راهش نهي

 گر همه جان است ايثار ره جانان کنيم  هرچه در صد سال گرد آورده باشيم اين زمان 

 آتشي از دل برافروزيم و جان بريان کنيم    گر نباشد ماحضر چيزي نينديشيم از آن 

 م او از جان کنيمباده چون از عشق باشد جا   شمع چون از سينه سوزد نقل از چشم آوريم 

 کز تف او عقل را تا منتها حيران کنيم   کشيم از جام جان  بر جمال دوست چندان مي



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٣٤٢ 

 هم پياپي هم سراسر دورها گردان کنيم  زن در هاي و هوي آييم مست  کوبان دست پاي

 هر زمان بر روي او شادي ديگرسان کنيم    هر نفس بر بوي او عمري دگر پي افکنيم 

 صبح را تا روز حشر از خون دل مهمان کنيم  حدم ما را بود خلوت بسوز گر در آن شب صب

 ماه را بر در زنيم و چرخ را دربان کنيم    در نگنجد مويي آن دم گر بيايد ماه و چرخ 

 گر سر مويي ز ما باقي بود تاوان کنيم    در حضور او کسي ننشست تا فاني نشد 

 له را بي خويشتن بر خويشتن گريان کنيمجم  چون حريفان جمله از مستي و هستي وا رهند 

 خرقه را با سر بريم و کارها آسان کنيم    چون نه سر نه خرقه ماند از کمال نيستي 

 هر که دردي دارد از درد خودش درمان کنيم   گر دهد عطار را وصلي چنين يک لحظه دست 

 

 کنيم ما ره ز قبله سوي خرابات مي

 کنيم پس در قمارخانه مناجات مي      کنيم  ما ره ز قبله سوي خرابات مي

 کنيم گاهي ز صاف ميکده هيهات مي      زنيم  گاهي ز درد درد هياهوي مي

 کنيم مست و خراب کار خرابات مي    چون يک نفس به صومعه هشيار نيستيم 

 کنيم از بهر درديي چه مراعات مي      پيرا بيا ببين که جوانان رند را 

 کنيم نفاق توبه ز طامات مي ما بي      ند کن طاماتيان ز دردي ما توبه مي

 کنيم نه دعوي مقام و مقامات مي    بازي و مردمي همي زنيم  نه الف پاک

 کنيم بر اهل دين به کفر مباحات مي    ما را کجاست کشف و کرامات کين همه 

 کنيم با کس نه داوري نه مکافات مي      گو بد کنيد در حق ما خلق زانکه ما 

 کنيم ده که کار مي به مهمات مي مي    درين حلقه حاضرند اي ساقي اهل درد 

 کنيم بي يک پياده بر رخ تو مات مي    ي نطع دو رنگ را  سلطان يک سواره

 کنيم با شاهدان روح مالقات مي      ي دليم  ي کعبه روان باديه ما شب

 کنيم  هم يک دو روز کار خرابات مي    در کسب علم و عقل چو عطار اين زمان 

 

 ماييم از ما ايمنيم  بيما چو

 از توال و تبرا ايمنيم        ماييم از ما ايمنيم  ما چو بي

 وز تغير همچو دريا ايمنيم      از تفاخر همچو گردون فارغيم 

 هم ز پستي هم ز باال ايمنيم      چون گذر کرديم از باال و پست 
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 هم ز نادان هم ز دانا ايمنيم      ايم  چون نه نادان و نه دانا مانده

 هم ز شنوا هم ز گويا ايمنيم      ايم  ن زبان از نيک و بد دربستهچو

 الجرم ز امروز و فردا ايمنيم      چون قرار کار ما رفتست دي 

 گر نهان شد ور هويدا ايمنيم      نام و ننگ ما در اقصاي جهان 

 زانکه از ناايمني ما ايمنيم      جوييم راه  روز و شب بي راه مي

 از سرير الف و سودا ايمنيم       چون سر عطار گوي راه شد 

 

 گر مردي خويشتن ببينيم

 اندر پس دوکدان نشينيم        گر مردي خويشتن ببينيم 

 وز شرم ره زنان گزينيم        ديگر نزنيم الف مردي 

 ي زهر و انگبينيم پيمانه        کاري عجب اوفتاده ما را 

 يک ذره جمال او نبينيم        تا زهر چو انگبين نگردد 

 کين چيست که ما کنون درينيم      دل ز دست داديم ي  سر رشته

 کامروز وراي کفر و دينيم        اي ساقي درد درد در ده 

 وانگه پس کار خود نشينيم        ما در ره يار سر ببازيم 

 کز عشق به سينه آتشينيم        آبي در ده صبوحيان را 

 ما جمله صبوحيان ازينيم         صبح رخ او پديد آمد 

 از مستي خويش شرمگينيم         چو عطار ما مستانيم و هم

 

 اي جان ز جهان کجات جويم

 جاني و چو جان کجات جويم      اي جان ز جهان کجات جويم 

 بي نام و نشان کجات جويم        چون نام و نشانت مي ندانم 

 در کون و مکان کجات جويم      چون کون و مکان حجاب راه است 

 نهان کجات جويمپيدا و         چون تو نه نهاني و نه پيدا 

 در بند گران کجات جويم        هستي تو چو آسمان سبکرو 

 من همچو کمان کجات جويم        اي از بر من چو تير رفته 

 پس من به گمان کجات جويم      چون تو نرسي به کسي يقين است 
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 زنان کجات جويم من نعره        در پرده شدي خموش گشتي 

  عيان کجات جويمجان نيست      گفتي که مرا ميان جان جوي 

 کوهي به ميان کجات جويم      هستيم درين ميانه کوهي است 

 دل در خفقان کجات جويم      چون جان فريد در تو محو است 

 ي جان کجات جويم  گم گشته      گفتي که چو گم شوي مرا جوي 

 

 نشستي در دل من چونت جويم

 دلم خون شد مگر در خونت جويم      نشستي در دل من چونت جويم 

 من از هر دو جهان بيرونت جويم      تو با من در درون جان نشسته 

 پس آن بهتر بود کاکنونت جويم      چو فردا گم نخواهي بود جاويد 

 چو بي چوني تو آخر چونت جويم      مرا گويي چو گم گردي مرا جوي 

 نه سر نه پاي چون گردونت جويم      چو راهت را نه سر پيداست نه پاي 

 اگرچه هر زمان افزونت جويم       دستم کم آيي يقين دانم که در 

 از آن هر روز ديگرگونت جويم      آيي ز يک وجه  چو در دستم نمي

 سزد گر همچو بوقلمونت جويم      کني صد رنگ ظاهر  چو هر دم مي

 اگر هر دم به صد افسونت جويم       اي در دست هرگز  نيايي ذره

 ميگونت جويممفرح از لب         نميرم تا ابد گر درد خود را 

 چگونه لل مکنونت جويم      چو دريا گشت چشم من ز شوقت 

 ي موزونت جويم  شکر از خنده        شکر ريز فريدم مي نبايد 

 

 در عشق همي بال همي جويم

 درد دل مبتال همي جويم      در عشق همي بال همي جويم 

 يک درد به صد دعا همي جويم      در مان چه طلب کنم که در عشقش 

 از درد مغان صفا همي جويم       يابم  فاي دل نمياز صوف ص

 زنار و کليسيا همي جويم      از خرقه و طيلسان دلم خون شد 

 غرقه شده و آشنا همي جويم       در بحر هزار موج عشق او 

 يک ذره از آن بقا همي جويم        جانا به لقا چو آفتابي تو 
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 همي جويمتو با من و من که را         تا چند دوم به گرد عالم در 

 من گرد جهان تورا همي جويم      تو دست به جان من فرا کرده 

 بنگر که تورا کجا همي جويم      تو در دل و من به گرد عالم در 

 زان عطر دگر عطا همي جويم        عطار شدم ز عطر زلف تو 

 

 ي زلف تو دراز است چگويم چون قصه

 همه ناز است چگويمي چشمت  چون شيوه    ي زلف تو دراز است چگويم  چون قصه

 هر قصه که اين نيست مجاز است چگويم    اين است حقيقت که ز وصل تو نشان نيست 

 از شوق رخت در تک و تاز است چگويم    خورشيد که او چشم و چراغ است جهان را 

 بي روي تو در سوز و گداز است چگويم    چون شمع سحرگاه دل سوخته هر شب 

 چون زلف توام کار دراز است چگويم    مرم تا دست به زلف تو رسد در همه ع

 لعل لب تو بنده نواز است چگويم      گر کرد مرا زلف تو با خاک برابر 

 ي راز است چگويم از زلف تو در پرده        هللا که دلم گرچه ربودي  المنه

 کار من دلخسته نياز است چگويم    گفتي که بگو تا چه کشيدي تو ز نازم 

 گفتي که درم بر همه باز است چگويم       نمايي گفتم که در بسته مرا چند

 چون بر من سرگشته فراز است چگويم    گر بر همه باز است در وصل تو جانا 

 ي آن شمع طراز است چگويم پروانه     عطار درين کوي اگر نيک و اگر بد 

 

 چون نيايد سر عشقت در بيان

 انهمچو طفالن مهر دارم بر زب      چون نيايد سر عشقت در بيان 

 چون دهد نامحرم از پيشان نشان      چون عبارت محرم عشق تو نيست 

 دوستکاني چون خورد با پهلوان      کند پهلو تهي  آنک ازو سگ مي

 لب فرو بستم قلم کردم زبان    چون زبان در عشق تو بر هيچ نيست 

 در ميان خاک و خون گشتم نهان      همچو مرغ نيم بسمل در رهت 

 گر مرا بيرون نياري زين ميان      رد کنار دور از تو جان ز من گي

 از رهي دزديده يعني راه جان      دوش عشق تو درآمد نيم شب 

 تا در آشامم که مستم اين زمان      گفت صد دريا ز خون دل بيار 
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 باز يافت از عشق حالي آشيان        ي ديرينه بود  مرغ دل آواره

  آمد به استخوانعقل و جان را کارد      در پريد و عشق را در بر گرفت 

 عشق و دل ماندند با هم جاودان      عقل فاني گشت و جان معدوم شد 

 تر قصه نبود در جهان زين عجب      عشق با دل گشت و دل با عشق شد 

 بودن آن کار نه علم و بيان      ديدن و دانستن اينجا باطل است 

 هست مطلق گردي اندر المکان      چون بباشي فاني مطلق ز خويش 

 فشان گر همي جانانت بايد جان      جانان هر دو نتوان يافتن جان و 

 گويي طلب کن رازدان  راز مي      تا کي اي عطار گويي راز عشق 

 

 پرستان اي روي تو شمع بت

 ياقوت تو قوت تنگدستان       پرستان  اي روي تو شمع بت

 چشم تو و صد هزار دستان        زلف تو و صد هزار حلقه 

 تا تو به درآيي از شبستان        در خورشيد نهاده چشم بر 

 واله شده در تو همچو مستان      گردون به هزار چشم هر شب 

 هرگز نرود به کافرستان       آنچ از رخ تو رود در اسالم 

 ابجد خوانان اين دبستان        پيران ره حروف زلفت 

 هستند نه نيستان نه هستان      در عشق تو نيستان که هستند 

 پرستان از دينداران و بت         خلق ممکن نبود به لطف تو

 اي ز پستان هر شير که خورده      گوي تو که آب خضر بوده است 

 به زين نگريد سوي بستان        اي بر شده بس بلند آخر 

 وز عمر رونده داد بستان        گلگون جمال در جهان تاز 

 درهم ريزد به يک زمستان        کين گلبن نوبهار عمرت 

 پنهان ز تو خفته در گلستان      اراست مشغول مشو به گل که م

 گورستانت کند ز بستان       زخمي زندت به چشم زخمي 

 عطار تورا هزاردستان        تو گلبن گلستان حسني 

 

 اي گرفته حسن تو هر دو جهان
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 در جمالت خيره چشم عقل و جان      اي گرفته حسن تو هر دو جهان 

 ي و در جاني جهاندر جهان جان     جان تن جان است و جان جان تويي 

 مي نگنجد در زمين و آسمان      هاي و هوي عاشقانت هر سحر 

 کز دو کونش مي نيابد آشيان      بوالعجب مرغي است جان عاشقت 

 بينم نشان وز تو در عالم نمي        ي عالم همي بينم به تو  جمله

 جان من هم در يقين هم در گمان        اي ز پيدايي و پنهاني تو 

 جان همي داند که هستي در ميان       هستي بر کنار تن همي داند که

 بس هويدايي از آني بس نهان      بس سخن گويي از آني بس خموش 

 چشم اعمي چون ندارد جاي آن        کي تواند ديد نور آفتاب 

 دان دان در بارگاه غيب عيب      ما همه عيبيم چون يابد وصال 

 نش هم عنانکي شوي با عاشقا      تا نگردد جان ما از عيب پاک 

 ي آن آستان کي شود شايسته      آستين نا کرده پر خون هر شبي 

 ي يکتاي او شو جاودان  بنده      همچو عطار از دو کون آزاد گرد 

 

 اي نهان از ديده و در دل عيان

 از جهان بيرون ولي در قعر جان      اي نهان از ديده و در دل عيان 

  از هر دو بيرون جاودانخود تويي      خواندت  هر کسي جان و جهان مي

 جويدت دايم جهان هم ز جان مي      جويد مدام  هم جهان در جانت مي

 نه که جاني، ليک چون گردي نهان      تو جهاني، ليک چون آيي پديد 

 چون نهان گردي چو جاويدي عيان      چون پديد آيي چو پنهاني مدام 

 ين هم آنهم نه ايني هم نه آن هم ا      هم نهاني هم عياني هر دويي 

 تن ز پيدايي تو جان بر ميان       جان ز پنهاني تو در داده تن 

 تن چو در جوش است چون يابد نشان    جان چو بي چون است چون آيد به راه 

 زين دو وصفند اين دو جوهر در گمان    چون ز تو جان نفي و تن اثبات يافت 

 انقرب بي وصفيت يابند آن زم      وصف گردند آنگهي  هر دو گر بي

 روم بسته ميان بر سر دوان مي      ز اشتياق در وصلت چون قلم 

 فشان فشانند اين طلب را جان جان      من نيم تنها که ذرات دو کون 
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 زان چه گويم چون نيايد در بيان      آن چه جويم چون نيايد در طلب 

 پر زبانه گرددم حالي زبان      بر زبانم چون بگردد نام وصل 

 او بگفت اسرار کو اسراردان      ر خواه شرح اين اسرار از عطا

 

 قصد کرد از سرکشي يارم به جان

 قصد او را من خريدارم به جان      قصد کرد از سرکشي يارم به جان 

 راز عشقش را نگه دارم به جان      گر بسوزد همچو شمعم عشق او 

 دل بدادم چون گرفتارم به جان    عشق او دل خواهد و زين چاره نيست 

 جان ببر چند آوري کارم به جان      ن من در حکم توست رويا جا ماه

 من ز جان خويش بيزارم به جان      ني چو عشقم هست جانم گو مباش 

 گر دهي اي ماه زنهارم به جان      جانم از شادي نگنجد در جهان 

 من وفاي تو به جان دارم به جان        گر بسوزي بند بندم از جفا 

 يشباز آيم به جاي آرم به جانپ      هرچه فرمايي وگر جان خواهيم 

 کم طلب زين بيش آزارم به جان      چون دل عطار از زاري بسوخت 

 

 اي روي تو شمع تاج داران

 قراران زلف تو طلسم بي        اي روي تو شمع تاج داران 

 ي ده بزرگواران اغلوطه       ي زلف خرده کارت  اعجوبه

 انخورشيد و قمر ز شرمسار        از عکس جمال جان فزايت 

 از بهر سجود شهسواران        در پيش رخت پياده گشته 

 ناقص گردند اختياران        چون تو به کمال رخ نمايي 

 از نقد حضور غمگساران        يک ذره غم تو خوشتر آيد 

 ي تو شگرف کاران در شيوه        اند جمله  بيکاره بمانده

 از ننگ وجود نامداران        در راه تو نام و ننگ بازند 

 مخموري چشم پر خماران      توست نيست از مي از نرگس 

 بر جان نکنند تيرباران      گر جان به طلسم زلف بردي 

 با تو چه کنند دوستداران        تو دشمن جان دوستاني 
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 بسيار شدند خواستاران        اندک سوي من نگر اگرچه 

 نوميد شوند اميدواران        تا چند ز گوهر وصالت 

 ا باز رهند دردخوارانت      در ده مي صاف وصل يکبار 

 بلبل گردد به نوبهاران        عطار ز يک گل وصالت 

 

 ي جگرخواران اي جگرگوشه

 غم تو مرهم دل افکاران      ي جگرخواران  اي جگرگوشه

 درد عشقت شفاي بيماران        درد دردت عالج مخموران 

 سر فدا کرده صاحب اسراران        در بيابان آرزومنديت 

 بر سر کوي تو وفاداران        فلک غلغلي در فکنده تا به 

 رهزن خويش گشته عياران        بر سر کوه نفس در غم تو 

 خواب بيداران ي نيم ديده       بينند  همه شب جز تو را نمي

 که زبونند اين خريداران      بر همه عاشقان جهان بفروش 

 هين بباران ز چشم ما باران        اي تخم عشق در جانها  کشته

 برهانش از ميان بيکاران         است جان عطار آرزومند 

 

 اي به روي تو عالمي نگران

 خبران نيست عشق تو کار بي       اي به روي تو عالمي نگران 

 ناگزيري چو جان و ناگذران      بي نظيري چو عقل و بي همتا 

 کي بدانند قدر مختصران       گوهري را که کس نداند قدر 

 جمال خود نگراندايما در       مرد عشق تو هم تويي که تويي 

 وران جز يکي نيست ديده ديده      چون دويي راه نيست در ره تو 

 ي عاشقان خود مدران پرده       پرده بردار و بيش ازين آخر 

 بران با تو در باختند پاک        هرچه صد سال گرد آوردند 

 پس چه سنجند هيچ اين دگران        اند از تو  بازان چو مانده پاک

 باشه در مرغ خويشتن مپران        توست ي  دل عطار مرغ دانه
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 اي روي تو شمع پاکبازان

 زلف تو کمند سرفرازان        اي روي تو شمع پاکبازان 

 چون صبح بر آفتاب نازان       عشاق به روي همچو ماهت 

 چون شمع همي رود گدازان      از شوق رخت چراغ گردون 

 شبرنگ خط تو تيزتازان       از بهر شکار روي گلگونت 

 بازان افتاده به حلق جره        ي دام زاغ زلفت  حلقهزان 

 بشکسته طلسم کارسازان        يک موي ز زلف پيچ پيچت 

 بازان در ششدره مانده حلقه        از زلف مشعبدت چو مهره 

 ي حسن دلنوازان در پرده        تسبيح رخت کنند دايم 

 پاکي سوي پاک دست يازان        وصل تو درون پاک خواهد 

 هرگز نرسد به بي نمازان      اوست خورشيد وصلت که زکوة 

 نه غرق مني چو نو نيازان        جاني بايد ز خويشتن پاک 

 شد عمر و دلت نبود يازان        گفتي برهانمت ز عطار 

 

 اي ياد تو کار کاردانان

 زبانان تسبيح زبان بي        اي ياد تو کار کاردانان 

 دانان در عشق تو جان خرده        بر خود گيرند خرده هر دم 

 تا حشر بمانده سرگرانان        عشاق ز بوي جام وصلت 

 در راه تو آستين فشانان       هر لحظه هزار عاشق مست 

 زن تو چو پاسبانان چوبک      در زلف تو صد هزار دل هست 

 بنشانده به ره نگاهبانان       بر تنگ شکر ز تير مژگانت 

 گم گشت نشان بي نشانان      از بس که دلم نشان تو جست 

 در عشق جمال چون تو جانان      ان خود که بود که خون نگردد ج

 کلي ز ميان بد گمانان        عطار شکسته را برون بر 

 

 نيست آسان عشق جانان باختن

 دل فشاندن بعد از آن جان باختن      نيست آسان عشق جانان باختن 
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 با چنين جان عشق نتوان باختن      عشق را جان دگر بايد از آنک 

 سر در آن ره چون گريبان باختن       ار هر تر دامني نيست آري ک

 در غم معشوق آسان باختن      اي  هرچه آن دشوار حاصل کرده

 گاه گريان گاه خندان باختن      شمع را زيباست هر ساعت سري 

 کج روا در پيش سلطان باختن      تو گدا کژ بازي آخر کي رسي 

 ن باختنعمر ار در ماتم آ        کي تواني يوسفي ناکرده گم 

 االحزان باختن اي را بيت ديده      کار يعقوب است از سوز فراق 

 زان نبايد نرد جانان باختن       چون فريد از هرچه باشد مفلست 

 

 نيست ره عشق را برگ و نوا ساختن

 ي پيروز را دام ريا ساختن خرقه    نيست ره عشق را برگ و نوا ساختن 

 از پي ديدار حق دلق و عصا ساختن  ت دلق و عصا را بسوز کين نه نکو مذهبي اس

 اليق عشاق نيست صيد هوا ساختن  مرغ دلت را که اوست مرغ هوا خواه دوست 

 در طلب درد عشق پشت دوتا ساختن      قرار هيچ نياموختن  از فلک بي

 برگ عدم داشتن راه فنا ساختن     مفلس اين راه را سلطنت فقر چيست 

 دل به صفت همچو گوي بي سر و پا ساختن     بر سر ميدان عشق در خم چوگان دوست

 پيش برون کي شود کار ز ناساختن     کار تو در بند توست کار بساز و بيا 

 خستگي عشق را هيچ دوا ساختن    زخم خور ار عاشقي زانکه پديدار نيست 

 نيست جز او را به عشق مدح و ثنا ساختن      تا دل عطار را درد و دوا شد يکي 

 

 شق دل برداشتنکافري است از ع

 اقتدا در دين به کافر داشتن      کافري است از عشق دل برداشتن 

 در خال دين مزور داشتن        در مال تحقيق کردن آشکار 

 وز درونش پير و رهبر داشتن     از برون گفتن که شيطان گمره است 

 در هزيمت دامن تر داشتن        چون درآيد تيرباران بال 

 پس به هر دم کار ديگر داشتن      ن کار مردان چيست بيکار آمد

 خويشتن را خاک اين در داشتن      خاک ره بر خود نمايان ريختن 
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 وانگهي اميد گوهر داشتن      ي اين بحر گشتن نااميد  غرقه

 خشت بالين، خاک بستر داشتن      دست بر سر پاي در گل آمدن 

 پر داشتن بال و بي مرغ جان بي        دام تن در راه معني سوختن 

 از براي تيغ و خنجر داشتن      زند   سري کان از تو سر برميهر

 کي تواند پاي بر سر داشتن      چون فلک خورشيد را بر سر کشيد 

 سر براي تاج و افسر داشتن      پاي بر سر نه که اينجا کافري است 

 زهر دادن يا مسخر داشتن      همچو عطار اين سگ درنده را 

 

 بندگي چيست به فرمان رفتن

 پيش امر از بن دندان رفتن      چيست به فرمان رفتن بندگي 

 ترک خود گفتن و آسان رفتن      همه دشواري تو از طمع است 

 وانگهي بي سر و سامان رفتن      سر فدا کردن و سامان جستن 

 پس به يک ضربه به پايان رفتن        قابل امر شدن همچون گوي 

  رفتنپس سبکبار به پيشان        باري خود ترسيدن  از گران

 همچو پروانه به پيمان رفتن      در پي شمع شريعت شب و روز 

 تا تواني تو بيابان رفتن      آبرو باش تو در جوي طريق 

 در چنين باديه نتوان رفتن      برگ ره ساز که بي برگ رهي 

 فرخت باد ز زندان رفتن        گر تو دنيا همه زندان ديدي 

 ه فراوان رفتنمرده بايد ب        ور نداني تو بجز دنيا هيچ 

 يک شب از گنبد گردان رفتن       تا کي از خواب درآموز آخر 

 از تو شب خفتن وزيشان رفتن        آسايند  ها شد که نمي قرن

 در ره دوست به مژگان رفتن      عاشقان راست مسلم نه تو را 

 جان به کف بر در جانان رفتن      سر فدا کردن و چون عياران 

 پس درين باديه ترسان رفتن        ترک عطار به گفتن کلي 

 

 عاشقي چيست ترک جان گفتن

 زبان گفتن سر کونين بي      عاشقي چيست ترک جان گفتن 
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 علم پي کردن از عيان گفتن      عشق پي بردن از خودي رستن 

 جمله از چشم خون فشان گفتن      رازهايي که در دل پر خون است 

 ان گفتني خون يکان يک قصه      به زباني که اشک خونين راست 

 حال پيداي خود نهان گفتن      همچو پروانه پيش آتش عشق 

 تواند به ترک جان گفتن مي      عاشق آن است کو چو پروانه 

 شير پروانه را توان گفتن       گريزد از آتش  شير چون مي

 برتر از هفت آسمان گفتن        راهرو تا به کي بود سخنت 

  روان گفتنره سپرده سخن        اي از قلم ازو آموز  کم نه

 کار کردن ز کاردان گفتن      کار کن زانکه بهتر است تو را 

 ي جهان گفتن  چند از افسانه      اي عطار  جان به جانان خود ده

 

 کفر است ز بي نشان نشان دادن

 چون از بيچون نشان توان دادن      کفر است ز بي نشان نشان دادن 

 بود نشان دادنآنگاه روا       چون از تو نه نام و نه نشان ماند 

 اين سر نتوانمت بيان دادن      اي باقي  تا يک سر موي مانده

 داد دو جهان به يک زمان دادن        اي تو را زيبد  چو تو بنمانده

 دل نتواني به اين و آن دادن        گر سر يگانگي همي جويي 

 بر درگه او به عجز جان دادن      ي کارت  داني تو که چيست چاره

 صد جان بايد به مژدگان دادن      جانان جان عطار چو يافتي ز 

 

 با تو سري در ميان خواهد بدن

 کان وراي جسم و جان خواهد بدن      با تو سري در ميان خواهد بدن 

 از دو عالم بي نشان خواهد بدن      هر که زان سر يافت يک ذره نشان 

 تا ابد عمرت زيان خواهد بدن      محرم آن شو که گر آن نبودت 

 عمر تو آن است و آن خواهد بدن      ن در حضور او زني هر نفس کا

 پس عذاب جاودان خواهد بدن      ور نخواهد بود همراهت حضور 

 زان حقيقت بر کران خواهد بدن      واي بر حال کسي کو بر مجاز 
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 چون بميرد همچنان خواهد بدن       مرد دايم همچنان کاينجا زيد 

 ر گلستان خواهد بدنروز محش      تا نپنداري که هر کو خار بود 

 جمله در پيشت عيان خواهد بدن       کني  هرچه اينجا ذره ذره مي

 از براي امتحان خواهد بدن      اين همه آمد شد و وعد و وعيد 

 زانکه کار ناگهان خواهد بدن      تو بکوش و جهد کن تا پي بري 

 محرم آن آستان خواهد بدن      هر که بي او آستين در خون گرفت 

 محو و گم در يک زمان خواهد بدن      و که کار هر دو کون محرم او ش

 زانکه اين کف وان دخان خواهد بدن       ترک کن کار زمين و آسمان 

 پرده در پرده نهان خواهد بدن    چون به حضرت زود نتوان رفت از آنک 

 سوي آن حضرت دوان خواهد بدن        ي ذرات عالم الجرم  جمله

 زانکه کاري در ميان خواهد بدن      ي ا شو از هر سايه بر کناره مي

 اشتري بر نردبان خواهد بدن      در بر آن کار عالي کار خلق 

 در بر هفت آسمان خواهد بدن      اي  کار ما در پيش او چون ذره

 پس چه جاي صد جهان خواهد بدن      چون جهان آنجا کف و دودي بود 

 واهد بدنآن حقيقت ترجمان خ      چون برافتد پرده از روي دو کون  

 جاوداني صد زبان خواهد بدن        اي را تا ابد  گوييا هر ذره

 خط استغنا روان خواهد بدن      همچو باران ز آسمان سلطنت 

 يک سخن يا يک بيان خواهد بدن       در چنين جايي کجا عطار را 

 

 دل ز عشق تو خون توان کردن

 عقل را سرنگون توان کردن      دل ز عشق تو خون توان کردن 

 تا قيامت برون توان کردن      رچه جز عشق توست از سردل ه

 خويشتن را زبون توان کردن      که را خواهي  گيري آن تا زبون

 هرچه داريم خون توان کردن      تا همه خون خوريم در غم تو 

 از تو خود صبر چون توان کردن       گويي  گوييم صبر کن چه مي

 ون توان کردنکي کني پس کن      نظري کن که چون بمردم من 

 سفر اندرون توان کردن        براميد تو در پي عطار 
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 خويشتن بايد شدن عشق را بي

 نفس خود را راهزن بايد شدن      خويشتن بايد شدن  عشق را بي

 شکن بايد شدن در ره او بت    بت بود در راه او هرچه آن نه اوست 

 نکافر يک يک شکن بايد شد    زلف جانان را شکن بيش از حد است 

 دور دور از خويشتن بايد شدن      تو بدو نزديک نزديکي وليک 

 در رهش بي ما و من بايد شدن       در نگنجد ما و من در راه او 

 عاشقان را بي وطن بايد شدن      دوست چون هرگز نيايد در وطن 

 خاک راه تن به تن بايد شدن        در ره او بر اميد وصل او 

 ده در زير کفن بايد شدنزن      همچو الله غرقه در خون جگر 

 با يکي در پيرهن بايد شدن      در ره او چون دويي را راه نيست 

 پاکباز انجمن بايد شدن       پس چو عطار اندر آفاق جهان 

 

 عشق چيست از خويش بيرون آمدن

 غرقه در درياي پر خون آمدن     عشق چيست از خويش بيرون آمدن 

 گز روي بيرون آمدننيست هر      گر بدين دريا فرو خواهي شدن 

 زانکه اينجا نيست افزون آمدن      ور سر کم کاستي داراي در آي 

 ترک کردن عقل و مجنون آمدن      الزمت باشد اگر عاشق شوي 

 محرم سر هم اکنون آمدن        از ازل آزاد گشتن وز ابد 

 پس به معني فوق گردون آمدن      چون توان بودن به صورت بارکش 

 پا و سر افکنده چون نون آمدن       ن قلم سر بريده راه رفتن چو

 پس نهان چون در مکنون آمدن      سرنگون رفتن درين درياي ژرف 

 محرم اين بحر بيچون آمدن    چون دهم شرحت همي گم بودگي است 

 ني همي هردم دگرگون آمدن        تا ابد يکرنگ بودن با فنا 

 سست دين از همت دون آمدن       چيست اي عطار کفر راه عشق 

 

 کاري است قوي ز خود بريدن
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 خود را به فناي محض ديدن      کاري است قوي ز خود بريدن 

 بر لوح فنا به سر دويدن          مانند قلم زبان بريده 

 پس کرده سال از چشيدن      صد تنگ شکر چشيده هر دم 

 وانگاه ز خويش پي بريدن        اين راز شگرف پي ببردن 

 ه به يک زمان دريدنصد پرد      صد توبه به يک نفس شکستن 

 با ساقي روح مي کشيدن        در ميکده دست بر گشادن 

 در خود به رسيدن و رسيدن      در پرتو دوست همچو شمعي 

 در هستي او بيارميدن      بي خويش شدن ز هستي خويش 

 بر هستي خويشتن گزيدن        همچون عطار عشق او را 

 

 ي آفاق زن آتشي در جمله

 االطالق زن نوبت حسن علي        ي آفاق زن  آتشي در جمله

 نيست بر حق تو به استحقاق زن      ماه اگر در طاق گردون جفته زد 

 در نواز و بانگ بر آفاق زن        ي عشاق زلف رهزنت  پرده

 ي عشاق زن راه ما در پرده      ي عشاق راهي خوش بود  پرده

 آب بر روي من مشتاق زن      آتش شوق توام بي هوش کرد 

 اي کن راه آن ميثاق زن چاره      صلت عمر رفت ي ميثاق و بسته

 تيغ غمزه بر سر زراق زن      زرق در عشق تو کفر منکر است 

 وقت اگر آمد دم از ترياق زن       کشت زهر هجر تو عطار را 

   

 خال مشکين بر آفتاب مزن

 اي ديگرم بر آب مزن شيوه        خال مشکين بر آفتاب مزن 

 در دل خراب مزنآتشم         زني آبي  گر به آتش نمي

 گرهي نو ز مشک ناب مزن      صد گره هست از تو بر کارم 

 قفل بر لل خوشاب مزن        برد زنجير زلف تو دل من 

 راهم از چشم نيم خواب مزن       فتنه را بيش ازين مکن بيدار 

 راه را روز و آفتاب مزن       شب تاريک ره زنند نه روز 
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 ا به ناصواب مزنمرغ خود ر       ي توست  دل عطار مرغ دانه

 

 گر سر اين کار داري کار کن

 اي اين کار را انکار کن ور نه      گر سر اين کار داري کار کن 

 مست منگر خويش را هشيار کن        خلق عالم جمله مست غفلتند 

 تا بميري روي در ديوار کن      چون بدانستي و ديدي خويش را 

  اقرار کناي اين شيوه را ذره       گر طمع داري وصال آفتاب 

 خرقه و تسبيح با زنار کن      گر ز تو يک ذره باقي مانده است 

 پس ز استغفار استغفار کن      با مني شرک است استغفار تو 

 اول از خود خويش را بيزار کن      يار بيزار است از تو تا تويي 

 چشم در خورد جمال يار کن      خواهي عيان  گر جمال يار مي

 تو چو ذره خويش را ايثار کن        نيست پنهان آفتاب اليزال 

 ديده بر دوز آنگهي ديدار کن      تا ابد هم از عدم هم از وجود 

 دل سراي خلوت دلدار کن       چند گردي گرد عالم بي خبر 

 گرد و کار کن مرد دل شو جمع      در درج عشق بر طاق دل است 

 کنگرد جان برگرد و چون پرگار       ي توحيد با جان در ميان است  نقطه

 ي اسرار کن عزم خلوتخانه      چون فرو رفتي به قعر بحر جان 

 در نه تعليق و نه تکرار کن      درس اسرار است نقش جان تو 

 پس زبان در نطق گوهربار کن      پس چه کن در لوح جان خود نگر 

 ورنه درج نطق را مسمار کن      گر کسي را اهل بيني باز گوي 

 اي منديش و چون عطار کن  ذره      اي  ور به ترک هر دو عالم گفته

 

 گر مرد نام و ننگي از کوي ما گذر کن

 ما ننگ خاص و عاميم از ننگ ما حذر کن    گر مرد نام و ننگي از کوي ما گذر کن 

 گر راه بين راهي در حال ما نظر کن    سرگشتگان عشقيم نه دل نه دين نه دنيا 

 و دعوي، شو خلق را خبر کنتا کي ز زرق       تا کي نهفته داري در زير دلق زنار 

 گر سر عشق خواهي دعوي ز سر بدر کن      اي مدعي زاهد غره به طاعت خود 
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 واز آب و گل برون شو در جان و دل سفر کن   شوي کنون شو  در نفس سرنگون شو گر مي

 بنياد جان و دل را از عشق معتبر کن    جوهرشناس دين شو مرد ره يقين شو 

 پس گر تو مرد راهي تدبير راهبر کن      شاهي از رهبر الهي عطار يافت 

 

 خيز و از مي آتشي در ما فکن

 ي مستانه در باال فکن نعره      خيز و از مي آتشي در ما فکن 

 خويش را خوش در بن دريا فکن      چون نظيرت نيست در دريا کسي 

 پس ز راه ديده بر صحرا فکن      ي گل نوش کن  خون رز بر چهره

 ديده بر روي گل رعنا فکن       خور چو گل تا کيم خاري نهي مي

 ي جان بر هزار آوا فکن خرقه      خفتد ز عشق  چون هزار آوا نمي

 شب مخسب و شورشي در ما فکن      گر تو را مستي و عشق بلبل است 

 خويش را در پيش سر غوغا فکن      اند  شير گيران جمله غوغا کرده

 پي فردا فکنعمر مستان را       عمر امشب رفت اگر دستيت هست 

 ي مي خواه و بر خارا فکن  شيشه      تا کي اي عطار از خارا دلي 

 

 اي پسر اين رخ به آفتاب درافکن

 ي گلرنگ چون گالب درافکن باده      اي پسر اين رخ به آفتاب درافکن 

 جام پياپي کن و شراب درافکن    صبح علم بر کشيد و شمع برافروخت 

 ي عشق را رباب درافکن سوخته      شاهد سرمست را ز خواب برانگيز 

 ي خوش آمد به ماهتاب درافکن باده    گرچه شب اندر شکست ماه بلند است 

 چند نشيني به بند و تاب درافکن    گل بشکفت و دلم ز عشق تو برخاست 

 نعره درين عالم خراب درافکن      مست خرابيم جمله نعره زنانيم 

 ن از توبه دل بتاب درافکنتوبه ک    چند ازين نام و ننگ و زهد و ز تزوير 

 گو دل او غم ازين عذاب درافکن       گر دل عطار را عذاب غم توست 

 

 چو دريا شور در جانم ميفکن

 ز سودا در بيابانم ميفکن      چو دريا شور در جانم ميفکن 
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 به پاي پيل هجرانم ميفکن        ي وصلت نديدم  چو پر پشه

 اي دورانم ميفکنبه دست و پ      به دست خويش در پاي خودم کش 

 چنين از دست آسانم ميفکن     به دشواري به دست آيد چو من کس 

 به سيرابي طوفانم ميفکن      اگر از تشنگي چون شمع مردم 

 به دل در تير مژگانم ميفکن      به چشم او کز ابروي کمان کش 

 ميان تيربارانم ميفکن      پوشيم از زلف  زره چون در نمي

 به جان تو که در جانم ميفکن      زيباست چو پيچ و تاب در زلف تو 

 چو گويي پيش چوگانم ميفکن      چو پايم نيست با چوگان زلفت 

 چو زلف خود پريشانم ميفکن      چو من جمعيت از زلف تو دارم 

 ز خط خود به ديوانم ميفکن     خواهي از من  خط آوردي و جان مي

  به خاک راه حيرانم ميفکن      چو شد خاک رهت عطار حيران 

 

 زلف به انگشت پريشان مکن

 روي بدان خوبي پنهان مکن      زلف به انگشت پريشان مکن 

 ي خورشيد درافشان مکن سايه       ي مشکين سيه رنگ را  طره

 در سر آن سرو خرامان مکن        از سر بيداد سر سروران 

 جان و دلم بي سر و سامان مکن      عاشق دل سوخته را دست گير 

 حال دل خسته پريشان مکن      ک زمان اي ي چون بر ما آمده

 از بر ما قصد شبستان مکن        در بر ما يک نفس آرام گير 

 بر من دل سوخته زندان مکن      بي رخ خود عالم همچون بهشت 

 آنچه ز تو آن نسزد آن مکن       بر تو چو عطار جفايي نکرد 

 

 بيم است که صد آه برآرم ز جگر من

 برم اين عمر به سر من تا بي تو چرا مي    من بيم است که صد آه برآرم ز جگر 

 و آگاه نيم از بد و از نيک دگر من     آگاه از آنم که به جز تو دگري نيست 

 کم آمدم آنجا ز سگ راهگذر من    عمري ره تو جستم و چون راه نديدم 

 کردم همه کردار نکو زير و زبر من    دل سوخته زانم که کنون از سرخامي 
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 تر من وآنگاه بشستم به ميي دامن      خرافات فتادم در کوي خرابات و 

 جگر من هر لحظه کناري ز خم خون    ي دردي  پر کردم از اندوه به يک کوزه

 در نزع فرومانده چون شمع سحر من    وامروز درين حادثه داني به چه مانم 

 وز حلقه به درمانده چو حلقه به در من    ي معني  مردان چو نگين مانده در حلقه

 جز بي خبري از ره تو هيچ خبر من     دوست به عطار نظر کن که ندارم اي

 

 اي از آن جهانم من باز آمده

 اي از آن نهانم من پيدا شده        اي از آن جهانم من  باز آمده

 دانم که مي ندانم من کين مي      پرسي  کار من و حال من چه مي

 م منتر از همه جهان سرگشته      هرچند که در جهان نيم ليکن 

 از پس کنم و به يک مکانم من        در هر نفسي هزار عالم را 

 چه سود که آن زمان عيانم من      هر دم که نهان طلب کنم خود را 

 نشانم من آن لحظه بدان که بي      وآن دم که عيان نشان خود خواهم 

 از هر دو گذشته آن زمانم من      وان دم که نهان خود عيان جويم 

 الجمله نه اينم و نه آنم من في        ه هم هردو من اينم و آنم و ب

 توانم من  گفتن سخني نمي      زان راز که سر جان عطار است 

 

 اي ناگه چون ديد عيان من ترسا بچه

 صد چشمه ز چشم من باريد روان من     اي ناگه چون ديد عيان من  ترسا بچه

 ميان منامروز چنان ديدم زنار      دي زاهد دين بودم سجاده نشين بودم 

 نه کفر و نه ايماني درمانده ز جان من      سجاده به مي داده وز خرقه تبرايي 

 اين است کنون حاصل در بتکده جان من      نه بنده نه آزادم نه مدت خود دانم 

 در حال دل خسته بشکست امان من      با دل گفتم اي دل زنهار مشو ترسا 

  دگر ديدم سرگشته بسان منصد قوم    گفتم که منم اي جان در پرده مسيحايي 

 حقا که درون خود کفر است نهان من    گويند عطاري را چوني تو ز ترسايي 

 

 لعل تو داغي نهاد بر دل بريان من
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 زلف تو درهم شکست توبه و پيمان من      لعل تو داغي نهاد بر دل بريان من 

 اي جان منجان و دل من تويي اي دل و     بي تو دل و جان من سير شد از جان و دل 

 ي گريان من چون نگرد در رخت ديده    چون گهر اشک من راه نظر چست بست 

 بر رخ زردم فشاند اشک درافشان من    هر در عشقت که دل داشت نهان از جهان 

 زانکه تو داني که چيست بر دل بريان من    ي دل هم تو ساز  شد دل بيچاره خون، چاره

 زانکه ندارد کران، وادي هجران من    گر تو نگيريم دست کار من از دست شد 

 بو که به پايان رسد راه بيابان من    هم نظري کن ز لطف تا دل درمانده را 

 تا که برآيد ز تو حاجت دو جهان من      هست دل عاشقت منتظر يک نظر 

 زانکه دل سنگ سوخت از دل سوزان من     دار  ي خويش تو دل عطار را سوخته

 

 مندر رهت حيران شدم اي جان 

 بي سر و سامان شدم اي جان من      در رهت حيران شدم اي جان من 

 در تو سرگردان شدم اي جان من      چون نديدم از تو گردي پس چرا 

 ي حيران شدم اي جان من ذره        در فروغ آفتاب روي تو 

 از ميان جان شدم اي جان من      در هواي روي تو جان بر ميان 

 با دلي بريان شدم اي جان من       خويش را چون خام تو ديدم ز شرم

 بي دل و بي جان شدم اي جان من      ام  تا تو را جان و دل خود خوانده

 بي سر و بن زان شدم اي جان من      چون سر زلف توام از بن بکند 

 از پي درمان شدم اي جان من        من بميرم تا چرا با درد تو 

 م اي جان مندر کفن پنهان شد      چون رخت پيدا شد از بي طاقتي 

 با زمين يکسان شدم اي جان من        بر اميد آنکه بر من بگذري 

 ابر خون افشان شدم اي جان من      خاک شد عطار و من بر درد او 

 

 عشق تو در جان من اي جان من

 آتشي زد در دل بريان من      عشق تو در جان من اي جان من 

 ن مني گريا رحم کن بر ديده        در دل بريان من آتش مزن 

 سوز جان من در نگر آخر به      ي گريان من پرخون مدار  ديده



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٣٦٢ 

 دار اين غم پنهان من گوش مي      سوز جانم بيش ازين ظاهر مکن 

 اي ساز و بکن درمان من چاره      درد اين بيچاره از حد درگذشت 

 کج مکن چون زلف خود پيمان من      خود مرا فرمان کجا باشد وليک 

 زاريي باشد نه فرمان زان من    ني از آنک هرچه خواهي کن تو به دا

 آب زن در آتش سوزان من      جان عطار از تو در آتش فتاد 

 

 چند باشم در انتظار تو من

 ي روي چون نگار تو من فتنه        چند باشم در انتظار تو من 

 ي لعل آبدار تو من تشنه       لب مانده نعل در آتش  خشک

 ز زلف مشکبار تو منکمر ا        وقت آمد که بر ميان بندم 

 کوبان کنم نثار تو من پاي       برقع از روي برفکن تا جان 

 سر نهم مست در کنار تو من      گر جهان آمده است با روزي 

 تا به جان در شدم به کار تو من       اي به جان کارم  گرچه آورده

 آنکه باشم ذليل و خوار تو من      بر من از صد هزار عزت بيش 

 چشم بر راه بيقرار تو من       د خواهد بود شد قرارم که چن

 ديده روشن به روزگار تو من        تيره شد روز من چرا نکنم 

 تا شوم فرد و يار غار تو من        ترک کار فريد از آن گفتم 

 

 تو من در دل دارم جهاني بي

 تو من زانکه نشکيبم زماني بي       تو من  در دل دارم جهاني بي

 تو من چون کنم با نيم جاني بي       تو عالمي جان آب شد در درد

 تو من تا بميرم ناگهاني بي      ريز  روي در ديوار کردم اشک

 تو من پوستي و استخواني بي      ام بيشم نماند  من خود اين دم مرده

 تو من از تو چون يابم نشاني بي      تو نه نشان  چون نه نامم ماند بي

 تو من دم فغاني بيتا کنم يک       سوزد و دل ندهدم  جان من مي

 تو من چند باشم ناتواني بي        تواني آخرم فرياد رس  مي

 تو من زانکه گشتم چون کماني بي      دارم زهي داني چرا  چشم مي
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 تو من زهر خوردم بر گماني بي      دل چو برکندم ز ترياک يقين 

 تو من کنم هر دم زياني بي مي      گر نکردم سود در سوداي تو 

 تو من نگنجم در جهاني بي مي      موري عالمي است بي توام در چشم

 تو من پر سخن دارم زباني بي      نشنود  گرچه از من کس سخن مي

 تو من با که گويم داستاني بي      دوستان رفتند و هم جنسان شدند 

 تو من  خود ندارم آشياني بي      همت عطار بازي عرشي است 

 

 ي من گر با تو بگويم غم افزون شده

 ي من خونين شودت دل ز غم خون شده     ي من  تو بگويم غم افزون شدهگر با 

 ي من تو داني و بس حال دگرگون شده  زان روي که چون زلف تو تيره است و پريشان 

 ي من با خاک ببيني تن هامون شده     ام تا چو قدم رنجه کني تو  خاکي شده

 ي من  گردون شدهزين آتس از سينه به    بيم است که ذرات جهان جمله بسوزد 

 ي من گو دام تو اي مرغ همايون شده  ام اي جان سر زلف تو چه چيز است  دي گفته

 ي من گو آن تو اي عاشق مجنون شده      ام اي ليلي من آن که اي تو  پرسيده

 ي من ي چون نون شده گفتي بنگر طره      گفتم که دهانت چو الف هيچ ندارد 

 ي من اي را به شبيخون شده هندو بچه      آن روز مبادا که بدين چشم ببينم 

 ي من مقبول تو را اين دل مفتون شده    جانا به خدا بخش دلم را که گزيده است 

 ي من  هم طبع سخن پرور موزون شده      خون دل عطار چه ريزي که نيابي 

 

 اي دل و جان زندگاني من

 غم تو برده شادماني من        اي دل و جان زندگاني من 

 مي نيايي به ميهماني من       و دل شراب و کباب کردم از چشم

 اين جهاني و آن جهاني من      ام که توي  دو جهان ترک کرده

 نيست اندر زمانه ثاني من         اندرين باب شعر اي عطار 

 

 ميل درکش روي آن دلبر ببين

 عقل گم کن نور آن جوهر ببين      ميل درکش روي آن دلبر ببين 
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 عقل را در کار او مضطر ببين      گر روح را در سر او حيران ن

 صد هزاران سرور بي سر ببين      در ره عشقش که سر گوي ره است 

 خوش نفس چون عود در مجمر ببين       جان مشتي عاشق دل سوخته 

 پر ببين ي بي عقل را پروانه        پيش شمع آفتاب روي او 

 جوهري دل شو و گوهر ببين       چند بيني آنچه آن نايد به کار 

 هاي کون خشک و تر ببين ذره      س به نور آن گهر چندان که هست پ

 سحر عطار سخن گستر ببين         گر نديدي آفتاب نور بخش 

 

 بار ديگر روي زيبايي ببين

 عقل و جان را تازه سودايي ببين        بار ديگر روي زيبايي ببين 

 زاهدان را ناشکيبائي ببين        از غم آن پيچ زلف بيقرار 

 تا ابد در خود تمنايي ببين      هر که را آن چشم هست در جمالش 

 غارتي نو تازه غوغايي ببين       در ميان اهل دل هر ساعتش 

 فارغ از امروز و فردايي ببين        عاشقان را نقد عشق او نگر 

 عالمي را همچو شيدايي ببين        بر سر ميدان رسوايي عشق 

 و بااليي ببينهر زماني شيب         هاي بي پايان او  در بيابان

 شبنمي در زير دريايي ببين      گر نديدي دل به زير بار عشق 

 گاه دل را در تمنايي ببين      گاه جان را در تک و پويي نگر 

 بر منش هر لحظه صفرايي ببين      پزم  تا که سوداي وصالش مي

 اي جايي ببين  گفت خود گم کرده        گفتمش جانا دل عطار کو 

 

 يناي روي تو آفتاب کون

 ابروي تو طاق قاب قوسين        اي روي تو آفتاب کونين 

 نقدي روشن چو چشم تو عين        بر روي جهان نديده چشمي 

 يک چشمه نديد چشم بحرين        ي کوثر لب تو  جز چشمه

 مويي آمد ميانش مابين        ديدم کمر تو را ز هر سوي 

 جان به که کنم نه کان به ميتين        چون تو گهري ز کان جاني 
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 از لعل تو يک شکر کند دين       رفت دلم به غرق تا بوک  مي

 بربود و کشيد در عقابين      زلفت چو عقاب در عقب بود 

 خال تو بس است قرةالعين        ي من سپيد کردي  گر ديده

 اثنين درد تو بسي است ثاني        در غار غم تو جان ما را 

 لينالقاي عصا و خلع نع      ي تو شدم که شرط است  افکنده

 نوري که ازوست اين همه زين      دهد به خورشيد  چون روي تو مي

 کز پرتو توست نور کونين         تا چند بر آفتاب بندي 

 در عين عيان ما بود شين        گر جمله فروغ تو ببينيم 

 کي در غلط اوفتيم در عين        گر در غلط اوفتاد در علم 

  اين از مطلب کيف و مطلب      عطار درين سخن برون است 

 

 هر که جان درباخت بر ديدار او

 صد هزاران جان شود ايثار او      هر که جان درباخت بر ديدار او 

 تا شوي از خويش برخودار او      تا تواني در فناي خويش کوش 

 نسيه نبود پرتو رخسار او      چشم مشتاقان روي دوست را 

 در مقام معرفت ديدار او      نقد باشد اهل دل را روز و شب 

 گوش کو تا بشنود گفتار او    وست يک دم نيست خاموش از سخن د

 بو که يکدم بشنوي اسرار او      پنبه را از گوش بر بايد کشيد 

 پاي برتر نه ز نور و نار او      نور و نار او بهشت و دوزخ است 

 درگذر زين هر دو در زنهار او      دوزخ مردان بهشت ديگران است 

 جان مردان خون شد اندر کار او       کز اميد وصل و از بيم فراق 

 سرنگون آويخته از دار او      عاشقان خسته دل بين صد هزار 

 بيخود و سرگشته از تيمار او      اند  همچو مرغ نيم بسمل مانده

 تا که ديد از رفتگان آثار او      اند و کس نديد  صد هزاران رفته

 جز اميد رحمت بسيار او      زاد عطار اندرين ره هيچ نيست 

 

 اي چو گويي گشته در ميدان او
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 تا ابد چون گوي سرگردان او      اي چو گويي گشته در ميدان او 

 گرد در ميدان او پس به سر مي      همچو گويي خويشتن تسليم کن 

 تن فرو ده درخم چوگان او      جان اگر زو داري و جانانت اوست 

 ن اودل منه بر وصل و بر هجرا      سوز عشقش بس بود در جان تو را 

 اينت بس يعني که عشقت زان او      با وصال و هجر او کاريت نيست 

 خويش را بيني همي حيران او      اين کمالت بس که در وادي عشق 

 غرقه در درياي بي پايان او      اي  اي در راه عشقش قطره تو که

 تا کجا دارد کسي ديوان او      پرسي خبر  وانگه از هر سوي مي

 برفشان چون در رسد فرمان او      روانه وار تن زن اي عطار و جان پ

 

 اي صبا گر بگذري بر زلف مشک افشان او

 همچو من شو گرد يک يک حلقه سرگردان او  اي صبا گر بگذري بر زلف مشک افشان او 

 وز سر زلفش نشاني آر ما را زان او    منت صد جان بيار و بر سر ما نه به حکم 

 گاه خود را گوي گردان در خم چوگان او    باي ي مشکين ر گاه از چوگان زلفش حلقه

 شرق تا غرب جهان از زلف مشک افشان او  خوش خوش اندر پيچ زلفش پيچ تا مشکين کني 

 تا پريشاني نيايد زلف عنبرسان او    ني خطا گفتم ادب نيست آنچه گفتم جهد کن 

 حيوان اوي  نوش کن بر ياد من از چشمه  گر مرا دل زنده خواهي کرد جامي جانفزاي 

  چون ببيني جانفزايي لب و دندان او  گر تو جان داري چه کن بر کن به دندان پشت دست

 گو به جان تو فرو شد روز اول جان او    گويد سالم  گو فالني از ميان جانت مي

 کني درمان او درد او از حد بشد گر مي  جان او در جان تو گم گشت و دل از دست رفت 

 ي پر درد در ديوان او عرضه کن اين قصه   واه اول بعد از آن چون رسي آنجا اجازت خ

 ورنه حالي بر زمين دوزد تو را مژگان او    دار  چشم آنجا بر مگير از پشت پاي و گوش

 تا چنان کو گفت برساني به من فرمان او  هرچه گويد يادگير و يک به يک بر دل نويس 

 ي خندان او  ا مژده رسان از پستهصبح ر  چند گريي اي فريد از عشق رويش همچو شمع 

 

 اي صبا برگرد امشب گرد سر تاپاي او

 صد هزاران سجده کن در عشق يک يک جاي او    اي صبا برگرد امشب گرد سر تاپاي او 
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 گر نسيمي آوري از زلف عنبرساي او    ي جاويد گرداني به قطع  جان ما را زنده

 ونين خوري از نرگس شهالي اوي خ دشنه    گر سر انگشت بي حرمت به زلف او بري 

 تا نگردي همچو من پروانه نا پرواي او    پيک راهي تو به شمع روي او منگر بسي 

 ي زيباي او کز نظر آزرده گردد چهره    ي او در نظر  نيست دستوري که آري چهره

 پس برافشان جمله بر روي جهان آراي او  گر تو خواهي کرد کاري صد جهان جان وام کن 

 همچنان خور شربتي از جام جان افزاي او  پر آب خضر از دست عيسي چون خورند جام جم 

 سر به مهرم يک شکر از لعل گوهر زاي او     ام تا تحفه آري زودتر  منتظر بنشسته

 خاصه آن ساعت که روي آري به خاک پاي او    جهد کن تا آن سمن را بر نيازاري به گرد 

 کي تواني شد به چشم خويشتن بيناي او    تا نسازي چشم را از خاک پايش توتيا 

 زانکه نتوان کرد اال پاک دامن راي او    غسل ناکرده مرو تر دامن آنجا زينهار 

 تا طهارت کرده گردي گرد هفت اعضاي او    ي من هفت بار  غسل کن اول به آب ديده

 ي اوسود تو در هر دو عالم بس بود سودا   گر زيان کردي دل و دين در ره او اي فريد 

 

 اي سراسيمه مه از رخسار تو

 سرو سر در پيش از رفتار تو      اي سراسيمه مه از رخسار تو 

 اي است افالک از پرگار تو نقطه      اي است انجم زخورشيد رخت  ذره

 عقل کل جزوي است از رخسار تو      گل که باشد پيش رخسارت از آنک 

  تواز شکرريز شکر گفتار      پر شکر شد شرق تا غرب جهان 

 اي ديدار تو بر اميد ذره      چشم گردد ذره ذره در دو کون 

 جان شعاع تو جهان آثار تو      گنج پنهاني تو اي جان و جهان 

 پس که خواهد بود جز تو يار تو    چون تو هستي هر زمان در خورد تو 

 هست هر دم تيزتر بازار تو    چون کسي را نيست يارا در دو کون 

 کس نيامد واقف اسرار تو       نفس صد هزاران جان فروشد هر

 تر در کار تو از فلک سرگشته      دانم هزار و صد هزار  بيش مي

 و آفريدن نيست جز اظهار تو      آفريند آنچه هست  دم به دم مي

 تا نثار تو شود ايثار تو      استد دمي يک ذره چيز  خود نمي

 کان نثار توست انمودار تو      هر زماني صد هزاران عالم است 
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 خواري و غم هر که شد غمخوار تو        اي  تا ابد هرگز نبيند ذره

 کز هزاران تخت بهتر دار تو      زان حسين از دار تو منصور شد 

 زان همه گل خوشترم يک خار تو      گر همه آفاق عالم پر گل است 

 برهم اندازم به استظهار تو      صد سپه هرلحظه گر ظاهر شود 

 اي تيمار تو در دل من ذره      بچربد بر جهاني خوش دلي  مي

 در لحد آورد و در ديوار تو      روي گردانيد عطار از دو کون 

 زين جهت شد نيست خود عطار تو       اند  عالمي در هستي خود مانده

 

 ماييم دل بريده ز پيوند و ناز تو

 ي زلف دراز تو کوتاه کرده قصه      ماييم دل بريده ز پيوند و ناز تو 

 زنگي دلم ز شادي بي ترکتاز تو      ام  زلف تو ديدهتا ترکتاز هندوي 

 کان راست بود ترک کج پرده ساز تو      اي  هرگز نساخت در ره عشاق پرده

 از شوق زلف عنبري سرفراز تو    ام از غم چو مست عشق  سر در نشيب مانده

 آزاد شد ز قامت تو در نماز تو      گر بود پيش قامت تو سرو در نماز 

 زان خط محقق است که شد نسخ ناز تو      ت را روان بود خطت که آفتاب رخ

 پرورده است از شکر دلنواز تو    ني ني که هست خط تو سرسبز طوطيي 

 ي دلنواز تو طوطي گرفت غاشيه    شهباز حسن تو چو ز خط يافت پر و بال 

 از حد گذشت شوق من و احتراز تو    هر روز احتراز تو بيش است سوي من 

 کس از گنج راز تو واقف نگشت هيچ    ره سوداي تو طلسم از بس که هست در 

 چون کس نبود محرم کوي مجاز تو    چون از کسي حقيقت رويت طلب کنم 

 گر سر دمي چو شمع بتابد ز گاز تو     سر باز زن چو شمع به گازي فريد را 

 

 تا دل ز دست بيفتاد از تو

  توتن به اندوه فرو داد از        تا دل ز دست بيفتاد از تو 

 ي خون زاد از تو چشم من چشمه      دل من گشت چو دريايي خون 

 نيستم يک نفس آزاد از تو        ي سوداي تو شد  تا دلم بنده

 طاقتم نيست که فرياد از تو        چند در خون دلم گرداني 
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 گر زيانيم بود باد از تو        دارد سود  ليک فرياد نمي

  بيداد از توخامشي از من و        ماند  تا ز عمرم نفسي مي

 شرمم آيد که کنم ياد از تو      خامشي به به چنين دل که مراست 

 گر نيم من به غمت شاد از تو        در ره عشق تو شاديم مباد 

 کار با درد تو افتاد از تو        شادمانيم نباشد که مرا 

 شد درين واقعه بر باد از تو         دل عطار چو درد تو نيافت 

 

 واي مرا زندگي جان از ت

 زنده بينم همه جهان از تو        اي مرا زندگي جان از تو 

 هر شب از شرم، پر فغان از تو      به زمين مي فرو شود خورشيد 

 شکر گويم به صد زبان از تو      گر زباني دهي به يک شکرم 

 که کمر ماند بي ميان از تو       دست چون در کمر کنم با تو 

 يوه است صد فغان از تواين چه ش       بار ندهي و پيش خود خواني 

 ام نهان از تو ليک جان کرده       دل ز من بردي و نگفتم هيچ 

 که مرا هست بيم جان از تو        نتوانم که باز خواهم دل 

 کين بدادم ز بيم آن از تو      جان رها کن به من چو دل بردي 

 صبر کفر است يک زمان از تو      دعوي صبر چون کنم که مرا 

 که شود محو جاودان از تو        بد اثر وصل تو کسي يا

 نتوان يافت نشان از تو        ماند  تا نشاني ز خلق مي

 نيست عطار را امان از تو        عاشقان را خط امان دادي 

 

 هر زمان شوري دگر دارم ز تو

 تر دارم ز تو هر نفس دل خسته      هر زمان شوري دگر دارم ز تو 

 ا خبر دارم ز تومي ببازم ت      بر بساط عشق تو هر دو جهان 

 هيچ آبي بر جگر دارم ز تو      خاک بر فرقم اگر جز خون دل 

 پس چگونه چشم تر دارم ز تو      چون ندارم هيچ آبي بر جگر 

 زانکه دل خون تا به سر دارم ز تو      نه که چشم من تر است از خون دل 
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 هر تويي عشق دگر دارم ز تو      اين دل يکتاي من شد تو به تو 

 هم توي تويي اگر دارم ز تو      تم که در دل توي نيست ني خطا گف

 دل چو خون شد من چه بردارم ز تو      گفته بودي دل ز من بردار و رو 

 سوز و تفي تا سحر دارم ز تو      صبح رخت  هر شبي چون شمع بي

 زرد رويي در بدر دارم ز تو      چون برآيد صبح همچون آفتاب 

 وي دردي راه بر دارم ز توس      اي  همچو چنگي هر رگي در پرده

 گر دارم ز تو جزو جزوم نوحه      همچو ني دل پر خروش و تن نزار 

 تا کي آخر دست بردارم ز تو      ماه رويا کار من از دست شد 

 دست با غم در کمر دارم ز تو      کوه غم برگير از جانم از آنک 

 تا کي آخر دردسر دارم ز تو       خيز اي عطار و سر در عشق باز 

 

 اي خرد را زندگي جان ز تو

 بندگي از عقل و جان فرمان ز تو      اي خرد را زندگي جان ز تو 

 صد هزاران درد بي درمان ز تو       هر زمان قسم دل پر درد من 

 باز يابم بي سخن صد جان ز تو     بري از يک سخن  گر ز من جان مي

 اي اما همه احسان ز تو تو نه        من نيم اما همه زشتي ز من 

 مانده بس حيران و سرگردان ز تو      پاي از سر کرده سر از پاي چرخ 

 هست در هر قطره صد طوفان ز تو      ي اشکم که آن را نيست حد  قطره

 تو چون باران ز تو چند بارد بي     روز و شب بر جان من درد و دريغ 

 تا برون آيم ازين زندان ز تو      يوسف عهدي برون آي از حجاب 

 چند خواهم داشتن ديوان ز تو        مين و آسمان ذره ذره در ز

 تا شود هر دو جهان پنهان ز تو        با عدم بر جمله و پيدا بباش 

 خلق خود گردند جان افشان ز تو     تو نقاب از چهره برگيري بس است 

 تا بسوزد اين دل بريان ز تو         وارهان عطار را يکبارگي 

 

 روم بر خاک دل پر خون ز تو مي

 زاد راهم درد روزافزون ز تو       بر خاک دل پر خون ز تو روم مي
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 کز همه کس فارغم بيرون ز تو      در دو عالم نيست کاري با کسم 

 صد هزاران چشم چون گردون ز تو      تا به کي بر در نهم درانتظار 

 همچو باران اشک بر هامون ز تو      چند ريزم از سر يک يک مژه 

 تا نتازد اشک من گلگون ز تو      تو بتاز از ناز شبرنگ جمال 

 تا بگردند اهل دل در خون ز تو        تخت بنهادي ميان خون دل 

 هر نفس صد درد ديگرگون ز تو        فرود آيد به جان غمکشم  مي

 کي کنم با خاک و خون معجون ز تو      گر تو يک درد مرا معجون کني 

  ز توزانکه بس زار است اين مجنون      رحم کن زين بيش زنجيرم مکش 

 من طمع چون دارم آن اکنون ز تو      وصل تو هرگز نيابد هيچکس 

 ي موزون ز تو هر دمم صد وعده        ليک کي گردد اميدم منقطع 

 چند گردم همچو بوقلمون ز تو      يک رهم يکرنگ گردان در فنا 

 محو شد در عالم بيچون ز تو      تا فريد از خويش بي اثبات گشت 

 

  زلف شورانگيز توبرخاست شوري در جهان از

 ريز تو ي خون بس خون که از دلها بريخت آن غمزه  برخاست شوري در جهان از زلف شورانگيز تو 

 شد خون چشمم چشمه زن از چشم رنگ آميز تو  اي زلفت از نيرنگ و فن کرده مرا بي خويشتن 

 ريز تو ود خونچون کس نماند اندر جهان تا کي ب   در راه تو از سرکشان ني ياد مانده ني نشان 

 از حد گذشت اي جان و دل درد من و پرهيز تو  شد بي تو اي شمع چگل ديوانگي بر من سجل 

 شيران همه گردن نهند از بيم دست آويز تو  دهند  آنها که مردان رهند از شوق تو جان مي

 چون مرغ بسمل در رهت مست از خط نوخيز تو  از شوق روي چون مهت گردن کشان درگهت 

 عطار شد شوريده دل از چشم شورانگيز تو  ي پايي به گل   تو اي دل گسل درماندهبي روي

 

 گر عالم، طاوس جمال تو اي جلوه

 سرسبزي و شب رنگي وصف خط و خال تو      گر عالم، طاوس جمال تو  اي جلوه

 در دق و ورم مانده از رشک هالل تو    بدري که فرو شد زو خورشيد به تاريکي 

 پرورده به زير پر سيمرغ جمال تو  ي يک روزه  ا چون بچهصد مرد چو رستم ر

 تا بو که به دست آرد يک ذره وصال تو    زان درفکند خود را خورشيد به هر روزن 
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 نرسد به رخ خوب خورشيد مثال تو    مه گرچه به روز و شب دواسبه همي تازد 

 توخود هم تک برق آمد شبرنگ خيال      گفتم ز خيال تو رنگي بودم يک شب 

 کشتن شودم واجب از گفت محال تو  گفتي که تو را از من صبر است اگر خواهي 

 شد گنگ زبان او در وصف کمال تو      عطار به وصافي گرچه به کمال آمد 

 

 اي دل و جان کامالن، گم شده در کمال تو

 عقل همه مقربان، بي خبر از وصال تو    اي دل و جان کامالن، گم شده در کمال تو 

 ي جمال تو هجده هزار عالم است آينه    ويي به خود نگر جمله ببين که دايما جمله ت

 هرچه که هست در جهان هست همه مثال تو      تا دل طالبانت را از تو داللتي بود 

 اي در صفت کمال تو نيست مجال نکته    ي اهل ديده را از تو زبان ز کار شد  جمله

 رود در غم گوشمال تو شت خميده ميپ    ها بي سر و پاي در رهت  چرخ رونده قرن

 هر که دمي جالب خورد از قدح جالل تو    تا ابدش نشان و نام از دو جهان بريده شد 

 زانکه وجود گم کند خلق در اتصال تو    اند دور دور اهل دو کون از رهت  مانده

 تا لب خشک عاشقان تر شود از زالل تو    خشک شديم بر زمين پرده ز روي برفکن 

 رد مکنش که در سخن هست زبانش الل تو     تر کسي  فريد در جهان هست فصيحگرچه 

 

 اي غذاي جان مستم نام تو

 چشم عقلم روشن از انعام تو        اي غذاي جان مستم نام تو 

 اي از جام تو تا چشيدم جرعه      عقل من ديوانه جانم مست شد 

 وتا بديدم سيم هفت اندام ت    شش جهت از روي من شد همچو زر 

 تا به حلق آويختم در دام تو        ي زلف توام دامي نهاد  حلقه

 جان من آسوده از دشنام تو      ي چشمت اگر خونم بريخت  دشنه

 جان بده تا خط کشم در نام تو      گفته بودي کز توام بگرفت دل 

 از پي جان خواستن پيغام تو        ام تا در رسد  منتظر بنشسته

 تا شدم بي صبر و بي آرام تو      اي و تن زدي  وعده دادي بوسه

 ام در وام تو بيشتر دل بسته      اي و از تو من  وام داري بوسه

 از تقاضاهاي بي هنگام تو      وام نگذاري و گويي بکشمت 
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 گر بدين بر خواهد آمد کام تو      دار و مده  بوسه در کامت نگه

 گر نبودي همچو شمعي خام تو       کي چو شمعي سوختي عطار دل 

 

 ي جانم غم تو گر گوشهاي ج

 شادي هر دو جهانم غم تو      ي جانم غم تو  اي جگر گوشه

 غم تو داد نشانم غم تو      به جهاني که نشان نيست ازو 

 زود برهاند از آنم غم تو      گر ز مژگانت جراحت رسدم 

 بس بود مرهم جانم غم تو      زان جراحت چه غمم باشد از آنک 

 اي همه سود و زيانم غم تو      ي سود و زيانم غم توست  جمله

 که فرو بست زبانم غم تو        ز غمت با که برآرم نفسي 

 ندهد هيچ امانم غم تو        گفتم آهي کنم از دست غمت 

 کرد انگشت زنانم غم تو      گرچه پيش آمدم انگشت زنان 

 همه پيدا و نهانم غم تو      هست در هر دو جهان تا به ابد 

 در ربايد ز ميانم غم تو        گر درآيد به کنار تو فريد 

 

 

 ي تو اي غنچه غالم خنده

 ي تو سرو آزاد بنده        ي تو  اي غنچه غالم خنده

 ي تو ي سر فکنده از طره        افتاد سر هزار سرکش 

 ي تو از نرگس نيم زنده         گلهاي بهار نيم مرده 

 ي تو بر سر چو قلم دونده        خورشيد گرفته لوح از سر 

 تو دلکش و دل کشنده تو        ي من  شندهمن کشته و غم ک

 ي تو در خون گردد ز خنده      زان است شفق که طوطي چرخ 

 ي تو کي در تو رسد رونده        چون سايه در آفتاب نرسد 

 ي تو  داني که بود پرنده        عطار به هر پري که پرد 

 

 کند سوداي تو آنچه با من مي
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 ن نيست کس همتاي توکشم چو مي       کند سوداي تو  آنچه با من مي

 پيش بدر عارض زيباي تو       با خيالي آمد از خجلت هالل 

 يک گره از زلف عنبرساي تو       بر گشايد کار هر دو کون را 

 از خدنگ نرگس رعناي تو      تو ز خون پوشيده قوس قامتم 

 افزاي تو بر اميد لعل جان      هيچ کارم نيست جز جان کاستن 

 ليک بر يک جاي يک يک جاي تو      کشند جاي آن داري که صد صد را 

 راست چون پروانه ناپرواي تو      تو چو شمعي وين جهان و آن جهان 

 بي سر و پاي است سر تا پاي تو    کي رسم من بي سر و پا در تو زانک 

 تا توانم کرد يکدم راي تو      صد هزاران قرن بايد خورد خون 

 ر باالي توهست سوداي تو ب      کي توانم پخت سوداي تو من 

 هم نگردد پخته يک سوداي تو      گر شود هر ذره صد دوزخ مدام 

 تا کند غواصي درياي تو       دم فرو بست از سخن اينجا فريد 

 

 اي دلم مستغرق سوداي تو

 ي چشمم ز خاک پاي تو سرمه        اي دلم مستغرق سوداي تو 

 عاشق ياقوت جان افزاي تو      جان من من عاشقم از ديرگاه 

 ي آن نرگس رعناي تو فتنه       کرده عالمي دل ديده را مانده

 دل نبودي اين چنين شيداي تو      گر چنين زيبا نبودي عارضت 

 باد ايثار رخ زيباي تو      صد هزاران جان عاشق هر نفس 

 تا بديدم قامت و باالي تو      از دل من جوي خون باال گرفت 

 ه ناپرواي توزان شدم يکبار      نيست يک ذره تو را پرواي خويش 

 غرقه گشتم در بن درياي تو      دست گير آخر مرا از بي دلي 

 ي سوداي تو تا بگويم قصه        بايد به کام دل مرا  با تو مي

 عرضه خواهد داشتن بر راي تو      ي عطار چون از سر گذشت  قصه

 

 ي هواي تو اي دل مبتالي من شيفته

 بسي بال آن همه از براي توديده دلم       ي هواي تو  اي دل مبتالي من شيفته
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 چون ز براي خود کنم چند کشم بالي تو  راي مرا به يک زمان جمله براي خود مران 

 عشق تو و بالي جان، جان من و وفاي تو    ني ز براي تو به جان بار بالي تو کشم 

 گر نکنم ز دوستي از دل و جان هواي تو    باد جهان بي وفا دشمن من ز جان و دل 

 ي جان عاشقان مست مي لقاي تو جمله     برفکن زانکه بماند تا ابد پره ز روي

 ني که محقري است خود کي بود اين سزاي تو  جان و دلي است بنده را بر تو فشانم اينکه هست 

 گاه نيستي سرمه ز خاک پاي تو گاه و به    چشم من از گريستن تيره شدي اگر مرا 

 ده شوم به يک نفس از لب جانفزاي توزن    گر ببري به دلبري از سر زلف جان من 

 مي نپذيري اين ازو پس چه کند براي تو     هست ز مال اين جهان نقد فريد نيم جان 

 

 چون نيست کسي مرا به جاي تو

 ترک همه گفتم از براي تو      چون نيست کسي مرا به جاي تو 

 تاج سر من ز خاک پاي تو      نور دل من ز عکس روي توست 

 شيريني لعل جانفزاي تو      جان شيرينم خوش خوش بربود 

 مخموري چشم دلرباي تو        برد از سر دلبري دل مستم 

 يک بوسه بس است خونبهاي تو        خون دل من بريختي يعني 

 آن بوسه تورا به ناسزاي تو        آيد  ني ني که مرا دريع مي

 عطار نديد کس به جاي تو       از جور چو من کسي چه برخيزد 

 

  سپيد کاري تواي سيه گر

 سرخ رويي و سبز داري تو        اي سيه گر سپيد کاري تو 

 با شب و روز در چه کاري تو        من به جان سوختم بگو آخر 

 زانکه بس بوالعجب نگاري تو       روز به کار تو کي توانم برد 

 دلبري سخت بي قراري تو        کار ما را قرار مي ندهي 

 ه همرنگ روزگاري توزانک      نيست بويي ز وصل تو کس را 

 راستي نيک غمگساري تو      غم من خور که غم بخورد مرا 

 که ازين غم خبر نداري تو      زان سبب شادماني از غم من 

 گر به خوبي گل بهاري تو         بلبل شاخ عشق عطار است 
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 گر چنين سنگدل بماني تو

 ها براني تو وه که بس خون        گر چنين سنگدل بماني تو 

 از بالهاي آسماني تو      بر اهل روي زمين چه باليي 

 ي جهاني تو ي جمله فتنه      از تو صد فتنه در جهان افتاد 

 فرق مشکين فرو فشاني تو      فتنه برخيزد آن زمان که سحر 

 چون درآيي به خوش زباني تو        دهن عقل باز ماند باز 

 بر اميدي که دلستاني تو        همه اهل زمانه دل بنهند 

 سرکشان را به سر دواني تو      به خون ما چو قلم خط نويسي 

 تر از آني تو که سبک روح      سرگراني و سرکشي چه کني 

 با من آخر چه سر گراني تو        باده ناخورده از من بيدل 

 گرچه از چشم بد نهاني تو        چشم من ظاهرت همي بيند 

 روز و شب در ميان جاني تو       اگر از من کنار خواهي کرد 

 که به رخ همچو گلستاني تو        از گلستانت باز کنم گلي 

 که به لب چون شکرستاني تو        شکري از لب تو بربايم 

 چون ز ياقوت درفشاني تو      خون فشانند عاشقان بر خاک 

 هيچ خط نيز مي نداني تو       چند آخر به خون نويسي خط 

 مرهمي کن اگر تواني تو      دل عطار در غمت ريش است 

 

  کس نخواهد ماند دايم هم نماني تودال چون

 کار معاني تو قدم در نه اگر هستي طلب    دال چون کس نخواهد ماند دايم هم نماني تو 

 چو مرگت سايه اندازد سر مويي چه داني تو    گرفتم صد هزاران علم در مويي بدانستي 

 مراني توکه در زندان ناکامي نيابي کا    آيد به ناکامي فرو ده تن  چو کامت بر نمي

 که تا چون زين جهان رفتي بدان زنده بماني تو  به چيزي زندگي بايد که نبود زين جهان البد 

 بماني مرده و هرگز نيابي زندگاني تو    وگر زنده به دنيا باشي اي غافل در آن عالم 

 خطابت آيد از پيشان که هرچ آن جستي آني تو    اگر تو پر و بال دنيي و عقبي بيندازي 

 اليموتي تو چرا بر خود نخواني تو چو حي  ر دم پيامت آيد از حضرت که اي محرم بلي ه
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 افروز دارالملک جاني تو که سلطان جهان  چو گشتي زين خطاب آگاه جانت را يقين گردد 

 تواني کرد هر ساعت بسي گوهرفشاني تو     زهي عطار کز بحر معاني چون مدد داري 

 

 اي جهاني پشت گرم از روي تو

 ميل جان از هر دو عالم سوي تو      هاني پشت گرم از روي تو اي ج

 مردم آن نرگس جادوي تو       صد هزاران آدمي را ره بزد 

 آب روي عاشقان ابروي تو      وار خوش بر خاک ريخت  الابالي

 اي در کوي تو هر يکي را شيوه       سر برون کن تا ببيني عالمي 

 بان جان دهم بر روي توکو پاي      وار  دست دور از روي تا پروانه

 تا شوم از جان و دل هندوي تو      ترکتازي کن بتا بر جان و دل 

 عطر جان آيد نصيب از موي تو       هر شبي وقت سحر عطار را 

 

 اي خم چرخ از خم ابروي تو

 آفتاب و ماه عکس روي تو      اي خم چرخ از خم ابروي تو 

 و جان در کوي تومعتکف شد عقل       تا به کوي عقل و جان کردي گذر 

 هر دو عالم بوي يکتا موي تو      اي  کي دهد آن را که بويي داده

 کس ره سوي تو تا نيايد هيچ      در ميان جان و دل پنهان شدي 

 من ز جان و دل شدم هندوي تو      چون تويي جان و دلم را جان و دل 

 مي نيايد از دلم جز بوي تو      سوزد دلم  عشق تو چندان که مي

 تا ابد عطار در پهلوي تو      انيد دايم از دو کون پشت گرد

 

 اي دو عالم پرتوي از روي تو

 جنت الفردوس خاک کوي تو      اي دو عالم پرتوي از روي تو 

 هيچ وجهي نيست اال روي تو      صد جهان پر عاشق سرگشته را 

 دور از روي تو با هر موي تو      صد هزارن قصه دارم دردناک 

 تا توان کردن نگاهي سوي تو       دو کون کور بايد گشت از ديد

 ترک گردون تا که شد هندوي تو      يافت هندوخان لقب بر خوان چرخ 
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 ي جادوي تو تير يک يک غمزه      بشکند  پشت صد صد پهلوان مي

 تا کمان بر زه کنم ز ابروي تو      دي مرا خواندي به تير غمزه پيش 

 ست بر بازوي توکان کمان هم ه        خود سپر بفکندم و بگريختم 

 زانکه ديدم سنگ در پهلوي تو      نه ز تو بگريختم از بيم سنگ 

 ي للي تو  درفشان چون حلقه      شد زبان در وصف تو عطار را 

 

 اي دو عالم يک فروغ از روي تو

 بوس کوي تو هشت جنت خاک      اي دو عالم يک فروغ از روي تو 

 متين يک موي توال تا ابد حبل      هر دو عالم را درين چاه حدوث 

 يک سر موي است پيش روي تو      هر دو عالم گرچه عالي اوفتاد 

 روز رومي و شب هندوي تو      اند  در رهت تا حشر دو سرگشته

 زانوي تو تا شود يک ذره هم      بس که بر پهلو بگرديد آفتاب 

 کو نهد از بيم گامي سوي تو      پس برفت و ديد و روي آن نديد 

 ذره است آنجا که آيد روي تو      چون دو کون آفتاب آخر چه سنجد 

 بازوي تو کي تواند گشت هم      چون شکستي چرخ گردان را کمان 

 پهلوي تو چون شود انديشه هم     ي تو محو گشت  جان خود از انديشه

 ي للي تو از فروغ حقه      ي گردون چرا پر لولوي است  حقه

 جادوي تويک مژه از نرگس     صد هزاران جادوان را صف شکست 

 چشم هر که افتاد بر ابروي تو      همچو ابروي تواش چشمي رسيد 

 کو بسوخت از روي بس نيکوي تو       شعر بس نيکو از آن گويد فريد 

 

 جانا بسوخت جان من از آرزوي تو

 دردم ز حد گذشت ز سوداي روي تو      جانا بسوخت جان من از آرزوي تو 

 تا هيچ خلق پي نبرد راه کوي تو    اي  چندين حجاب و بنده به ره بر گرفته

 تا ناقصان عشق نيابند بوي تو    چون مشک در حجاب شدي در ميان جان 

 کس نبرده ره به سوي تو تا جز تو هيچ    گشتي چو گنج زير طلسم جهان نهان 

 اي که در نظر آرد علوي تو کو ديده      در غايت علوي تو ارواح پست شد 
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 خالي نبود يک نفس از جستجوي تو      در وادي غم تو دل مستمند ما 

 عمرم رسيد و مي نرسد گفت و گوي تو    بسيار جست و جوي توکردم که عاقبت 

 عطار را بسوخت دل از آرزوي تو     از بس که انتظار تو کردم به روز و شب 

 

 اي ناديده گنج روي تو ذره

 ره بزد بر ما طلسم موي تو        اي ناديده گنج روي تو  ذره

 اي نگارستان جانم روي تو     ون نگارستان ز اشک گشت رويم چ

 ي ذرات چشماروي تو جمله      هست خورشيد رخت زير نقاب 

 ها مشک شد بر بوي تو خون جان      ي آهوي حسن  در درون چون نافه

 از سواد چشم چون آهوي تو      پوشد کبود  شير گردون جامه مي

  توي للي آرزوي حقه      آسمان را چون زمين در حقه کرد 

 گر توان شد هندوي هندوي تو      هندويم هندوي زلفت را به جان 

 طاق افتاديم از ابروي تو      چون ز چشمت تيرباران در رسيد 

 در صفات نرگس جادوي تو      ني که بنموديم صد سحر حالل 

 بو که برساند به خاک کوي تو      خاک خواهم گشت تا بادي مرا 

  مرا بادي رساند سوي توگر     ني ز چون من خاک گردي از درت 

 چون همي هستند در پهلوي تو      چون کند از توکسي پهلو تهي 

 کين کماني نيست بر بازوي تو      از کمان عشق بگريز اي فريد 

 

 اي مرقع پوش در خمار شو

 با مغان مردانه اندر کار شو        اي مرقع پوش در خمار شو 

  هر سه و دين دار شوتوبه کن زين      چند ازين ناموس و تزوير و نفاق 

 ي کفار شو در ميان حلقه       ي مردان دين  يا برو از حلقه

 چون اناالحق گفته شد بر دار شو      يا منادي کن اناالحق در جهان 

 گير زناري و در خمار شو      اي در کفر و در ايمان تمام  چون نه

 بي مرقع گرد و با زنار شو    چون حضورت نيست در مسجد دمي 

 خيز و زين دين تهي بيزار شو       دين و زهد خويشتن عاجزي در
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 عالم تجريد را عطار شو       چند باشي در حجاب خويش تو 

 

 اي دل به ميان جان فرو شو

 نشان فرو شو در حضرت بي       اي دل به ميان جان فرو شو 

 يک بار به قعر جان فرو شو        تا کي گردي به گرد عالم 

 کلي به دل جهان فرو شو      خواهي که کل شود دل  گر مي

 زن و جان فشان فرو شو نعره      دريا که تو را به خويشتن خواند 

 صد سال به يک زمان فرو شو      چون نيست بجز فرو شدن روي 

 تو نيز درين ميان فرو شو        چون جمله فرو شدند اينجا 

 سر بر سر آستان فرو شو        گر بر تو فشاند آستين يار 

 مردانه در امتحان فرو شو        شيدت گر هيچ در امتحان ک

 در هرچه دري در آن فرو شو        تا کي گردي به گرد هرکس 

 دل خوش کن و در زيان فرو شو      گر در روش تو نيست سودي 

 دم درکش و در گمان فرو شو      چون نيست يقين که محض جاني 

 ور پيدايي نهان فرو شو          گر پنهاني برآي پيدا 

 در بعد به رايگان فرو شو        راهت گر نيست به عز قرب

 باري برو و چنان فرو شو        گر نتواني چنين فرو شد 

 برخيز و به المکان فرو شو        عطار چه در مکان نشستي 

 

 در کنج اعتکاف دلي بردبار کو

 بر گنج عشق جان کسي کامگار کو      در کنج اعتکاف دلي بردبار کو 

 ک صوفي محقق پرهيزگار کوي       نشينان خانقاه  اندر ميان صفه

 يک پير کار ديده و يک مرد کار کو     در پيشگاه مسجد و در کنج صومعه 

 قرار کو بر آتش سماع دلي بي    ي سماع که درياي حالت است  در حلقه

 وار کو اندر هواي دوست دلي ذره    در رقص و در سماع ز هستي فنا شده 

 دار کو و بي نفاق يکي خرقهبي زرق       خالص براي هللا ازين ژنده جامگان 

 اند درين روزگار کو زين پيش بوده      نمايان روزگار  مردان مرد و راه
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 مردي تمام پاک رو و اختيار کو      در وادي محبت و صحراي معرفت 

 بر مرکب توکل و تقوي سوار کو    اندر صف مجاهده يک تن ز سروران 

  پيشرو آخر غبار کووز سابقان     ايم درين راه بي کران  سرگشته مانده

 جز در درون سينه تورا رهگذار کو      عطار سوي گوهر آن بحر موج زن 

 

 دوش درآمد ز درم صبحگاه

 ي زلفش زده صف گرد ماه حلقه       دوش درآمد ز درم صبحگاه 

 کرده پريشان شکنش صد سپاه      زلف پريشانش شکن کرده باز 

 با صبحگاهمژده رسان باد ص        از سر زلفش به دل عاشقان 

 تا دلم از درد برآورد آه        مست برم آمد و درديم داد 

 توبه کني توبه بتر از گناه      گفت رخم بين که گر از عشق من 

 زين مي نوشين بدهي گاه گاه       گفتمش اي جان چکنم تا مرا 

 تا برسي زود بدين دستگاه      گفت ز خود فاني مطلق بباش 

 گرچه بگردي تو نگردي تباه      گر بخورندت به مترس از وجود 

 در شکمش مشک شود آن گياه        آهو چيني چو گياهي خورد 

 تا برهي از ضرر آب و جاه        مات شو ار شاه همه عالمي 

 کي برهد تا نشود مات شاه        از شدن و آمدن و از گريز 

 کس نتواند که کند کوه کاه      هاست  گفتمش از علم مرا کوه

 جمله فرو شوي به آب سياه      اي  گفت که هرچيز که دانسته

 بر دل و جانت بگشايند راه      چون همه چيزيت فراموش شد 

 جهد بر آن کن که برآيي ز چاه      يوسف قدسي تو و ملک تو مصر 

 از مه و خورشيد نيابد کاله      تا سر عطار نگردد چو گوي 

 گو برو و خرقه ز عطار خواه      هرکه درين واقعه آزاد نيست 

 

  تيغ صبحدم خون است عمدا ريختهشب را ز

 اينک ببين خون شفق در طشت مينا ريخته  شب را ز تيغ صبحدم خون است عمدا ريخته 

 وز يک نسيم صبحدم للي الال ريخته    الالي شب در هر قدم لل بر آورده بهم 
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 زنار زرين يافته زر بر مسيحا ريخته    خورشيد زرکش تافته زربفت عيسي بافته 

 ساقي شراب اندر قدح از حوض حورا ريخته     فرح پروانه را آورده صح مطرب ز ديوان

 زنار زلفش هر زمان صد خون ترسا ريخته  موسي کف عيسي زبان فرعونيي کرده روان 

 وز شرم او از کهکشان جوجو چو جوزا ريخته  ساقي به گردش سر گران زرين نطاقي بر ميان 

 الثري عقد ثريا ريخته وز ديده تا تحت  ما کرده از مستي همي بر جام ساقي جان فدي 

 چون بوي زلفش يافته مي بر مصال ريخته    از تائبي سر تافته صد توبه برهم بافته 

 درياي دل يک قطره خون يک قطره دريا ريخته   چون قطره دريا کش زبون اشک وي از دريا فزون

 س بال و پر آنجا ريختهها چون مگ طاوس جان  دهند از پيش و پس  آنجا که قومي همنفس مي مي

 عطار از درياي دل صد گنج پيدا ريخته     ي سوداي دل تن نيز ناپرواي دل  جان غرقه

 

 صد قلزم سيماب بين بر طارم زر ريخته

 صد صحن مرواريد بين بر بحر اخضر ريخته    صد قلزم سيماب بين بر طارم زر ريخته 

 مرغ فلک از سينه اخگر ريختههر دم شتر  مه رخ نموده از سمک ماهي شده مه را شبک 

 بگسسته عقد دختران وز عقد گوهر ريخته    نقش از ميان اختران بگريخته چون دلبران 

 در حلق صبح مشک دم صد بيضه عنبر ريخته   صبح آمده با جام جم چون شير با زرين علم 

 گون خون معطر ريخته ساقي ز جام الله  مطرب ز بانگ ارغنون کرده حريفان را زبون 

 هر دم ز لعل چون شکر صد نقل ديگر ريخته    بر بر کف نهاده جام زر  چون گل بتان سيم

 پسته گشاده ساقيان وز پسته شکر ريخته  بران بسته ميان مي کرده در جام کيان  سيمين

 مي مرغ جان را زير پي، هم بال و هم پر ريخته  تن از تف مي، رقاص گشته زير خوي  هر سيم

 وز خاطر خورشيد وش آب زر تر ريخته   صافي دل است و دردکش عطار با مستان خوش 

 

 اي آتش سوداي تو دود از جهان انگيخته

 صد سيل خونين عشق تو از چشم جان انگيخته    اي آتش سوداي تو دود از جهان انگيخته 

 برقع ز روي انداخته وز دل فغان انگيخته    اي کار دل ناساخته ناگاه بر دل تاخته 

 سلطان عشقت آتشي اندر جهان انگيخته   سرکشي افکنده در جان مفرشي تو همچو مست

 صد حيله زين بر ساخته صد فتنه زان انگيخته    گه دام زلف انداخته گه تيغ مژگان آخته 

 بس مرغ جان را زين هوس از آشيان انگيخته  ي تو هر نفس بگرفته دل را پيش و پس  انديشه
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 گرد سمند فکر خود، از آسمان انگيخته    خود هاي بکر عطار اندر ذکر خود وز نکته

 

 اي چشم بد را برقعي بر روي ماه آويخته

 صد يوسف گم گشته را زلفت به چاه آويخته    اي چشم بد را برقعي بر روي ماه آويخته 

 دلها چو مرغ اندر غمت از دامگاه آويخته  ماه است روي خرمت دام است زلف پر خمت 

 ميزان عزت ساخته پيش سپاه آويخته      بنواخته فرش بقا انداخته کوس فنا 

 پس جمله را بر دارها از چار راه آويخته    مردان ره را بارها بر لب زده مسمارها 

 دل بي جنايت سوخته جان بي گناه آويخته    شمع طرب افروخته تا راز شمع آموخته 

 اهراه آويختهسرهاي پيران هدي بر ش    اي داده در دلها ندا، تا کرده دلها جان فدا 

 از بهر دست آويز ما زلف سياه آويخته    ي روز جزا، بر چارسوي کبريا  آن خواجه

 از بهر يک ترک ادب از سجدگاه آويخته  ابليس را حالي عجب در بحر حرمان خشک لب 

 عالم يکي قنديل دان، ز ايوان شاه آويخته  دان  دان وين قصه بي تأويل عطار اين تفصيل

 

 ر بستهي گه اي لبت حقه

 دهنت شور در شکر بسته        ي گهر بسته  اي لبت حقه

 بال بگشاده و کمر بسته        طوطيان خط تو پيش شکر 

 ي تو بر بسته هست بر رسته     ي است  ي تو بر رسته خطت از پسته

 خون دل جمله چون جگر بسته        زان خط سبز بر رخ زردم 

 ي دگر بستهدر تو هر دم دل      عاشق از جان به صد هزاران دل 

 دستش از موي باز بر بسته      هر که از تو کشيده مويي سر 

 که گره کس نديد بر بسته        به شکرخنده بر دهان بگشا 

 سر زنم دايم و تو در بسته      تا به کي همچو حلقه بر در تو 

 کار جانم در آن نظر بسته      نظري کن دلم مسوز که هست 

 و چند مکر سربستهمکر ت        کمترم سوز اگر نه فاش کنم 

 دل ز هجر تو در خطر بسته         چشم عطار سيل بگشاده 

 

 اي از نور تو بر عرش اعظم تافته اي ذره
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 از عرش اعظم در گذر بر هر دو عالم تافته    اي از نور تو بر عرش اعظم تافته  اي ذره

 سر تا قدم نيت شده بر جان آدم تافته    آن ذره ذريت شده خورشيد خاصيت شده 

 محابا آمده بر بيش و بر کم تافته پس بي      الد پيدا آمده خلقي به صحرا آمده او

 مشک است يا عنبر بهم موي تو بر هم تافته  يک موي تو در صبحدم بر گاو و آهو زد رقم 

 در پرتو يک موي تو کاري است معظم تافته    بر عاشقان روي تو بر ساکنان کوي تو 

 بي واسطه بر يک به يک نوري مسلم تافته  ت سمک عکس رخت از نه فلک بگذشته تا پش

 گاهي دل عطار را عشقت به يک دم تافته     گه جان پر اسرار را کرده فدا ديدار را 

 

 اي روي همچو ماهت يک پرده بر گرفته

 جان هاي بي قراران فرياد در گرفته    اي روي همچو ماهت يک پرده بر گرفته 

 با صد هزار خجلت ايمان ز سر گرفته    در پيش نور رويت پيران شست ساله 

 ناگاه جان و دل را بس بي خبر گرفته    عشقت به دلربايي بگشاده دست بر ما 

 جان هر دم از کمالت راهي دگر گرفته    دل هر دم از فراقت داغي دگر کشيده 

 ي تو صد راه بر گرفته هر ذره ذره    از بس که رهزنانند اندر رهت ز غيرت 

 در گرفته عشقت به جان رسيده دل را به    ر جان فکند پرتو چون آفتاب رويت ب

 هاي عاشقان را در زير پر گرفته جان    عشق تو چون همايي پر بر کشيده از هم 

 بر آرزوي رويت راه سحر گرفته   مستان عشق هر شب همچون صبوح خيزان 

 صحراي هر دو عالم خون جگر گرفته    آنجا که حسن رويت بوي نمک نموده 

 هم از نظر فکنده هم مختصر گرفته       در غم تو شادي هر دو عالم عطار

 

 اي دل اندر عشق، دل در يار ده

 کار او کن جان و دل در کار ده      اي دل اندر عشق، دل در يار ده 

 دلبرت صد بار آمد بار ده      چند باشي در حجاب خود نهان 

 يا بيا گر کافري اقرار ده        يا برو گر ممني اسالم آر 

 خون دهي بر روي آن دلدار ده     خون خوري بر روي آن دلدار خور 

 هات بر ديوار ده جمله بت        هاي تواند  آرزوهاي تو بت

 جانت را شايستگي يار ده      شکن  پس در آتش چون خليل بت
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 ي ابرار ده عاشقان را باده        ساقيا خمخانه را بگشاي در 

  دردي خمار دهوارهان و       زاهدان را از وجود خويشتن 

 دلق پوشان را کنون زنار ده        چند پوشي دلق دام زرق را 

 اهل دل را تحفه چون عطار ده       ي ره جان تو  چون شود شايسته

 

 اي مي خام ده ساقيا گر پخته

 جان بي آرام را آرام ده        اي مي خام ده  ساقيا گر پخته

 ا وام دهيک صراحي باده ما ر      خيزو بزمي در صبوحي راست کن 

 خفتگان مست را دشنام ده     صبح پيدا گشت و شب اندر شکست 

 ي گلفام ده بار کم کش باده    چون بخواهي ريخت همچون گل ز بار 

 همچو بلبل سوي گل پيغام ده      ي گلفام نوش  همچو گل شو باده

 يا نه خوش خوش داد اين ايام ده      داد خود بستان که ايام گل است 

 نيم مستان را پياپي جام ده      ردي در فکن گر سراسر نيست د

 چون درآيد وقت تن در دام ده      چون اجل دامي گلوگير آمده است 

 سوخت از غم هين شرابش خام ده         پزد  خاطر عطار سودا مي

 

 سر پا برهنگانيم اندر جهان فتاده

 جان را طالق گفته دل را به باد داده      سر پا برهنگانيم اندر جهان فتاده 

 نشين را ميخانه در گشاده رندان ره      بين را در گبرکي کشيده  مردان راه

 در پيش دردنوشان بر پاي ايستاده    اي نشسته دست از جهان بشسته  با گوشه

 کز چشم خلق عالم يکبارگي فتاده      اندر ميان مستان چندان گناه کرده 

 اندر ميان نهادهماييم جان و دل را     هرجا که مفلسان را جمعيتي است روزي 

 زاده رهزن شدند ما را مشتي حرام    ايم ما را خون ريختن حالل است  ما خود که

 گه روي سوي قبله گه دست سوي باده      زنهار اهللا اهللا تا کي ز کفر و ايمان 

 رفتم به خاک تاريک از هر دو خر پياده      نه ممنم نه کافر گه اينم و گه آنم 

 دل بايدت که گردد از هرچه هست ساده    ن درآيي عطار اگر دگر ره در راه دي
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 دوش آمد زلف تاب داده

 جان را ز دو لب شراب داده        دوش آمد زلف تاب داده 

 ي خضر آب داده از چشمه        ي آتشين جگر را  صد تشنه

 صد نور به آفتاب داده      ي اوست  زان روي که ماه سايه

 اب دادهصد دشنامش جو        هر که از لب او سال کرده 

 جامي به دل خراب داده      زان باده که جان خراب او بود 

 او را ز جگر کباب داده      چون مست شده دل از شرابش 

 تن در غم و اضطراب داده        عطار در آتش فراقش 

 

 جانا منم ز مستي سر در جهان نهاده

 چون شمع آتش تو بر فرق جان نهاده     جانا منم ز مستي سر در جهان نهاده 

 من همچو ذره پيشت جان در ميان نهاده      تو همچو آفتابي تابنده از همه سو 

 تو در ميان جانم گنجي نهان نهاده    من چون طلسم و افسون بيرون گنج مانده 

 بيني مرا ز شادي سر در جهان نهاده    گر يک گهر از آن گنج آيد پديد بر من 

 يمي بر سر زبان نهادهمهري بدين عظ      داغ غم تو دارم ليکن چگونه گويم 

 سر چند دارم آخر بر آستان نهاده     از روي همچو ماهت بر گير آستيني 

 اين ساعت است و جاني دل بر عيان نهاده    عطار را چو عشقت نقد يقين عطا داد 

 

 اي اشتياق رويت از چشم خواب برده

 يک برق عشق جسته صد سد آب برده    اي اشتياق رويت از چشم خواب برده 

 دست هزار عذرا از آفتاب برده    ر نطع کامراني نور رخت به يک دم ب

 در خاک و خون فتاده سر در نقاب برده    چندين هزار عاشق بر روي تو درين ره 

 پس دل بده که او را مست خراب برده    اي در غرور دل را داده شراب غفلت 

  به خواب بردهمردان به سر دويده تو سر    شرمت همي نيامد کاندر چنين مقامي 

 گرچه دلي است او را پي با حجاب برده    عطار را درين ره اندر حجاب ره نيست 

 

 اي ديدم زنار کمر کرده ترسا بچه
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 ي عيسي صد درس ز بر کرده در معجزه      اي ديدم زنار کمر کرده  ترسا بچه

 ي روي خود محراب دگر کرده وز قبله    با زلف چليپاوش بنشسته به مسجد خوش 

 خورشيد خجل گشته رخساره چو زر کرده    ي سيمينش يعني که بناگوشش  تختهاز 

 تا بر سر بازاري يکبار گذر کرده    از جادويي چشمش برخاسته صد غوغا 

 زنار سر زلفش عشاق کمر کرده    داري پيروزه قبا بسته  چون مه به کله

  کردهبگذاشته دست از بد صد بار بتر    روزي که ز بد کردن بگرفت دلش کلي 

 وين عاشق بي دل را بس تشنه جگر کرده    ي حيوان است اندر لب سيرابش  صد چشمه

 گفت اي ز سر عجبي در خويش نظر کرده      دوش آمد پير ما در صومعه بد تنها 

 خلق همه عالم را از خويش خبر کرده    از خويش پرستيدن در صومعه بنشسته 

 گران ديده از خلق حذر کردهچون بار       بگريخته نفس تو از يار ز نامردي 

 ي ما بيني در سنگ اثر کرده تا شيوه    ي ما آيي  برخيزي اگر مردي در شيوه

 صد زاهد خودبين را با دامن تر کرده      يک دردي درد ما در عالم رسوايي 

 وانگاه ببين خود را از حلقه به در کرده  در حلقه چو ديدي خود دردي خور و مستي کن 

 بينايي پير خود صد نوع سمر کرده     عطار عيان ديده چون کوري قرايان 

 

 ي تو صد خون حالل کرده اي يک کرشمه

 روي چو آفتابت ختم جمال کرده    ي تو صد خون حالل کرده  اي يک کرشمه

 هر سال ماه رويت با ماه و سال کرده    نيکوييي که هرگز ني روز ديد ني شب 

 خيره گشته ارواح حال کردهاجسام     خورشيد طلعت تو ناگه فکنده عکسي 

 چون روي تو بديده پشتي چو دال کرده  ماهي که قاف تا قاف از عکس اوست روشن 

 وآخر ز شرم رويت خود را هالل کرده     ي سيم از نور بدر بوده  اول چو بدره

 هم دست خوش گرفته هم پايمال کرده    ي ضعيفت صد سرکش قوي را  يک غمزه

 با هر يکي به خوبي صد پر و بال کرده     پر گرفته روي تو مهر و مه را در زير

 خورشيد بر کمينه عزم زوال کرده    زلف تو چون به شبرنگ آفاق در نوشته 

 تا از کمند زلفت مويي خيال کرده    دل را شده پريشان حالي و روزگاري 

 چندين مراغه در خون زان خط و خال کرده  چون مرغ دل ز زلفت خسته برون ز در شد 

 ما و دلي و جاني وقت وصال کرده    نکه بوي وصلت نه دل شنيد و نه جان با آ
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 خط تو چشم بسته خال تو الل کرده      تر آمد  گوياترين کسي را کو تيزبين

 تا او به وصف چشمت سحر حالل کرده       شعر فريد کرده شرح لب تو شيرين 

 

 اي ز سوداي تو دل شيدا شده

 تش عشق تو آب ما شدهزآ      اي ز سوداي تو دل شيدا شده 

 تو چو دري در بن دريا شده    عاشقان در جست و جويت صد هزار 

 در ميان جان و دل پيدا شده        از ميان آب و گل برخاسته 

 خون دل پالوده و جانها شده        عاشقان را بر اميد روي تو 

 خود به عشق خويش ناپروا شده      تو ز جمله فارغ و مشغول خويش 

 بر جمال خويشتن شيدا شده        تن در آينه ديده روي خويش

 تو چو شمع از نور خود يکتا شده        ي پر سوخته  ما همه پروانه

 ي يعقوب نابينا شده ديده      يوسف اندر ملک مصر و سلطنت 

 چند بازت جويم اي گم ناشده    گم شدم در جست و جويت روز و شب 

 پاال شده نبينم از تو خون  مي       چون دل عطار در عالم دلي 

 

 اي هر دهان ز ياد لبت پر عسل شده

 در هر زبان خوشي لب تو مثل شده     اي هر دهان ز ياد لبت پر عسل شده 

 ي جمال تو لطف ازل شده مشاطه      ي وصال تو کوس ابد زده  آوازه

 ارواح حال کرده و اجسام حل شده      از نيم ذره پرتو خورشيد روي تو 

 هاي زلف تو صاحب محل شده در حلقه     خويشتن ها ز راه حلق برافکنده  جان

 آورده خط به خون من و در عمل شده     ترک رخت که هندوک اوست آفتاب 

 خورم ز تو با خون بدل شده آبي که مي    بر توچون من به دل نگريدم روا مدار 

 وز کافري زلف تو در دين خلل شده    اي از کمال روي تو نقصان گرفته کفر 

 در خون جان خويشتنم زين قبل شده    زول تو در خون جان خويش ام ن چون ديده

 سلطان عالم است بدين يک غزل شده    در وصف تو فريد که از چاکران توست 

 

 اي درس عشقت هر شبم تا روز تکرار آمده
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 وي روز من بي روي تو همچون شب تار آمده   اي درس عشقت هر شبم تا روز تکرار آمده 

 وي خور ز عکس روي تو چون ذره در کار آمده    شته زحل هندوي تو اي مه غالم روي تو گ

 گردون به زير پاي تو چون خاک ره خوار آمده    اي در سرم سوداي تو جان و دلم شيداي تو 

 خاک کف پاي تو را چشمم به ديدار آمده    آراي تو را  جان بنده شد راي تورا روي دل

 شتم ز جان و دل بري اي يار عيار آمدهگ   بري  چون بر بساط دلبري شطرنج عشقم مي

 چون جان و دل درباختم هستم به زنهار آمده    تا نرد عشقت باختم شش را ز يک نشناختم 

 اي زلف تو عنبر فروش از پيش عطار آمده  اي جزع تو شکر فروش اي لعل تو گوهر فروش 

 

 اي ز صفات لبت عقل به جان آمده

 از سر زلفت شکست در دو جهان آمده      اي ز صفات لبت عقل به جان آمده 

 تشنه دايم شده خشک دهان آمده      لب سيراب تو  ي آب حيات بي چشمه

 دلشدگان تورا کار به جان آمده      ريز تو تير جفا ريخته  نرگس خون

 عقل ز تشوير او بسته دهان آمده    ي تو در سخن تا شکرافشان شده  پسته

 عنان آمده فکرت مدام تنگابرش       در طلب روي تو گرد جهان فراخ 

 زنان آمده پيش نثار رخت نعره    عاشقت از جان و دل با دل و جان برطبق 

 نام دلم گم شده و او به نشان آمده    تا دل پر خون من جسته ز وصلت نشان 

 ي عشاق را ره به کران آمده جمله    چون شده روشن که نيست راه به تو تا ابد 

 مرغ دلش در قفس در خفقان آمده        شور تا که فتاده ز تو در دل عطار

 

 اي ز شراب غفلت مست و خراب مانده

 با سايه خو گرفته وز آفتاب مانده    اي ز شراب غفلت مست و خراب مانده 

 ايمان به باد داده در خورد و خواب مانده    تا چند باشي آخر از حرص نفس کافر 

 ب بيني گه در عذاب ماندهگه در حجا    انديشه کن تو روزي کين خفتگان ره را 

 مردان مرد بيني در اضطراب مانده      آنجا که نقدها را ناقد عيار خواهد 

 هم دل سياه بيني هم جان خراب مانده    وانجا که باز خواهند از جان و دل نشاني 

 بس عاشق مجازي کاندر جواب مانده    وانجا که عاشقان را از صدق باز پرسند 

 بين را سر در طناب مانده پيران راه     چشم و بنگر اي اوفتاده از ره بگشاي
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 حيران ميان اين ره چون در خالب مانده     رو را از سوزني شکسته  عيسي پاک

 رخ بماند اندر نقاب مانده وان ماه      ترسم که هيچ عاشق پيشان ره نبيند 

 هما جمله غرقه گشته وان در درآب ماند  در بحر عشق دري است از چشم خلق پنهان 

 عطار را دل و جان در تف و تاب مانده       بر آتش محبت از شرح اين عجايب 

 

 در راه تو مردانند از خويش نهان مانده

 بي جسم و جهت گشته بي نام و نشان مانده    در راه تو مردانند از خويش نهان مانده 

 محبوب ازل بوده محجوب جهان مانده      ي متواري اليعرفهم غيري  در قبه

 در زير سوادالوجه از خلق نهان مانده    ت کادالفقر از کفر زده خيمه در کسو

 نه بوده و نه نابوده ني مانده عيان مانده    قومي نه نکو نه بد نه با خود و نه بيخود 

 در کون و مکان با تو بي کون و مکان مانده    در عالم ما و من ني ما شده و ني من 

 هم جان همه و هم تن ني اين و نه آن مانده    هم جانشان به حقيقت کل تنشان به شريعت 

 ي جان مانده صد دايره عرش آسا در نقطه    چون دايره سرگردان چون نقطه قدم محکم 

 در بحر يقين غرقه در تيه گمان مانده    چون عين بقا ديده از خويش فنا گشته 

 ان ماندهاما همه از گنگي بي کام و زب   فارش از سر هر مويي صد گونه سخن گفته 

 وآنگه ز سبک روحي در بار گران مانده    جمله ز گران عقلي در سير سبک بوده 

 از خوف شده مويي در خط امان مانده    صد عالم بي پايان از خوف و رجا بيرون 

 مرکب شده ناپيدا در دست عنان مانده    بشکسته دليران را از چست سواري پشت 

 وز ناخوشي عالم وقوف دو نان مانده   بفروخته از همت دو کون به يک نان خوش 

 ايشان همه هم با تو از فقر چنان مانده   آن کس که نزاد است او از مادر خود هرگز 

 جانش به لب افتاده دل در خفقان مانده       تا راه چنين قومي عطار بيان کرده 

 

 اي جهاني خلق حيران مانده

 هان ماندهتو به زير پرده پن       اي جهاني خلق حيران مانده 

 ما اسير بند و زندان مانده      تو به عزت بر دو عالم تاخته 

 شبنمي در زير طوفان مانده      ها شبنمي  عشق تو طوفان و جان

 جان ز سوداي تو بيجان مانده      تا شده عشق تو در جان معتکف 
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 در سواد اين بيابان مانده      عاشقان مستغرق تو صد هزار 

 از وجود خود پشيمان مانده      جان عاشق با وجود عشق تو 

 در ره تو صد هزاران مانده      فشان  دل خون همچو عطار آتشين

 

 اي پاي دل ز عشق تو در گل بمانده

 از ديده دور گشته و در دل بمانده     اي پاي دل ز عشق تو در گل بمانده 

 تو با مني و من ز تو غافل بمانده    ام از خود که روز و شب  جانا عجب بمانده

 باري است اوفتاده و مشکل بمانده    کاري است پر عجايب و پوشيده کار تو 

 ما از نهيب موج به ساحل بمانده     اي تو به درياي عشق در  دري نهفته

 مست اوفتاده بر سر و در گل بمانده    ها ز يک شراب الست تو تا به حشر  جان

 طل بماندهنه نقش حق نه صورت با    از يک شراب عشق تو بر لوح جان ما 

 بي زاد و توشه بر سر منزل بمانده      رو ز درازي راه تو  مردان پاک

 واحسرتا ز عشق تو حاصل بمانده      سرگشتکان کوي تو را در عتاب تو 

 در شرح راه عشق تو مقبل بمانده       خاک سگان کوي تو عطار تا ابد 

 

 منم از عشق سرگردان بمانده

 مستي واله و حيران بماندهچو       منم از عشق سرگردان بمانده 

 جدا از صحبت ياران بمانده      اميد از جان شيرين بر گرفته 

 بدين سان بي سر و سامان بمانده      سر و سامان فداي عشق کرده 

 چو گنج اندر زمين پنهان بمانده      چشمان  ز همدستي جمعي تنگ

 به کنجي در چو زر در کان بمانده      ز ننگ صحبت مشتي گدا طبع 

 خرد گم کرده سرگردان بمانده       شق خوبرويان همچو عطار ز ع

 

   اي زلف تو دام ماه افکنده

 ره بينان را ز راه افکنده        اي زلف تو دام ماه افکنده 

 در معرض صد گناه افکنده        زهاد زمانه را سر زلفت 

 جان پيش لبت کاله افکنده      دل پيش رخت به جان کمر بسته 
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 در جان گدا و شاه افکنده        آتش عشق لب لعل تو هزار 

 ي عقل کاه افکنده در ديده      خط تو کزوست خون جان من 

 رويت به خط سياه افکنده       در يک ساعت هزار آتش را 

 دل برده و جان به چاه افکنده        تو يوسف عالم و زنخدانت 

 صد مشعله در سپاه افکنده        تو خسرو دلبران و روي تو 

 باري است به جايگاه افکنده        باي تو دل در سر زلف دلر

 رخ طرح نهاده شاه افکنده        عطار چو شاهي رخت ديده 

 

 اي روي تو زهر سو رويي دگر نموده

 لطف تو از کفي گل گنجي گهر نموده    اي روي تو زهر سو رويي دگر نموده 

 اما نخست هيبت چندين خطر نموده    درياي در عشقت در اصل لطف پاک است 

 از سر به پاي رفته وز پاي سر نموده    ها در راه تو شب و روز  ها فلک ندر قر

 وز نور شمع رويت بي بال و پر نموده      وار رفته  طاوس چرخ پيشت پروانه

 وز دل به چشم رفته نور بصر نموده    از درگه تو نوري بر جان و دل فتاده 

 چندين صور نمودهفعلت به گشت گشته     تو آمده به قدرت و قدرت به فعل پيدا 

 اين يک اشارت تو چندين اثر نموده    ناگه به دست قدرت بنموده يک اشارت 

 زان صد هزار حيرت اندر نظر نموده  چون در دو کون کس را چشم يگانگي نيست 

 از بحر سينه هر دم دري دگر نموده     عطار کز جهانش جاني است عاشق تو 

 

 اي جان ما شرابي از جام تو کشيده

 سرمست اوفتاده دل از جهان بريده      ن ما شرابي از جام تو کشيده اي جا

 تا از رخت نسيمي بر جان ما وزيده    وي جان ما به يک دم صد زندگي گرفته 

 مثل تو هيچ گوهر نه ديده نه شنيده    اي جان پاکبازان در قعر هر دو عالم 

  آرميدهدر زير دام دنيا بر بويت    هاي عاشقانت چون مرغ بال بسته  جان

 هم شمع جان نهاده هم صبح دل دميده      آنجا که آتش تو باال گرفته در دل 

 هم کوه پست گشته هم چرخ در رميده    وآنجا که عرضه داده عشقت امانت خود 

 در جست و جويت از جان چندان به سر دويده      گردون سالخورده بويي شنيده از تو 
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 بين را بر دارها کشيده ان راهپير     عشقت به الابالي بر چار سوي عالم 

 چون مرغ نيم بسمل در خاک و خون تپيده      ها ز اشتياقت  در راه انتظارت جان

 وز سختي ره تو کس در تو نارسيده    تو فارغ از دو عالم مشغول خويش دايم 

 نه بال باز کرده نه ز آشيان پريده    الحق شگرف مرغي کز تو دو کون پر شد 

 ناديده گرد کويت مردان کار ديده    ن شده ز غيرت اي در حجاب عزت پنها

 يک آه عاشقانت صد پرده بر دريده      ها نشسته  تو همچو آفتابي در پرده

 داده به يک دو گندم واندوه تو خريده     اي جان ما چو آدم شادي هشت جنت 

 يا نور چشم جاني هم جاي خود گزيده    در چشم ما نيايي گويي که نور چشمي 

 وز دل رسيده بويي زان نور سوي ديده    تاده نورت وز جان فتاده بر دل بر جان ف

 زان دوستي نداري با هيچ آفريده  چون صنع توست جمله فارغ ز صنع خويشي 

 ها کشيده زيرا که پرده بينم بر ديده     اي ندارد  جمله تويي وليکن کس ديده

 بر کون گستريدهتا فرش راز بيند     اي که او را توحيد کرده سرمه  کو ديده

 جاني شگرف بايد ذوق لقا چشيده     هر بي خبر نشايد اين راز را که اين را 

 وان بحر سر جان را موجي برآوريده    ها جواهر آن   بحري است حضرت تو جان

 هاي دور فکرت در عجز پروريده جان    اي صد هزار کامل در وصف قدرت تو 

  غيرت تو بر خاک خوابنيدهسلطان    در کشف سر عشقت گردن کشان دين را 

 وار جانش در شمع تو پريده پروانه      عطار دوربين را اندر مقام وحدت 

 

 اي گرد قمر خطي کشيده

 دل در خط تو ز جان بريده        اي گرد قمر خطي کشيده 

 ها دريده هم خط تو پرده        ها شکسته  هم زلف تو توبه

 رسيدهدر گرد خط تو نا      مشکي که بر خط تو گردي است 

 چون مشک خطا درم خريده        خط تو هزار بيش دارد 

 خوشتر ز خط تو هيچ ديده        بر هيچ ورق نديده خطي 

 سر سبزي خط تو گزيده        سر بر خط تو نهاده طوطي 

 از قير چنين خطي دميده      کس گرد قمر نشان نداده است 

 يک لحظه نماند آرميده        تا ديد دلم خط خوش تو 
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 وز خط تو خواست شد رميده      يد پاي از خط چون خواست کش

 آيد به سر دويده زان مي        در قير خطت گرفت پايش 

 وز خط دو کون سر کشيده       سر به سر خط تو نهاده عطار 

 

 چون کشته شدم هزار باره

 کشي کناره بر من به چه مي        چون کشته شدم هزار باره 

 هزار بارهکشته که کشد         اي چه خيزد  از کشتن کشته

 پاره در پيش رخ تو ماه        حاجت نبود به تيغ کشتن 

 هر گه که شوي تو آشکاره      خود خلق دو کون کشته گردند 

 خوني گردد چو لعل خاره        ي تو  زيرا که ز تيغ غمزه

 مه شق شود آفتاب پاره        گر بر گيري نقاب از روي 

 وايند چو ذره در نظاره        ذرات دو کون ديده گردند 

 هر ذره شود چو صد ستاره        از پرتو رويت آخراالمر 

 بر مرکب حسن شد سواره        از پرده چو آفتاب رويت 

 شد پيش رخ تو پيشکاره       خورشيد که شاه پيشگاه است 

 هر ذره شوند شيرخواره        چون شير عنايتت درآيد 

 لطف تو بس است گاهواره        ي خرف را  طفالن زمانه

 لطف تو چو بحر بي کناره       تمام است کاجزاي دو کون را

 زيرا که ندارد از تو چاره        ي خود فريد را خوان  بيچاره

 

 جهان جمله تويي تو در جهان نه

 همه عالم تويي تو در ميان نه      جهان جمله تويي تو در جهان نه 

 همه در وي گم و از وي نشان نه     چه دريايي است اين درياي پر موج 

 وليکن راه محو و کاروان نه    اين نه سر پيدا و نه پاي چه راه است 

 چو بوقلمون هويدا و نهان نه        نمايد  خيالي و سرابي مي

 همه چيزي چنين و آن چنان نه        همه تا بنگري ناچيز گردد 

 جهان از وي پر و او در جهان نه      عجب کاري است کار سر معشوق 
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 در ميان جان و جان نهنشسته       همه دل پر ازو و دل درو محو 

 وگر باطن بود مويي عيان نه      اگر ظاهر شود مويي جز او ني 

 گويم همين است و همان نه چه مي    عجب سري که يک يک ذره آن است 

 وليکن شرح يک سر را زبان نه      دلي دارم درو صد عالم اسرار 

 زبان گنگ و سخن قطع و بيان نه       چنين جايي فريد آخر چه گويد 

 

 ي شکر با لب تو شيرين نها

 پيش زلف تو مشک مشکين نه        اي شکر با لب تو شيرين نه 

 با همه کس وليک چندين نه        ماهرويان ره جفا سپرند 

 هرچه خواهي بکن ولي اين نه       اي ترک تو بخواهم کرد  گفته

 در صفاتت زبان شيرين نه      چون ز عطار بگذري کس را 

 

 اي راه تو بحر بي کرانه

 عشق تو نديم جاودانه        اي راه تو بحر بي کرانه 

 در سينه همي زند زبانه        از عشق تو صد هزار آتش 

 برهم سوزد همه زمانه        اي روي  گر بنمايد زبانه

 زين گونه که عشق کرد خانه        دو کون به هيچ باز آمد 

 بيرون دو کون آشيانه      مرغ دل ما ز عشق تو ساخت 

 گريد ز شوق دانه خون مي      ف افتاد مرغي که چنين شگر

 گردد به وصال شادمانه        گفتم دل پر غم من آخر 

 پيش قدمي صد آستانه      در عشق تو چون قدم توان زد 

 جمله تويي و دگر بهانه      الجمله چه گويم و چه جويم  في

 اين است سخن دگر فسانه      مقصود تويي و جز تو هيچ است 

 او را بنشان ازين نشانه      و عطار چو بي نشان شد از ت

 

 اي من کيم اندر جهان سرگشته

 اي در ميان خاک و خون آغشته      اي  من کيم اندر جهان سرگشته
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 اي در نفاق خود ز حد بگذشته       اي  در رياي خود منافق پيشه

 اي مفلسي بي پا و سر سرگشته      شهرگردي خودنمايي رهزني 

 اي ي هرگز قلم ننبشتهکاشک      در ازل گويي قلم رندم نبشت 

 اي ام سر رشته پس چرا گم کرده      يک سر سوزن نديدم روي دوست 

 اي کاشکي يک تخم هرگز کشته       برهمي جويد دلم ناکشته تخم 

 اي با دلي خاکي به خون بسرشته      کيست عطار اين سخن را هيچکس 

 

 اي دوش وقت صبح چون دل داده

 اي  آمد مست ترسازادهپيشم      اي  دوش وقت صبح چون دل داده

 اي بي سر و پايي ز دست افتاده      اي  بي دل و ديني سر از خط برده

 اي گفت هين برخيز و بستان باده     چون مرا از خواب خوش بيدار کرد 

 اي گشتم از مي بستدن دل داده      من ز ترسازاده چون مي بستدم 

 اي سادهدل شد از کار جهان چون       چون شراب عشق در دل کار کرد 

 اي در صف مردان شدم آزاده       در زمان زنار بستم بر ميان 

 اي پيش او چون من به سر استاده      نيست اکنون در خرابات مغان 

 اي در ز چشم درفشان بگشاده      نيست چون عطار در درياي عشق 

 

 اي ماه را در مشک پنهان کرده

 اي ن کردهمشک را بر مه پريشا      اي  ماه را در مشک پنهان کرده

 اي بر جمال خويش حيران کرده      چشم عقل دوربين را روز و شب 

 اي هر زمان صد گونه دستان کرده        از شکنج زلف رستم افکنت 

 اي دام مشکين عنبر افشان کرده      دام مشکين است زلف عنبرينت 

 اي تو چنين قصد دل و جان کرده     من دل و جان خوانمت از جان و دل 

 اي پوست بر من همچو زندان کرده      زان چاه چو سيم يوسف عهدي ک

 اي اين خصومت باز بازان کرده      گفتمت بردي به بازي دل ز من 

 اي کين چنين بازي فراوان کرده      گويد از تو خامشي  چشم تو مي

 اي  تا که جان دارد ثناخوان کرده      در صفات حسن خود عطار را 
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 اي ي قيرفام بر قمر آورده مورچه

 اي هندوي طوطي طعام بر شکر آورده      اي  ي قيرفام بر قمر آورده مورچه

 اي با سر زلفين خويش سر به سر آورده    سر نبرم از غمت زانکه تو از سرکشي 

 اي اي دل و جان رهي دردسر آورده    بي سر و پاي توام گرچه به جان خواستن 

 اي ود از چه برآوردهتا تو مرا باز خ    جان و دلم سوخته است از طمع خام تو 

 اي ي زنجير خود چون به درآورده حلقه    زلف چو زنجير تو حلقه به گوشم بکرد 

 اي جان و دلم چون هدف در نظر آورده     پشت کمان شدم قدم تا تو به تير مژه 

 اي تا تو کنارش ز چشم پر گهر آورده    خاطر عطار ريخت گوهر معني به نطق 

 

 اي  پا ماندهاي که ز سوداي عشق بي سر و

 اي بر سر اين راه دور خفته چرا مانده    اي  اي که ز سوداي عشق بي سر و پا مانده

 اي اي کز که جدا مانده آه که آگه نه    اي دل غافل بدانک منتظر توست دوست 

 اي زان همه چون کس نماند پس تو که را مانده      ي مردان راه، راه گرفتند پيش  جمله

 اي جان و دل ايثار کن گر به وفا مانده      دت صبر ازو هيچ وفا نبودت گر بو

 اي از پي هستي خويش در چه بال مانده    نشناسي که تو  ي غفلت شدي مي خفته

 اي زانکه لقا رو نبست تا به بقا مانده      هستي تو بند توس نيستيي برگزين 

 اي هدرد تو خواهيم ما تا تو گدا ماند    دوش درآمد به جان سلطنت عشق و گفت 

 اي هيچ ممان آن خويش گر تو به ما مانده     عافيت و عشق ما نيست بهم سازگار 

 اي زانکه ز هستي خويش بي سر و پا مانده      اي دل عطار خيز نيستيي برگزين 

 

 اي بوي زلفت در جهان افکنده

 اي خويشتن را بر کران افکنده      اي  بوي زلفت در جهان افکنده

 اي غلغلي اندر جهان افکنده      ويش افشان خ از نسيم زلف مشک

 اي آتشي در عقل و جان افکنده       وز کمال نور روي خويشتن 

 اي شورشي در بحر و کان افکنده      افزاي خويش  وز فروغ لعل روح

 اي نعره در کون و مکان افکنده      روز و شب از بهر عاشق خواندنت 
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 اي کندهعاشقان را در گمان اف        مي نيايي در ميان عاشقان 

 اي بيدالن را در فغان افکنده      بر اميد وصل در صحراي دل 

 اي اندرين رنج آشيان افکنده      مرغ دل را بر اميد گنج وصل 

 اي خون ما بر آستان افکنده      روي چون مه زآستين گنج وصل 

 اي خويشتن در پيش آن افکنده      هر که را دردي است اندر عشق تو 

 اي کس چه داند کز چه سان افکنده       دل دام سوداي خود اندر حلق

 اي روز و شب در امتحان افکنده       در بالي نيک و بد عطار را 

 

 اي بحري است عشق و عقل ازو برکناره

 اي کار کنارگي نبود جز نظاره    اي  بحري است عشق و عقل ازو برکناره

 اي هرگز کجا فتادي ازو برکناره      در بحر عشق عقل اگر راهبر بدي 

 اي عقل است اعجمي و خرد شيرخواره    وانجا که بحر عشق درآيد به جان و دل 

 اي آنها که ره برند درين پرده پاره     ي وجود ز هستي عدم شوند  در پرده

 اي يک دم شود به پيش تو چون آشکاره     طلبي تا که سر عشق  بسيار چاره مي

 اي  نتوان کرد چارهتا تو تويي تو را    گر صد هزار سال درين ره قدم زني 

 اي تا بر دلت ز عشق نيايد کتاره    تو درد عشق خود چه شناسي که چون بود 

 اي از آسمان عشق بدين سان ستاره      در هر هزار سال به برج دلي رسد 

 اي  در هر دو کون چون تو نباشد سواره     عطار اگر پياده شوي از دو کون تو 

 

 اي گر کسي يابد درين کو خانه

 اي هر دمش واجب بود شکرانه      اي  ي يابد درين کو خانهگر کس

 اي هر بن مويش بود بتخانه      هر که او بويي ندارد زين حديث 

 اي زين سخن خواند مرا ديوانه      هر که در عقل لجوج خويش ماند 

 اي باز ماند تا ابد بيگانه        هر که اينجا آشناي او نشد 

 اي ن سخن نشنوديي افسانهاي      گر چنين خوابت نبردي از غرور 

 اي بايد و مردانه پر دلي مي      صفت را نيست با اين راز کار  زن

 اي ببايد دانه از دو عالم مي      مرغ اين اسرار را در حوصله 
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 اي شاخ شاخ آيد دلت چون شانه      گر ازين مويي چو شانه ره بري 

 اي نههست زين هر دو برون ويرا      گر برانند از دو عالم باک نيست 

 اي نيست در هر دو جهان پيمانه      زان شرابي کان شراب عاشقانست 

 اي نيستم آخر کم از پروانه      گر جهان آتش بگيرد پيش و پس 

 اي يا بسوزم يا شوم فرزانه      وار  خويش بر آتش زنم پروانه

 اي  دهد عطار را پروانه مي      شمع جمعم من که هر دم غيب پاک 

 

 اي  ز دولتخانهشعله زد شمع جمال او

 اي اي پروانه گشت در هر دو جهان هر ذره    اي  شعله زد شمع جمال او ز دولتخانه

 اي اي ديوانه گشتت زنجيري و در هر حلقه    اي از آفتاب روي او  اي عجب هر شعله

 اي همچو حلقه تا ابد بر در بود بيگانه     هر که با هر حلقه در دنيا نيفتاد آشنا 

 اي اي بتخانه ورنه گردد بر تو آن هر حلقه    بايد شناخت  و را باز مينيک در هر حلقه ا

 اي زانکه نه گلشن بود پيوسته نه کاشانه    در درون چاه و زندانش بدان و انس گير 

 اي دان که آن گنجي است در ويرانه تو يقين مي    يا اگر هر دم به نوعي نيز بيني آن جمال 

 اي کي رسد دريا به تو، تو مست از پيمانه   ز بار ور به يک صورت فرو ريزي چو گلبرگي

 اي هر دم از انسي نو و دردي نوش دندانه    قفل عشقش کي گشايي گر کليدي نبودت 

 اي شبنمي را کي رسد از پيشگه پروانه  گويم چون درين دريا دو عالم محو شد  من چه

 اي ه چيست افسانهدر حقيقت آن سخن داني ک   هر که خواهد داد از وصلش سر مويي خبر 

 اي گر به تو اسمي رسد واجب بود شکرانه    اي  از مسما کس نخواهد يافت هرگز شمه

 اي تا ابد در دام ماني از براي دانه  گويم طلب داري دمي  گر جزين چيزي که مي

 اي فهمش بود باشد قوي مردانه گر نمي    شبنمي را فهم کي در بحر بي پايان رسد 

 اي تا کند هم چون خودش از فر خود فرزانه    اويد در پي باشدش چون رسد آن نم بدو ج

 اي ده زبان تا چند خواهي بود همچون شانه    يک سر سوزن نديدي روي دولت اي فريد 

 

 اي آن را که نيست در دل ازين سر سکينه

 اي نبود کم از کم و بود از کم کمينه    اي  آن را که نيست در دل ازين سر سکينه

 اي ناخورده مي ز عشق نداني قرينه     قرينه بداني که عشق چيست خواهي که از
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 اي کو را بود ز در حقيقت خزينه      در دار ملک عشق خليفه کسي بود 

 اي کز هر دو کون اليق او نيست چينه    مرغي است جان عاشق و چندانش حوصله 

 يا بيتي است بس عجب مطلب از سفينه    بيت سر عشق که مطلوب جمله اوست  شه

 اي چل روز نيز واطلب از قعر سينه  عمري ز عرش و فرش طلب کردي اين حديث 

 اي ليکن به زهد هيچ نيرزد سکينه    در عشق اگر سکينه پديد آيدت نکوست 

 اي جز در درون سينه نيابي سفينه    طوفان عشق چون ز پس و پيش در رسد 

 اي  دوشين قنينههر لحظه پر کن از مي    اي ساقي امشب از سر اين جمع برمخيز 

 اي اي نه مهر بماند نه کينه در سينه    چندان شراب ده تو که با منکر و مقر 

 اي در پاي زاهدي شکند آبگينه      بشکن پياله بر در زهاد تا مگر 

 اي چون بوسعيدمهنه نيابي مهينه      عطار در بقاي حق و در فناي خود 

 

 اي صد هزار عاشقت از فرق تا به پاي

 پنهان ز عاشقانت رويي به من نماي    عاشقت از فرق تا به پاي اي صد هزار 

 قوت دلم بده ز دو ياقوت جانفزاي     آب رخم مبر ز دو جادوي پر فريب 

 ي سرگشته دست و پاي تا کي زنم چو ذره      اندر هواي روي تو اي آفتاب حسن 

 برآياي آفتاب جان من از قعر جان     اي فرو شدم از عشق تو به خاک  چون سايه

 گشاي بگشاي کارم از سر زلف گره      بر کارم اوفتاد ز زلف تو صد گره 

 هاي آن شکن زلف دلرباي از حلقه     برد  بردي دلم به زلف و دلم بوي مي

 بر روي اوفتاد و شکن يافت چند جاي    دور از رخ تو زلف تو در غارت دلم 

 تاند ز تو جزايتا روز حشر باز س   عطار رفت و دل به تو بگذاشت و خاک شد 

 

 اي از شکنج زلفت هرجا که انقالبي

 هرگز نتافت بر کس چون رويت آفتابي     اي از شکنج زلفت هرجا که انقالبي 

 در جنب طاق چشمت نيل فلک سرابي    در پيش عکس رويت شمس و قمر خيالي 

 بي آتش رخ تو دل گشته چون کبابي    بي تنگي دهانت جان مانده در مضيقي 

 ناموس شوخ چشمان آنجا نمود خوابي     م خوابت بيدار کرد فتنه چون چشم ني

 در خلد هيچ حوري آنجا نيافت آبي    اي که لعلت سيراب شد از آنجا  آن چشمه
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 تا کي بود ز زلفت در دل فتاده تابي    من تاب مي نيارم تابي ز زلف کم کن 

 رابيآرام گير با من چون گنج در خ      اي گنج آفرينش دلها خراب از تو 

 در تو نگاه کردن در نور ماهتابي    در شش جهات عالم از هشت خلد خوشتر 

 من بر رخت فشانده از چشم تر گالبي    خواهم که مست باشي در ماهتاب خفته 

 گه خورده با لب تو از جام جم شرابي    گه کرده بر رخ تو از برگ گل نثاري 

 ا هين باز ده جوابي اين آرزوي او ر    اين آرزوست اکنون عطار را ز عالم 

 

 درآمد از در دل چون خرابي

 ز مي بر آتش جانم زد آبي      درآمد از در دل چون خرابي 

 کزين خوشتر نخوردستي شرابي      شرابم داد و گفتا نوش و خاموش 

 ميان جان برآمد آفتابي      چو جان نوشيد جام جان فزايش 

 بيدلم با خامشي ناورد تا        اگرچه خامشي فرمود ليکن 

 برافکند از جمال خود نقابي      ها  فغان دربست تا آن شمع جان

 زد کبابي ز دل خوش بر نمک مي      نمک ديد  چو جانم روي يار خوش

 عجب شوري عجايب اضطرابي        همي ناگاه در جان من افتاد 

 ام در هيچ بابي من اين ناخوانده     جهان از خود همي پر ديد و خود نه 

 که دارد مشکل ما را جوابي        م جمله درين منزل فروماندي

 چو آتش در دلم افتاد تابي       برو عطار و دم درکش کزين سوز 

 

 گر تو نسيمي ز زلف يار نيابي

 تا به ابد رد شوي و بار نيابي      گر تو نسيمي ز زلف يار نيابي 

 گنج حقيقت کم از هزار نيابي      يک دم اگر بوي زلف او به تو آيد 

 تا ابد آن حلقه را شمار نيابي      ي زلفش   به حلقهليک اگر بنگري

 ليک درين پرده پود و تار نيابي    اي است پيش رخ تو  هر دو جهان پرده

 دار نيابي پرده بدر گرچه پرده    حجله سرايي است پيش روي تو پرده 

 ره به عدم بر تو تا غبار نيابي    هرچه وجودي گرفت جمله غبار است 

 تا نشوي گم ز خويش يار نيابي        دن تو يافتن يار چيست گم ش
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 غور چنين غار آشکار نيابي      غار غرور است در نهاد تو پنهان 

 غرقه شوي بوي يار غار نيابي      گر نشوي آشناي او تو درين غار 

 بگذري از هر دو و قرار نيابي      گر شودت ملک هر دو کون ميسر 

  ملک پايدار نيابيجز غم او    ملک غمش بهتر است از دو جهان زانک 

 زانکه ازين به تو غمگسار نيابي      ايت مخور غم  گر غم او هست ذره

 ورنه به جان هيچ زينهار نيابي    هرچه که فرمود عشق رو تو به جان کن 

 مي به نترسي که روزگار نيابي      مي فکني کار عشق جمله به فردا 

 قت کار نيابيزانکه چو شد عمر و      پاي به ره در نه و ز کار مکش سر 

 در همه عالم چو خواستگار نيابي      ادب آنجا مرو وگرنه کشندت  بي

 زانکه درين راه يک سوار نيابي      سر چه فرازي پياده شو ز وجودت 

 تا سر صد صد بزرگوار نيابي      يک قدم اين جايگاه بر نتوان داشت 

 کين ره جانسوز را کنار نيابي      تو نتواني که راه عشق کني قطع 

 خاصه تو زان سالکي که خار نيابي       چند روي اي فريد در پي آن گل 

 

 طلبي از من بي خبر چه مي

 طلبي سوختم خشک و تر چه مي        طلبي  از من بي خبر چه مي

 طلبي ريختم بال و پر چه مي        گر چه شهباز معرفت بودم 

 طلبي بگسستم دگر چه مي      در دو عالم ز هرچه بود و نبود 

 طلبي گم شده پا و سر چه مي       م همچو گوي در ره تو ا مانده

 طلبي تر چه مي هر دم آشفته        من آشفته را ز عشق رخت 

 طلبي ام جان کمر چه مي کرده        ي تو  پيش طرف کاله گوشه

 طلبي درد ازين بيشتر چه مي        اي درد تو همي طلبم  گفته

 طلبي چه ميگر  ام نوحه شده      با دلي پر ز درد تو شب و روز 

 طلبي هستت آخر خبر چه مي      ام ز مستي عشق  بي خبر مانده

 طلبي ي من مدر چه مي پرده      پرده برگير و بيش ازين آخر 

 طلبي ي در بدر چه مي رانده      چند باشم نه دل نه جان بي تو 

 طلبي  خون گرفته جگر چه مي        بي تو عطار را روا نبود 
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 تيجانا دلم ببردي و جانم بسوخ

 گفتم بنالم از تو زبانم بسوختي      جانا دلم ببردي و جانم بسوختي 

 واخر چو شمع در غم آنم بسوختي    اول به وصل خويش بسي وعده داديم 

 در انتظار وصل چنانم بسوختي    چون شمع نيم کشته و آورده جان به لب 

 آگاه نيستي که چه سانم بسوختي    کس نيست کز خروش منش نيست آگهي 

 آخر دلت نسوخت که جانم بسوختي     بسوخت بر من مسکين دلت نسوخت جانم

 اينم به باد دادي و آنم بسوختي        تا پادشا گشتي بر ديده و دلم 

 آن آه در درون دهانم بسوختي      گفتم که از غمان تو آهي برآورم 

 پيدا نيامدي و نهانم بسوختي    گفتي که با تو سازم و پيدا شوم تو را 

 آتش مزن که عقل و روانم بسوختي      با دل عطار و بيش ازين يکدم بساز

 

 عشق را گر سري پديدستي

 اين در بسته را کليدستي        عشق را گر سري پديدستي 

 کاشکي هيچ کس رسيدستي      نرسد هيچکس به درگه عشق 

 اثر آن ز دور ديدستي        يا اگر کس به پيشگه نرسد 

  عاشق نيارميدستيورنه      ليک عالم ز عشق موج زن است 

 بارها زين قفس پريدستي       در دل ار نيستي تسلي عشق 

 دويدستي بي سر و پاي مي        زنان  در بيابان عشق نعره

 وزيدستي گاه چون باد مي        فتادستي  گاه چون خاک مي

 پرده از پيش بر دريدستي        به يکي آه آتشين در راه 

 اي چشيدستي رهبي دهان قط        ي عشق  خانه در ميان شراب

 ي عشق بر کشيدستي نعره        تا صبوح ابد چو دلشدگان 

 به سخن روح پروريدستي         دل عطار را درين معني 

 

 اگر از نسيم زلفت اثري به جان فرستي

 به اميد وصل جان را، خط جاودان فرستي    اگر از نسيم زلفت اثري به جان فرستي 
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 چه اگر ز زلف بويي به همه جهان فرستي     بازان به جهان در اوفتادند ز پي تو پاک

 چو تو بوي زلف مشکين به ميان جان فرستي   ز تعجب و ز حيرت دل و جان به سر درآيد 

 اگر از رخت فروغي به جهانيان فرستي     همه خلق تا قيامت به تحير اندر افتد 

 هان فرستيکه تو سر عشق خود را به جهان ن  عجب اينکه سر عشقت دو جهان چگونه پر شد 

 به جواهري که از دل به سر زبان فرستي    چه عجب بود ز عطار اگر آيدش تفاخر 

 

 جانا دلم ببردي در قعر جان نشستي

 من بر کنار رفتم تو در ميان نشستي      جانا دلم ببردي در قعر جان نشستي 

 چون تو بجاي جانم بر جاي جان نشستي    گر جان ز من ربودي الحمدهللا اي جان 

 يعني تو نور چشمي در چشم از آن نشستي       تو را نبينم بي تو جهان نبينم گرچه

 در خون دل نشاندي در المکان نشستي   چون خواستي که عاشق در خون دل بگردد 

 در زير خدر عزت چندان نهان نشستي  من چون به خون نگردم از شوق تو چو تنها 

  که در جان بس بي نشان نشستيچون جويمت    گفتي مرا چو جويي در جان خويش يابي 

 من خود کيم که با من در امتحان نشستي    برخاست ز امتحانت يکبارگي دل من 

 گم شد جهان ز چشمم تا در جهان نشستي      تا من تو را بديدم ديگر جهان نديدم 

 نبود روا که چندين بي عاشقان نشستي     عطار عاشق از تو زين بيش صبر نکند 

 

 ، سرو روان کيستياي همه راحت روان

 ملک تو شد جهان جان، جان و جهان کيستي    اي همه راحت روان، سرو روان کيستي 

 هيچ ندانم اي پسر تا تو از آن کيستي    ام  اينت جمال دلبري مثل تو کس نديده

 اي گهر شريف جان گوهر کان کيستي    از لب همچو شکرت پر گهر است عالمي 

 اي دل و جان من بگو تا دل وجان کيستي   ز جان و دل بي تو چو جان و دل توي سير شدم

 رهزن دل شدي مرا روح روان کيستي    اي زده راه بر دلم نرگس نيم مست تو 

 از پي وصل و هجر خود سود و زيان کيستي  عطار از هواي خود سود و زيان ز دست داد 

 

 اي آفتاب از ورق رويت آيتي

 ام لعل تو کوثر حکايتيدر جنب ج      اي آفتاب از ورق رويت آيتي 
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 سرسبزتر ز خط سياه تو آيتي    هرگز نديد هيچ کس از مصحف جمال 

 کرد از حروف زلف تو عالي روايتي      بر نيت خطت که دلم جاي وقف ديد 

 دل ندهدم که در قلم آرم شکايتي    از مشک خط خود جگرم سوختي وليک 

 ابد هدايتيتا کي ز عکس لعل تو ي      آب حيات در ظلمات ظاللت است 

 ي زلفت حمايتي بنگر گرفت سايه    خورشيد را که سلطنت سخت روشن است 

 برم شکنش را نهايتي زان پي نمي     هر دم ز زلف تو شکني ديگرم رسد 

 از زلف عنبر تو نسيم عنايتي    چون زلف تو به تاب درم تا کيم رسد 

 واليتيزان دل فرو گرفت زهي خوش       زلف توراست از در دربند تا ختن 

 جز دوستي روي تو هرگز جنايتي     عطار تا که بود، نبودش به هيچ روي 

 

 درج ياقوت درفشان کردي

 ديو بودي و قصد جان کردي        درج ياقوت درفشان کردي 

 هر دو لب را شکرستان کردي        شکري خواستم از لعل لبت 

 روي از آستين نهان کردي        گفتم اين لحظه يافتم شکري 

 با چنين لب چرا چنان کردي         ز بيدلي شکري وا گرفتي

 گر تو بر خشم سر گران کردي      از سبک روحي تو اين نسزد 

 دلم از وصل شادمان کردي       عشوه دادي مرا در اول کار 

 فشان کردي چشمم از هجر خون        آخر کار چون ز دست شدم 

 تا مرا پشت چون کمان کردي        ريختي تير غمزه بر رويم 

 دل من بد بتر از آن کردي      دلم پيش خود هدف ديدي چون 

 ي دور آسمان کردي شيوه      آن چه کردي ز جور با عطار 

 

 تا تو ز هستي خود زير و زبر نگردي

 در نيستي مطلق مرغي بپر نگردي    تا تو ز هستي خود زير و زبر نگردي 

 گز گهر نگرديزيرا که بي سفر تو هر    زين ابر تر چو باران بيرون شو و سفر کن 

 در نگردي در پرده ره نيابي تا پرده    ي نهادت بر در ز هم که هرگز  اين پرده

 گر مرد اين حديثي زنهار برنگردي    گر با تو خلق عالم آيد برون به خصمي 
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 هان تا به دفع کردن گرد سپر نگردي    ور بر تو نيز بارد ذرات هر دو عالم 

 هش دار تا ز دريا يک موي تر نگردي      گرچه ميان دريا جاويد غرقه گشتي 

 تر نگردي تا تو ز عشق هر دم ديوانه      گر عاقل جهاني کس عاقلت نخواند 

 همچون فلک چرا تو دايم به سر نگردي    گر تو کبود پوشي همچون فلک درين راه 

 بادت به دست ماند خاک ره ار نگردي    عطار خاک ره شو زيرا که اندرين راه 

  

 

 دان آوردي ر غاليهخطي از غاليه ب

 دل اين سوخته را کار به جان آوردي      دان آوردي  خطي از غاليه بر غاليه

 رفتي از غاليه طغرا و نشان آوردي    نه که منشور نکويي تو بي طغرا بود 

 فشان آوردي ماه را در زره مشک      تا به ماهت نرسد چشم بد هيچ کسي 

 و چرا بيهده از موي ميان آورديت    نيست از جانب من تا به تو يک موي ميان 

 با سر موي خودش موي کشان آوردي    هرکه او از سر کوي تو به مويي سر تافت 

 گفت آري شدي و زخم زبان آوردي    گفتم از لعل لبت يک شکر آرم بر زخم 

 جگرش خوردي و کارش به زيان آوردي     خواست از لعل تو عطار به عمري شکري 

 

 با خط سرسبز بيرون آمدي

 آفت دلهاي پرخون آمدي        با خط سرسبز بيرون آمدي 

 چست از بهر شبيخون آمدي      تا خط آوردي به خون عاشقان 

 شبروي را چونکه بيرون آمدي      در درون دل درآيي يک زمان 

 در کمال حسن افزون آمدي    چون کمين گيرم که بر خورشيد و ماه 

 گلگون آمديدر برم با جام       دوش در جوش آمدم در نيم شب 

 راستي را چست موزون آمدي      در گرفتي شمع و در دادي شراب 

 ماه بودي تو ز گردون آمدي      سرو بودي کز چمن برخاستي 

 کان زمان در چشم ما چون آمدي        کس نداند کور بادا چشم بد 

 در خور عطار مجنون آمدي        در ميان حلقه با زنجير زلف 
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 اي لبت ختم کرده دلبندي

 بنده بودن تو را خداوندي        لبت ختم کرده دلبندي اي 

 بر گرفته ز ره به فرزندي        آفتاب سپهر رويت را 

 من بميرم ز آرزومندي        ام آب زندگاني تو  ديده

 گر بميرم به درد نپسندي        در غم آب زندگاني تو 

 همچو زلفت به پاي افکندي       تا به زلفت دراز کردم دست 

 چون به موييم در فروبندي      ست بگشاديم چون به زلف تو د

 بگشايي به حکم دلبندي      ي آسمان به يک سر موي  قلعه

 زره زلف چند پيوندي        عاشقان چون سپر بيفکندند 

 گم شود عقل را خردمندي      چون کرشمه کني به نرگس مست 

 سرو را بن ز بيخ بر کندي        تا به آزادي آمدي در کار 

 چند عطار را جگر بندي         آخر اي بي جگر بده بوسه

 

 اي که با عاشقان نه پيوندي

 بي تو دل را کجاست خرسندي        اي که با عاشقان نه پيوندي 

 دم زند جادوي دماوندي      زهره دارد که پيش نرگس تو 

 خندي تو ز اشکم چو صبح مي      گريم  من ز شوقت چو شمع مي

 هيم خرسنديد خويش را مي      تو ز ما فارغي و ما همه روز 

 در تو پيوندم و تو نپسندي        چند آخر من جگر خسته 

 کني خداوندي اگرش مي      اي چون فريد نتوان يافت  بنده

 

 گر مرد اين حديثي زنار کفر بندي

 دين از تو دور دور است بر خويشتن چه خندي      گر مرد اين حديثي زنار کفر بندي 

 و کفر گردي بنياد دين فکنديگر مح      از کفر ناگذشته دعوي دين مکن تو 

 زنار کفر تو خود گبري اگر نبندي      اندر نهاد گبرت پنجه هزار ديوست 

 از ذره ذره بگذر گر مرد هوشمندي    اي ز عالم سدي است در ره تو  هر ذره

 زيرا که چشم بد را تو در پي سپندي  سوز چون سپندي  چون گويمت که خود را مي
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 اي رو گر مرد مستمندي ورنه به گوشه    د راهي مردانه پاي در نه گر شير مر

 کافزون ز عالم آمد جان من از بلندي     اي پست نفس مانده تا کني تو دعوي 

 آخر ز هر دو عالم خود را ببين که چندي    هيچ است هر دو عالم در جنب اين حقيقت 

 کز لنگر نهادت در بند تخته بندي     عطار مرد عشقي فاني شو از دو عالم 

 

 پذير بودي ي کاش درد عشقت درمانا

 دم گزير بودي يا از تو جان و دل را يک    پذير بودي  اي کاش درد عشقت درمان

 گر در همه جهانت مثل و نظير بودي     در آرزوي رويت چندين غمم نبودي 

 ور بر فشاندمي جان چيزي حقير بودي    خواستم که جان را بر روي تو فشانم  مي

 يا پايمرد گشتي يا دستگير بودي    دمي وصالت  يکعشقت مرا نکشتي گر 

 گر ني به گرد ماهت زلف چو قير بودي    کي پاي دل به سختي در قير باز ماندي 

 بر دار صد هزاران برنا و پير بودي  زان مي که خورد حالج گر هر کسي بخوردي 

 دياين وعده بس خوشستي گر دلپذير بو    گفتي که با تو روزي وصلي به هم برآرم 

 نه جان نژند گشتي نه دل اسير بودي    گر شاد کرديي تو عطار را به وصلت 

 

 گر يار چنين سرکش و عيار نبودي

 حال من بيچاره چنين زار نبودي      گر يار چنين سرکش و عيار نبودي 

 در روي زمين خوشتر ازين کار نبودي    گر عشق بتان خنجر هجران نکشيدي 

 گر بر دل من بار غم يار نبودي     ي از شادي من خلق جهان شاد شدند

 در روي زمين يک تن هشيار نبودي    ي من خلق جهان مست بدندي  از باده

 ي ما بر سر بازار نبودي هنگامه      گر يار گذر بر سر بازار نکردي 

 گر يار چنين سرکش و خونخوار نبودي    هر زاهد خشکي نفس از عشق زدندي 

 مروز کس اليق زنار نبوديا      زلف تو اگر دعوت کفار نکردي 

 اندر دو جهان همدم عطار نبودي     گر يار نمودي رخ خود را به همه خلق 

 

 گر از همه عاشقان وفا ديدي

 چون من به وفاي خود که را ديدي       گر از همه عاشقان وفا ديدي 
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 ي عمر تا مرا ديدي در جمله      داني تو که جز وفا نديدي خود 

 تو از من خسته دل وفا ديدي      ا ديدم من از تو به جان خود جف

 از بي رويي چو روي ما ديدي      اين است جفا که زود بگذشتي 

 اين مصلحت آخر از کجا ديدي       برگشتي تو ز بي دلي هر دم 

 ما را تو به راه آسيا ديدي      بگذري و روي تو از پيشم  مي

 از خون جگر در آشنا ديدي      بيگانه مباش چون دو چشمم را 

 بس دل که چو ذره در هوا ديدي        ا روي چو آفتاب بنمودي ت

 ديدي که چه کردي و چها ديدي       عطار ز دست رفت و تو با او 

 

 اي آنکه هيچ جايي آرام جان نديدي

 رنج جهان کشيدي گنج جهان نديدي      اي آنکه هيچ جايي آرام جان نديدي 

 رفتي ره را کران نديديچندان که پيش     هرچند جهد کردي کاري به سر نبردي 

 قانع شدي به نامي اما نشان نديدي  زان گوهري که گردون از عشق اوست گردان 

 چه حاصل از شنيدن چون در عيان نديدي    مرد شنو چه باشي مردانه رو سخن دان 

 گر در درون پرده خود را نهان نديدي    دان که روز معني بيرون پرده ماني  مي

 تو از سيه گليمي بويي از آن نديدي    با تو در گليم است اي که جستي هم  آن نافه

 بر جان مگرد چندين انگار جان نديدي  گر جان بر او فشاني صد جان عوض ستاني 

 دم امان نديدي چه سود چون ز مکرش يک    عمري بپروريدي اين نفس سگ صفت را 

 يديليکن چو آزمودي هرگز چنان ند      نا آزموده گفتي هستم چنان که بايد 

 نفس نگفتي جز مهربان نديدي جز هم    اي را  خورم من کافسوس خواره افسوس مي

 هم در زمين بمردي هم آسمان نديدي    تو مرغ بام عرشي در قعر چاه مانده 

 انگار نفس سگ را در خاکدان نديدي    آخر چو شير مردان بر پر ز چاه و رفتي 

 ره نان نخوردي يک استخوان نديديپا يک    دل را به باد دادي وانگه به کام اين سگ 

 چه سود کز غم خود غير از زيان نديدي     عطار در غم خود عمرت به آخر آمد 

 

 الصال اي دل اگر در عشق او اقرار داري

 اي در عشق او انکار داري الحذر گر ذره    الصال اي دل اگر در عشق او اقرار داري 
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 زماني خلوتي داري ميان خار داريگر   کي تواني ديد روي گل که همچون خار گشتي 

 عمر بگذشت و تو در هر توي عمري کار داري    کلي  تا تو از توي و توي خود برون آيي به

 همچو خرقه سر درافکن گر سر اسرار داري  همچو پروانه سر افشان گر وصال شمع خواهي 

 ر داريزانکه تو ره ماوراي کعبه و خما    در گذر از کعبه و خمار گر تو مرد عشقي 

 در خرابات آي تا حاصل کني معيار داري    در درون صومعه معيار داري هيچ نبود 

 ليکن اندر ميکده زين گمرهي زنار داري   گرچه اندر صومعه از رهبران خرقه پوشي 

 کني اکنون سر اغيار داري غير بيني مي    تا قدم در زهد داري احولي در غير بيني 

 ي ديدار داري در نگر اي کوردل گر ديده  رويي است او را اي  دل همي بيند که در هر ذره

 تو چو من در هر حوالي عاشق بسيار داري   رويا من ندارم در دو عالم جز تو کس را  ماه

 تواني گر به لطفي جمله را تيمار داري مي    عاشقان چون ذره بسيارند و تو چون آفتابي 

 نقد صد جان يابم اگر يک دم سر عطار داري    دل به نسيه دادم از دست و ز پاي افتادم از غم

 

 جانا دهني چو پسته داري

 در پسته گهر دو رسته داري        جانا دهني چو پسته داري 

 زان قند که مغز پسته داري      صد شور به پسته در فتاده است 

 زين بيش مرا چه خسته داري        قنديم فرست و مرهمي ساز 

 ي نانشسته داري نهصد فت      در هر سر موي زلف شستت 

 صد عهد چنين شکسته داري        گفتي به درست عهد کردم 

 صد ابلق تنگ بسته داري      در تاز و جهان بگير کز حسن 

 وانگاه هزار دسته داري       يک گل ندهي ز رخ به عطار 

 

 هم تن مويم از آن ميان که نداري

  که نداريتنگ دلم مانده زان دهان      هم تن مويم از آن ميان که نداري 

 سر ز تکبر بر آسمان که نداري    ننگري از ناز در زمين که دمي نيست 

 تو چه نکويي است هر زمان که نداري    من چه باليي است هر نفس که ندارم 

 مثل بماند است در جهان که نداري      هرچه ببايد ز نيکويي همه هستت 

 که ندارياز تو نيايد بدان نشان        بري و هيچ وفايي  نام وفا مي
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 اين ننيوشم از اين زبان که نداري      گفته بدي عاقبت وفاي تو آرم 

 زانکه بسي افتد اين زيان که نداري    يک شکرم ده که سود بنده در آن است 

 هست چو ندهي به کس چنان که نداري      گرچه شکر داري و قياس ندارد 

  نداريتا برهي تو ز نيم جان که      گفته بدي خون تو به درد بريزم 

 خاصه کمر بر چنان ميان که نداري      تو نتواني به خون من کمري بست 

 چند کشي آخر اين کمان که نداري     بر تن عطار کز غمت چو کماني است 

 

 تورا گر نيست با من هيچ کاري

 مرا با تو بسي کار است باري      تورا گر نيست با من هيچ کاري 

 گرچه نباشي غمگساريتوم       منت پيوسته خواهم بود غمخوار 

 ندارم حاصلي جز انتظاري      ز حل و عقد عشق ملک رويت 

 گذارم روزگاري چو سايه مي        بر اميد رخ چون آفتابت 

 نخواهد بود يک ساعت قراري       دلم را تا تو خواهي بود باقي 

 شوي در راه او بي اختياري      دال گر سر عشقت اختيار است 

 سر مويي نيايي در شماري      اگر خود را سر مويي شماري 

 ز فرعوني تمامت خاکساري      اگر خود را ز فرعوني نداني 

 نيابي جز فنا اينجا حصاري      جهان پر آفتاب است و تو سايه 

 برآرد از تو آن يک دم دماري      که اگر در آفتاب آيي تو يکدم 

 که جايي غرقه گردي زار زاري      چه گردي گرد اين درياي اعظم 

 نماند صورت و صورت نگاري        ي ازين دريا برآيد اگر موج

 ازين دريا بجز پر خون کناري      ز دريا چند گويي چون نديدي 

 نديدي هيچ شير مرغزاري      اي شير  تو معذوري که پشمين ديده

 ز فاي فخر سازي عين عاري      اگر روزي ببيني جنگ شيران 

 ردد از غباريکه چشمت کور گ      برو چندين چه گردي گرد اين راه 

 که تو ننگي شوي بي نامداري      به چشم خود برو پيري طلب کن 

 ز خدمتکار سلطان باش باري    چو نتواني که سلطان باشي اي دوست 

 به سگباني او بر ساز کاري      اگر نرسد تو را تخت و وزارت 
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 چو بودي آن او چه گل چه خاري       به هر نوعي که باشي آن او باش 

 بست اين باد دايم يادگاري      يري حرف عطار  اگر تو ياد گ

 

 تو را تا سر بود برجا کجا داري کله داري

 که شمع از بي سري يابد کاله از نور جباري    تو را تا سر بود برجا کجا داري کله داري 

 اگر پيش سر اندازان سزاي تن، سري داري  سر يک موي سر مفراز و سر در باز و سر بر نه 

 درين سر باختن اين سر بدان گر مرد اسراري     يحيي سرش بر تيرگي ماند چو بار آمد سر

 که مويي نيست تدبيرت مگر از خويش بيزاري  مبر مويي وجود آنجا که دايم آن وجودت بس 

 شود هر دو جهان از شرم چون يک ذره متواري    اگر يک پرتو اين نور بر هر دو جهان افتد 

 که در پيش چنين کاري کمر بندي به عياري  م چند باشي تو اي است اينجا ز عال چو عالم ذره

 چو گل زانجا برند آنجا چه خواهي برد جز زاري  چو شد ذات و صفت بندت مرو با اين و آن آنجا 

 مبر جز هيچ آنجا هيچ تا برهي به دشواري    صفات نيک و بد آنجا بسوزد آتش غيرت 

 که تو از دنيي جافي بماندي در نگونساري  پرور  اي تو مرد اين اسرار دين گويم نه چه مي

 که در عقباب خواهد بود زان جوجو گرفتاري  به دنيا عمر در جوجو بسر بردي عجب اين است 

 ز روح عيسوي بويي به تو نرسيد پنداري  به دنيا و به عقبي در چو خر در جو به جو ماندي 

  بار جان دين رفت و دنيا هم به سر باريتو را زين  چو در جانت ز دنيا بار بسيار است و از دين نه 

 چه داري غم چو کردي جمع اين دنياي مرداري    اي حاصل  اگر از زندگي خود نکردي ذره

 خوار و چندين خلق پرواري چه دنيا ديو مردم    دل عطار خوني شد ازين درياي بوقلمون 

 

 پروانه شبي ز بي قراري

 واستاريبيرون آمد به خ        پروانه شبي ز بي قراري 

 تا کي سوزي مرا به خواري        از شمع سال کرد کاخر 

 کاي بي سر و بن خبر نداري        در حال جواب داد شمعش 

 در سوختنت گريفتاري         آتش مپرست تا نباشد 

 رستي ز غم و ز غمگساري        تو در نفسي بسوختي زود 

 در گريه و سوختن به زاري        ام ز شام تا صبح  من مانده

 گريم ز سوکواري گه مي       خندم وليک بر خويش  گه مي
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 تا بيخ ز انگبين برآري      گويندم بسوز خوش خوش  مي

 گويند چرا چنين نزاري        هر لحظه سرم نهند در پيش 

 شمعي است نه روشن و نه تاري      شمعي دگر است ليک در غيب 

 ام مزاج زاري زان يافته        ي او منم چنين گرم  پروانه

 اين است نشان دوستداري         ازو تو از من سوزم من مي

 در سوختنم به بيقراري      چه طعن زني مرا که من نيز 

 پروانه بسي فتد شکاري        آن شمع اگر بتابد از غيب 

 خواهد سوخت شمع واري  مي        ماند نشان عطار  تا مي

 

 اي بوس تو اصل هر شماري

 چشم سيهت سفيد کاري      اي بوس تو اصل هر شماري 

 ماه تو ز مشک در غباري        زلف تو ز حلقه درشکستي 

 باد سحري به هر بهاري        از زلف تو مشک وام کرده 

 از هشت بهشت يادگاري      روي تو که شمع نه سپهر است 

 چون صورت روي تو نگاري        هرگز نکشيد هيچ نقاش 

 گل را ننهاد هيچ خاري        سرسبزتر از خط تو ايام 

 زاري چون خط تو ديد سبزه      ي چشم  شد آب روان ز چشمه

 گفتي که همي دهم قراري        خواستم از لب تو بوسي  مي

 هر بوسي را کني نثاري        گفتم که قرار چيست گفتي 

 يا دست ز جان بدار باري        جاني بستان بهاي بوسي 

 يک بوسه ببخش از هزاري      چون هست زکات بر تو واجب 

 گز نايد به هيچ کاريهر        گر بوسه بسي نگاه داري 

 کي کار مرا بود شماري        گفتي به شمار بوسه بستان 

 کي بوس تو را بود کناري        چون خوزستان لب تو دارد 

 از لعل تو بوسه هيچ باري        خود بي جگري نيافت عطار 

 

 درآمد دوش دلدارم به ياري
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 مرا گفتا بگو تا در چه کاري        درآمد دوش دلدارم به ياري 

 برآوردي دمي يا مي برآري      مت باد اگر بي ما زماني حرا

 روا نبود که بي ما شب گذاري      تواني بود هر شب  چو با ما مي

 چرا با ديگري غم مي گساري      توان کرد  چو با ما غمگساري مي

 نباشد اين دليل دوستداري      خوشي با دشمن ما در نشستي 

 اک اندازم به خواريتو را در خ      داريم کز عزت خويش  بدان مي

 بماني تا ابد در بيقراري        به تنهاييت بگذارم که تا تو 

 بدو گفتم که دست از جمله داري      ها  چو بشنيدم ز جانان اين سخن

 مرا از ننگ من برهان به ياري       وليکن چون تو يار غمگناني 

 برو گريند عالميان به زاري       که گر عطار در هستي بماند 

 

 اي شنگي زين نادره دلداري ترسا بچه

 زين خوش نمکي شوخي، زين طرفه جگرخواري    اي شنگي زين نادره دلداري  ترسا بچه

 در چاه زنخدانش هر جا که نگونساري    ي خندانش هرجا که شکر ريزي  از پسته

 داري وز هر شکن زلفش گمره شده دين     از هر سخن تلخش ره يافته بي ديني 

 دردي کش درد او هرجا که طلب کاري     که خردمندي ي عشق او هرجا ديوانه

 پس در بر پير ما بنشست چو هشياري    آمد بر پير ما مي در سر و مي در بر 

 گر نوش کني يک مي، از خود برهي باري  گفتش که بگير اين مي، اين روي و ريا تا کي 

 ک باريتا در تو زند آتش ترسا بچه ي    اي همچو يخ افسرده يک لحظه برم بنشين 

 ي بسياري اي چون تو به هر منزل وامانده    بي خويش شو از هستي تا باز نماني تو 

 ي او ناري در حال پديد آمد در سينه  پير از سر بي خويشي، مي بستد و بيخود شد 

 بر جست و ميان حالي بر بست به زناري      کاريش پديد آمد کان پير نود ساله 

 از صومعه بيرون شد بنشست چو خماري     هستي در خواب شد از مستي بيدار شد از

 هرکس که چنين بيند حيرت بودش آري     عطار ز کار او در مانده به صد حيرت 

 

 دوش سرمست به وقت سحري

 بري شدم تا به بر سيم مي      دوش سرمست به وقت سحري 
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 بربايم ز لب او شکري        تيز کرده سر دندان که مگر 

 بنشستم به اميد دگري      چون ربودم شکري از لب او 

 شکري مي نرسد بي جگري      جگرم سوخت که از لعل لبش 

 بر سر پاي روان در گذري        دهدم  گاهگاهي شکري مي

 ي بيدادگري واي از غصه      زين چنين بوسه چه در کيسه کنم 

 از قضا قسم من آمد قدري      زان همه تنگ شکر کو راهست 

 از هستي خويشم خبرينيست         ام از شکرش  تا خبر يافته

 نيست چون دايره پايي و سري       کارم از دست شد و کار مرا 

 همچو ني با شکري در کمري      ي عمر  وقت نامد که شوم جمله

 مکن و در دل او کن نظري         رويا دل عطار بسوخت  ماه

 

 گاهيم به لطف مي نوازي

 گدازي گاهيم به قهر مي        گاهيم به لطف مي نوازي 

 نسازي سوزم که مي زان مي      ض قهر و لطف تو من در معر

 بنواز مرا به دلنوازي      چون چنگ دو تا شدم به عشقت 

 ي ماست بس مجازي کين توبه        اي ساقي عشق جام در ده 

 ي ماستي نمازي گر توبه        اين کار ازين بسي بهستي 

 از سر بنهيم سرفرازي        در ده مي عشق تا زماني 

 در حلقه کنيم خرقه بازي         يديم زنار نهاد بر کش

 قصه چه کني بدين درازي       عطار خموش و غصه مي خور 

 

 چه عجب کسي تو جانا که ندانمت چه چيزي

 تو مگر که جان جاني که چو جان جان عزيزي  چه عجب کسي تو جانا که ندانمت چه چيزي 

 ننشيني و نخيزيز که خواهمت که با کس   ز کجات جويم اي جان که کست نيافت هرگز 

 دل و دين بمانده واله ز تو تا تو خود چه چيزي  تن و جان برفته از هش ز تو تا تو خود چه گنجي 

 ز کمال غيرت خود تو هنوز مي ستيزي    اند در خون  بنگر که چند عاشق ز تو خفته

 چو مني بدان نيرزد که تو خون من بريزي  چه کشي مرا که من خود ز غم تو کشته گردم 
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 گريزي به ميان در آي آخر ز ميان چه مي     ز زلف خود شکنجي به ميان ما فکندي چو

 بفروخت ز اشتياقت ز دل آتش غريزي     چو نيافت جان عطار اثري ز ذوق عشقت 

 

 گر مرد اين حديثي زين باده مست باشي

 صد توبه در زماني بر هم شکست باشي    گر مرد اين حديثي زين باده مست باشي 

 گر هوشيار عشقي از دوست مست باشي    ودن از مي کار تنگدالن است نه مست ب

 گه خودنماي گردي گه خود پرست باشي      ي تمامان  تا کي ز ناتمامي در حلقه

 جامي بخورد باشي وز خود برست باشي    آخر دمي چنان شو کز دست ساقي جان 

 نشست باشيتا در ميان مردان ز اهل       اي بر کنار مانده برخيز از دو عالم 

 تا کي ز نفس خودبين چون خاک پست باشي    در صحبت بلندان خود را بلند گردان 

 از خويش نيست گردي وز دوست هست باشي    گر کاملي درين ره چون عاشقان کامل 

 بست باشي چه کوهي و چه کاهي چون پاي    اي به مويي زان موي در حجابي  تا بسته

 کانگه که نيست گردي با او به دست باشي    شو عطار اگر بر اصلي اصال ز خود فنا 

 

 ي عالم نباشي تا تو خود را خوارتر از جمله

 در حريم وصل جانان يک نفس محرم نباشي   ي عالم نباشي  تا تو خود را خوارتر از جمله

 تا طالق خود نگويي مرد آن عالم نباشي    عشق جانان عالمي آمد که مويي در نگنجد 

 تا تو اندر هرچه هستي اندر آن محکم نباشي  کي رسي هرگز به جايي گر همه جايي رسيدي 

 کاندرين ره تا ابد در بند موج و دم نباشي    خواهي نشان راه اينک  گر نشان راه مي

 ليکن از راه صفت از هر دو عالم کم نباشي  اي باشي به صورت  گر تو مرد راه عشقي ذره

 ور بخوانندت به خواهش زين قبل خرم نباشي   گر برانندت به خواري زين سبب غمگين نگردي

 هم تو از جو کمتر ارزي هم تو از آدم نباشي  گر بهشت عدن بفروشي به يک گندم چون آدم 

 مرتد دين باشي ار تو محرم آن دم نباشي  دم است آن دم که آن دم آدم آمد از حقيقت  يک

 اني هم تو باشي هم نباشيهم بماني هم نم    ذره در سايه نباشد تا نباشي تو در آن دم 

 ي اين غم چو زير و بم نباشي  تا تو زير پرده   ي عشاق چون عطار عاشق  کي نوازي پرده

 

 هر دمم مست به بازار کشي



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٤١٧ 

 راستي چست و به هنجار کشي       هر دمم مست به بازار کشي 

 مست گرداني و در کار کشي        مي عشقم بچشاني و مرا 

 گاهم از کعبه به خمار کشي       ي گاهم از کفر به دين باز آر

 گاهم اندر ره اسرار کشي        گاهم از راه يقين دور کني 

 گاهم از ميکده در غار کشي       گه ز مسجد به خرابات بري 

 از مصالم به زنار کشي        چون ز اسالم منت ننگ آيد 

 هر دمم در ره کفار کشي        چون مرا ننگ ره دين بيني 

 اندرين واقعه بر دار کشي         را بين بس که پيران حقيقت

 خون خوري تن زني و بار کشي       اي دل سوخته گر مرد رهي 

 همچو گلبن ستم خار کشي      بر اميد گل وصلش شب و روز 

 ي اغيار کشي خاک در ديده        آتش اندر دل ايام زني 

 ي دلدار کشي باده بر چهره      ي عشق بري  بويي از مجمره

 در ره عشق چو عطار کشي      است غم معشوق که شادي دل 

 

 چون خط شبرنگ بر گلگون کشي

 حلقه در گوش مه گردون کشي      چون خط شبرنگ بر گلگون کشي 

 سرکشي و هر زمان افزون کشي      گر ببيني روي خود در خط شده 

 تا لباس سرکشي بيرون کشي      گفته بودي در خط خويشت کشم 

  خويشم ندانم چون کشيدر خط      خط تو بر ماه و من در قعر چاه 

 بلکه آن خواهم که تيغ اکنون کشي      گر بريزي بر زمين خونم رواست 

 خون شود جانم اگر در خون کشي     ليک زلفت از درازي بر زمين است 

 هر نفس در بند ديگرگون کشي      کشي در خاک زلفت تا مرا  مي

 کشي تا بر من مجنون کشي مي      چون منم ديوانه تو زنجير زلف 

 تا به دام مشکش از افسون کشي        نهي عطار را  دام مشکين مي

 

 هر دمم در امتحان چندي کشي

 دامنم در خون جان چندي کشي      هر دمم در امتحان چندي کشي 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٤١٨ 

 ي آن هر زمان چندي کشي کينه        مهربان خويشتن گفتم تو را 

 سر ز من بر آسمان چندي کشي      همچو خاکم بر زمين افتاده خوار 

 چون قلم خط بر جهان چندي کشي      ون جهان سر بر خطت دارد مدام چ

 تو به زورم در ميان چندي کشي      ام  در غمت چون با کناري رفته

 بر من از مژگان سنان چندي کشي      بر تو دارم چشم از روي جهان 

 بر سرم تيغ از ميان چندي کشي      همچو شمعي سر نهادم در ميان 

 رخش کبرت را عنان چندي کشي      اشک سازمت گلگون  پيشکش مي

 تو به کين من کمان چندي کشي       چون سپر بفکندم و بگريختم 

 کين ز چون من مهربان چندي کشي      کينت از صد مهر خوشتر آيدم 

 تنگ اسب امتحان چندي کشي      ي صبرم ز عجز  بر سرم آمد الشه

  کشي جان بده بار گران چندي    بس سبک دل گشتي از عشق اي فريد 

 

 گرد مه خط معنبر مي کشي

 سر کشانت را به خط در مي کشي        گرد مه خط معنبر مي کشي 

 ي هستي ز سر بر مي کشي خرقه      عاشقانت را به مستي دم به دم 

 از کمال حسن لشکر مي کشي        بر بتان چين و ترکان چگل 

 هر که را يک بوسه بر سر مي کشي        جاوداني پاي بنهاد از جهان 

 وانگهي بر عقل خنجر مي کشي      نوشي و بر مي زني  ام مي ميج

 زانکه با او باده کمتر مي کشي       بيش شد عطار را اکنون غمت 

 

 در ده مي عشق يک دم اي ساقي

 تا عقل کند گزاف در باقي      در ده مي عشق يک دم اي ساقي 

 بگذر که گذشت عمر اي ساقي      زين عقل گزاف گوي پر دعوي 

 تا کي ز نفاق و زرق و خناقي      ده که توبه بشکستم دردي در 

 از روي و ريا نهفته زراقي        ما ننگ وجود پارسايانيم 

 کامروز تو دست گير عشاقي        اي ساقي جان بيار جام مي 

 فاني گرديم و جاودان باقي      تا باز رهيم يک زمان از خود 
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  ز آفاقيتو خود نه ز فوق و نه        رفتيم به بوي تو همه آفاق 

 زيرا که تو در خودي خود طاقي        کس مي نرسد به آستان تو 

 بر آتش عشق تو ز مشتاقي      بس جان که بسوختند مشتاقان 

 با ما که تخلقوا به اخالقي      بنماي به خلق رخ که خود گفتي 

 امروز محققي به اطالقي         عطار برو که در ره معني 

 

 يجانا ز فراق تو اين محنت جان تا ک

 دل در غم عشق تو رسواي جهان تا کي    جانا ز فراق تو اين محنت جان تا کي 

 بر بوي وصال تو دل بر سر جان تا کي    چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو 

 آن روي بدان خوبي در پرده نهان تا کي      نامد گه آن آخر کز پرده برون آيي 

 زنان تا کي ن تا چند، جان نعرهدل نوحه کنا      در آرزوي رويت اي آرزوي جانم 

 بر پاي دل مسکين اين بند گران تا کي    بشکن به سر زلفت اين بند گران از دل 

 خون خوردن و خاموشي زين دلشدگان تا کي    دل بردن مشتاقان از غيرت خود تا چند 

 درباز دو عالم را اين سود و زيان تا کي     اي پير مناجاتي در ميکده رو بنشين 

 پس خرقه بر آتش نه زين مدعيان تا کي    رم معني از کس نخرند دعوي اندر ح

 هست او ز مکان برتر از کون و مکان تا کي    گر طالب دلداري از کون و مکان بگذر 

 رو زين نام و نشان تا کي بي نام و نشان مي    ي ياري  گر عاشق دلداري ور سوخته

 ار مردي اين بانگ و فغان تا کيپس بارکش       گفتي به اميد تو بارت بکشم از جان 

 عمر ابدي يابد عمر گذران تا کي       عطار همي بيند کز بار غم عشقش 

 

 گر يک شکر از لعلت در کار کني حالي

 دار کني حالي صد کافر منکر را دين    گر يک شکر از لعلت در کار کني حالي 

 حاليتسبيح همه مردان زنار کني     ور زلف پريشان را درهم فکني حلقه 

 گلزار ز چشم من گلزار کني حالي    روزي که ز گلزاري بي روي تو گل چينم 

 از ناوک مژگانش پر خار کني حالي    ي من هر دم گلبرگ رخت بيند  چون ديده

 بر من به جوانمردي ايثار کني حالي    صد گونه جفا داري چون روي مرا بيني 

  بيني در کار کني حاليما را چو زبون      صد بلعجبي داني کابليس نداند آن 
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 خود را عجمي سازي انکار کني حالي    بردي دلم از من جان چون با تو کنم دعوي 

 کز بوي سر زلفش عطار کني حالي     رو در خاک کفت مالد  چون صبح صبا زان

 

 ماييم ز عالم معالي

 رندي دو سه اندرين حوالي          ماييم ز عالم معالي 

 ر داده به باد الاباليب        در عشق دلي و نيم جاني 

 وقت حالي چون صوفي ابن        بگذشته ز هستي و گرفته 

 از برهنگي فکنده قالي        ي عاشقان حضرت  در صفه

 احسنت زهي مقام عالي        پس يافته برترين مقامي 

 چه نيک کني چه بد سگالي        ما را چه مرقع و چه اطلس 

 اي است خالي برخيز که گوشه        اي زاهد کهنه درد نقد است 

 بر خلق ز زهد چند نالي        ي عاشقان نيوشي  تا ناله

 ما مي نخوريم جز حاللي      خوري حرام است  آن مي که تو مي

 مستغرق بحر اليزالي        ما بر سر آتشيم پيوست 

 در حضرت قرب ذوالجاللي      ما بي خوابيم و چون بود خواب 

  نهالياز ريگ روان بود      چون خواب کند کسي که او را 

 ي عالم معالي از جمله        عطار برو که دست بردي 

 

 دي ز دير آمد برون سنگين دلي

 با لبي پرخنده بس مستعجلي      دي ز دير آمد برون سنگين دلي 

 دست بر دل مانده پاي اندر گلي        عالمي نظارگي حيران او 

 عقل در شرح رخش اليعقلي        علم در وصف لبش اليعملي 

 هر کجا در شهر جاني و دلي     کرد صيد   او ميزلف همچون شست

 شد هر زماني مشکلي تازه مي        عاشقان را از خيال زلف او 

 نه مبارک باشي و نه مقبلي      تا نگردي هندوي زلفش به جان 

 هست هرجا عالمي و عاقلي      خايند از او  جمله پشت دست مي

 منزلينيست عشقش در خور هر       منزل عشقش دل پاک است و بس 
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 هرگز از عشقش نيابي حاصلي      تا تو بي حاصل نگردي از دو کون 

 کي تواند غرقه ديدن ساحلي       شد دل عطار غرق بحر عشق 

 

 دهد مرا بي تو نفس زدن دمي دست نمي

 زانکه دمي که با توام قوت من است عالمي    دهد مرا بي تو نفس زدن دمي  دست نمي

 کز سر صدق هر نفس با تو برآورد دمي  مي کند صبح به يک نفس جهان روشن از آن ه

 بس که برآورد نفس پيش چو تو معظمي  اي  ني که دو کون محو شد در بر تو چو سايه

 اي بحر محيط شبنمي عرش مجيد ذره    از سر جهل هر کسي الف زند ز قرب تو 

  کميي او چه پيش و پس ذره چه بيش و چه سايه    چون بنشيند آفتاب از عظمت به سلطنت 

 هر قدمي و احمدي هر نفسي و آدمي    ي قاف قدرتت گر قدم و دمي زند  نقطه

 نفسي و محرمي اوست ز هر دو کون و بس هم    چون نفست به نفخ جان بر گل آدم اوفتاد 

 آدم زخم خورده را نيست اميد مرهمي    اي کني ازو  ليک اگر دو کون را سوخته

 هر نفسيش صد جهان هر نفسش بود غمي    زانکه ز شاديي که او دور فتاد اگر رسد 

 سور چو بود آنچنان هست چنينش ماتمي    چون همه چيزها به ضد گشت پديد الجرم 

 دم چه زني چو نيستت در همه کون همدمي     تا به کي اي فريد تو دم زني از جهان جان 

 

 گر من اندر عشق مرد کارمي

  بيزارمياز بد و نيک و جهان      گر من اندر عشق مرد کارمي 

 چيستي گر بيخود از دلدارمي      کفر و دين درباختم در بيخودي 

 کش خمارمي محرم دردي        کاشکي گر محرم مسجد نيم 

 يک نفس اندر خور زنارمي      کاشکي گر در خور مصحف نيم 

 از مي غفلت دمي هشيارمي        در دلم گر هيچ هشياريستي 

 وي در ديوارميزين مصيبت ر      بينم جمال روي دوست  چون نمي

 باري از کويش نشاني دارمي       گر ندارم از وصال او نشان 

 محرم او زحمت اغيارمي      گر مرا در پرده راهستي دمي 

 من درين ره رهبر عطارمي       گر نبودي راه از من در حجاب 
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 اي جان جان جانم تو جان جان جاني

 يست آني و بيش از آنيبيرون ز جان جان چ    اي جان جان جانم تو جان جان جاني 

 تو آني و نه آني يا جاني و نه جاني    برد به چيزي جانم ولي نه چيزي  پي مي

 اکنون نگاه کردم تو خود همه جهاني    بس کز همه جهانت جستم به قدر طاقت 

 هرگز کسي ندانست گنجي بدين نهاني      گنج نهاني اما چندين طلسم داري 

 تا چون نهفته ماند چيزي بدين عياني    و واله ني ني که عقل و جانم حيران شدند 

 فاني شدم کنون من باقي دگر تو داني    چکيد کردم  چيزي که از رگ من خون مي

 تا بو که از ره خود گردي برو فشاني    کردم محاسن خود دستار خوان راهت 

 تواني گر وارهاني از خود دانم که مي    ام من  در چار ميخ دنيا مضطر بمانده

 بويي فرست او را از کنه بي نشاني     بي نشان شد از خويشتن بکلي عطار 

 

 هزاران جان سزد در هر زماني

 نثار روي چون تو دلستاني      هزاران جان سزد در هر زماني 

 فداي روي تو چه جاي جاني      توان کردن هزاران جان به يک دم 

 اگر جانم بود هر دم جهاني        نثار تو کنم منت پذيرم 

 بجز کويت ندارم خان و ماني      شقت ندارم کيش و ديني بجز ع

 اگر هر موي من گردد زباني        نيارم داد شرح ذوق عشقت 

 ز شور عشق کم نکنم زماني      اگر هر دو جهان بر من بشورند 

 تواني ديد خود را تا تواني      مرا جانا از آن خويشتن خوان 

 ي پاسپانيقبولم کن به جا      تو سلطاني اگر محرم نيم من 

 خطار رفت اين سخن يارب اماني      گويم چه مرد اين حديثم  چه مي

 نخواهد گفت کس کامد فالني      اگر صد بار خواهم کوفت اين در 

 جويد نشان از بي نشاني چو مي      نشان کي ماند از عطار در عشق 

 

 زلف را تاب داد چنداني

 نيکه نه عقلي گذاشت نه جا        زلف را تاب داد چنداني 

 بي سر زلف او پريشاني      نيست در چار حد جمع جهان 
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 ظلماتي و آب حيواني      کس چو زلف و لبش نداد نشان 

 عالمي قند در نمکداني        دهن اوست در همه عالم 

 شدم تيز کرده دنداني مي        دي براي شکر ربودن ازو 

 او چنين تيز کرده مژگاني        ليک گفتم به قطع جان نبرم 

 مگر از حسن کرد جوالني        ه تيغ زد خورشيد بامدادي ک

 گشت خورشيد تنگ ميداني       گوي سيمين او چو ماه بتافت 

 زرد رويي کبود خلقاني       الجرم شد ز رشک او جاويد 

 پيش رويش نمود برهاني      جرم خورشيد بود کز سر جهل 

 هرچه او کرد نيست تاواني      هست نازان رخش چنانکه به حکم 

 هر کجا کافر و مسلماني        اند  اسير تو شدهماه رويا 

 جمله در انتظار فرماني      صد جهان عاشقند جان بر دست 

 هرکجا هست جان و ايماني        پرده برگير تا برافشانند 

 دار اسالم کافرستاني      چند سازي ز زلف خم در خم 

 هر که سر بر زد از گريباني      تا به دامن ز عشق تو شق کرد 

 سبزتر از خط تو ريحاني        هارگاه دو کون ندمد در ب

 تر از رخت گلستاني تازه        نتواند شکفت در فردوس 

 که بود تشنه در بياباني        من چنانم ز لعل سيرابت 

 افشاني  شوم از عشق آتش        گر دهي شربتيم آب زالل 

 کرده گير از فريد قرباني          ورنه در موکب ممالک تو  

 

 وز جان من نهانياي در ميان جانم 

 از جان نهان چرايي چون در ميان جاني      اي در ميان جانم وز جان من نهاني 

 زيرا که تو دلم را هم جان و هم جهاني    هرگز دلم نيارد ياد از جهان و از جان 

 در من نگه کن آخر اي جان و زندگاني    سوزم و تو فارغ  چون شمع در غم تو مي

 از هيچ هيچ نايد اي جمله تو تو داني  ز چه سنجد آخر با چون تو کس چو من خس هرگ

 تا بو که يک زمانم از خود مرا ستاني  دهم به خواهش  ام من جان مي در خويش مانده

 تواني بندي است سخت محکم اين هم تو مي     گفتي ز خود فنا شو تا محرم من آيي 
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  نشان نشانيتا چند جويم آخر از بي     عطار را ز عالم گم شد نشان به کلي 

 

 ي جهاني اي روي تو فتنه

 مبهوت تو هر کجا که جاني        ي جهاني  اي روي تو فتنه

 از هر سر مويم امتحاني        کرده سر زلف پر فريبت 

 اي جهاني چشمت به کرشمه       در چشم زدي ز دست بر هم 

 بر زه که کند چنان کماني      ابروي تو رستها چو تيراست 

 ي چون تو دلستاني با طره         طراري را طراوتي نيست

 بي عارض چون تو مهرباني        ندهد مه و مهر نور هرگز 

 هرگز ندهد کسي نشاني        در دل بردن به خوبي تو 

 هر ذره اگر شود زباني        خورشيد رخ تو را کند ذکر 

 از قالب من جز استخواني       تا من سگ تو شدم نماندست 

  خون مفکن به هر زمانيدر      من خاک توام مرا چنين خوار 

 مرغي نپرد ز آشياني       تر ز عطار  در عشق تو چست

 

 اي هرشکني از سر زلف تو جهاني

 بخش تو جاني وي هر سخني از لب جان      اي هرشکني از سر زلف تو جهاني 

 نه هيچ چمن يافت چو تو سرو رواني      نه هيچ فلک ديد چو تو بدر منيري 

 يک ذره نديده است ز وصل تو نشاني    ه سويي خورشيد که بسيار بگشت از هم

 جان بر تو فشانند چو پروانه جهاني      يک ذره اگر شمع وصال تو بتابد 

 با پشت دو تا مانده هرجا که کماني    زابروي هالليت که طاق است چو گردون 

 ي ماه رخ از نقطه دهاني از دايره    چون دايره بي پا و سرم زانکه تو داري 

 شکل دهن تنگ تو از روي گماني      يک ذره گرفتند  ده يکارباب يقين 

 زيرا که تو را چون الف افتاد مياني      حرف کمرت همچو الف هيچ ندارد 

 گرچه بود آن کس به حقيقت همه داني      مويي ز ميان تو کسي مي بنداند 

 زيرا که خريدند به صد سود و زياني      در عشق تو کار همه عشاق برآمد 

 ام گرد رخت الله ستاني تا يافته    ي خون است  تن غرقه لم سوختهچون الله د
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 از جان رمقي مانده مرا باش زماني    چون حال من سوخته دل تنگ درآمد 

 دل در سر کار تو شد او مانده زماني      عطار جگر سوخته را بود دل تنگ 

 

 اي يک کرشمه تو غارتگر جهاني

 تو خريده ارزان خران به جانيدشنام       اي يک کرشمه تو غارتگر جهاني 

 ي لب تو هر جا که دلستاني دلداه      ي رخ تو هرجا که ماهرويي  آشفته

 هاي تنگ بسته برهم نهم جهاني جان    گر از دهان تنگت بوسي به من فرستي 

 هرگز برون نگنجد بوس از چنين دهاني  تو خود دهان نداري چون بوسه خواهم از تو 

 چون دست درکش آرد کس با چنان مياني     کنار رفتم چون تو ميان نداري من با

 کرده روان به کنعان از مشک کارواني    تو يوسفي و هر دم زلف تو از نسيمي 

 آخر دلت نسوزد بر درد من زماني    ديري است تا دل من از درد توست سوزان 

 کز سود کردن تو نبود مرا زياني     گفتي بخواه چيزي کان سودمندت آيد 

 من کرده در رخ تو هر لحظه گلفشاني    ر خواهم در نور شمع رويت وقت بها

 صد جان تازه يابد آنگاه هر زماني    عطار اگرت بيند يک شب چنان که گفتم 

 

 اي حسن تو آب زندگاني

 تدبير وصال ما تو داني        اي حسن تو آب زندگاني 

 وز بنده جدا مشو که جاني       از ديده برون مشو که نوري 

 با ما تو هنوز چون کماني      و چو تير راست گشتيم ما با ت

 روزي که چو من شوي بداني      پرسي تو ز من که عاشقي چيست 

 هرچند قلندر جهاني        زنهار مشو تو در خرابات 

 شهمات شوي و ره نداني        شطرنج مباز با ملوکان 

 روح است غذاي مرد فاني       عطار سخن چنين همي گفت 

 

 لم نهانيدردي است درين د

 کان درد مرا دوا تو داني        دردي است درين دلم نهاني 

 دانم که مرا چنين نماني         تو مرهم درد بيدالني 
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 تو يار کسان بي کساني        ي بي کس ضعيفم  من بنده

 آني تو که ضايعش نماني        اي در تو کوبد  گر مورچه

 وز تو کرم آيد و تو آني        از من گنه آيد و من اينم 

 گر تو ز در خودم براني        يارب به در که باز گردم 

 خواه اين کن و خواه آن تو داني      از خواندن و راندنم چه باک است 

 »لن تراني«ترسم ز جواب         و زار گريم » ارني«گويم 

 عطار سخن مگو که جاني      پيري بشنيد و جان به حق داد 

 

 ي لولي همچون بت روحاني ترسا بچه

 سرمست برون آمد از دير به ناداني     لولي همچون بت روحاني ي ترسا بچه

 در داد صالي مي از ننگ مسلماني    زنار و بت اندر بر ناقوس ومي اندر کف 

 بر تخت دلم بنشست آن ماه به سلطاني   چون نيک نگه کردم در چشم و لب و زلفش 

 داني يگفتم چکنم جانا گفتا که تو م      بگرفتم زنارش در پاي وي افتادم 

 هم خرقه بسوزاني هم قبله بگرداني    گر وصل منت بايد اي پير مرقع پوش 

 وز دفتر عشق ما سطري دو سه بر خواني    با ما تو به دير آيي محراب دگر گيري 

 کز خويش برون آيي وز جان و دل فاني    اندر بن دير ما شرطت بود اين هر سه 

 ز بي خبري يابي آن چيز که جويانيک  مي خور تو به دير اندر تا مست شوي بيخود 

 فرياد اناالحق زن در عالم انساني    هر گه که شود روشن بر تو که تويي جمله 

 خود را ز خودي برهان کز خويش تو پنهاني       عطار ز راه خود برخيز که تا بيني 

 

 اي ساقي از آن قدح که داني

 پيش آر سبک مکن گراني       اي ساقي از آن قدح که داني 

 باشد که به حلق ما چکاني      ک قطره شراب در صبوحي ي

 يک باده به دست ما رساني        زان پيش خمار در سر آيد 

 ي مغاني پيش آر قرابه      بگذر تو ز خويش و از قرابات 

 وز علم مجوس تا نخواني        در عقل مغيش تا نبيني 

 کافسانه کني و قصه خواني      کين جاي نه جاي قيل و قال است 
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 تو مرد ردا و طيلساني         جاي مقام کم زنان است اين

 ي آب زندگاني يک کوزه        ساقي تو بيا و بر کفم نه 

 يابي تو حيات جاوداني       ي درد اگر بنوشي  يک قطره

 چکاني زان لعل چو در که مي        ساقي شو و راوقي در انداز 

 تا چند سخن ز پرده راني         عطار بيا ز پرده بيرون 

 

  کويي مرا تا کي دوانيبه هر

 ز هر زهري مرا تا کي چشاني      به هر کويي مرا تا کي دواني 

 به ترياک سعادت کي رساني      چشاند چرخ گردون  چو زهرم مي

 گهي بر تخت فرعونم نشاني        گهي تابوتم اندازي به دريا 

 شراب الفت وصلم چشاني        برآري برفراز طور سينا 

 تراني خطاب آيد که موسي لن      د را چو بنده مست شد ديدار خو

 نه آني که شعيبم را شباني      ايا موسي سخن گستاخ تا چند 

 تو آني که شباني را بخواني        من آنم که شعيبت را شبانم 

 گرم خواني ورم راني تو داني        منم موسي تويي جبار عالم 

 واسطه وي را بخواني که تو بي        شباني را کجا آن قدر باشد 

 درو در و گهر سازي نهاني      خن گويي بدو در طور سينا س

 که تا خود را به منزلگه رساني      ايا موسي تو رخت خويش بربند 

 نيم يوسف که در چاهم نشاني      نه ايوبم که چندين صبر دارم 

 مکن در باغ ويران باغباني      برون آمد گل زرد از گل سرخ 

 ارا نه نهانيرسول آشک      نشان وصل ما موي سفيد است 

 چکاني  به الماس سخن در مي        زهي عطار کز بحر معاني 

 

 داني خاک کوي توام تو مي

 خاک در روي من چه افشاني        داني  خاک کوي توام تو مي

 گر به خون صد رهم بگرداني        سر نگردانم از ره تو دمي 

 بتوان کرد هرچه بتواني      با چو من کس که ناتوان توام 
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 بر نگيرم ز خاک پيشاني      م درافکني ز درت گر به خون

 راز عشقت بس است پنهاني        سر مهر غم تو در دل من 

 همه از روي من فرو خواني        گر به رويم نظر کني نفسي 

 داني جان من درد توست مي      من ز درمان به جان شدم بيزار 

 سر بگردانم از مسلماني        گر مرا درد تو نخواهد بود 

 که نيم جز به درد ارزاني        ن مرا مکن هرگز هيچ درما

 که ز دلداري و پريشاني        گفته بودي که دل ز تو ببرم 

 دل چگونه بري چو درماني        نتواني که دل ز من ببري 

 برهد از هزار حيراني       من ز عطار جان بخواهم برد 

 

 کجايي اي دل و جانم مگر که در دل و جاني

 دهد از تو به هيچ جاي نشاني که کس نمي   که در دل و جاني کجايي اي دل و جانم مگر

 نشاني از تو کسي چون دهد که برتر از آني    به هيچ جاي نشاني نداد هيچ کس از تو 

 کز آفتاب هويداتري اگرچه نهاني    ام از ذات و از صفات تو دايم  عجب بمانده

 ر گشت و تو برون ز جهانيهمه جهان ز تو پ  ي دو کون نگنجي  چه گوهري تو که در عرصه

 تويي که از تويي خود مرا ز من برهاني    منم که هستي من بند ره شدست درين ره 

 مرا ز چاه به ماه ار بر آوري تو تواني    ام به چاه طبيعت  من از خودي خود افتاده

 چو در سر آمدم آخر مرا به سر چه دواني    در آرزوي تو عمري به سر دويدم و اکنون 

 اي بچشاني از آن شراب دل آشوب قطره    د ار ز سر لطف جان تشنه لبان را چه باش

 ز بوي خويش نسيمي به جان ما برساني    دم  اميد ما همه آن است در ره تو که يک

 از آن او بود اين و از آن خويش تو داني    ز اشتياق تو عطار از دو کون فنا شد 

 

 ز سگان کويت اي جان که دهد مرا نشاني

 که نديدم از تو بوي و گذشت زندگاني    ن کويت اي جان که دهد مرا نشاني ز سگا

 که خبر نبود دل را که تو در ميان جاني    دل من نشان کويت ز جهان بجست عمري 

 چو به لب رسيد جانم پس ازين دگر تو داني  طپيدم  ز غمت چو مرغ بسمل شب و روز مي

 ا بسوخت عشقت چه بر آتشم نشانيچو مر    به عتاب گفته بودي که برآتشت نشانم 
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 ها ببستي به کمال دلستاني همه دست      همه بندها گشادي به طريق دلفريبي 

 اي بدين نهاني تو چه گوهري که در دل شده  تو چه گنجي آخر اي جان که به کون در نگنجي 

 به تو کي توان رسيدن که تو گنج بي کراني    دو جهان پر از گهر شد ز فروغ تو وليکن 

 اند حيران که به هيچ مي نماني ز تو مانده    همه عاشقان عالم همه مفلسان عاشق 

 ز سر نيازمندي چو قلم به سر دواني  چو به سر کشي در آيي همه سروران دين را 

 چه شود اگر شرابي بر تشنگان رساني    دل تشنگان عاشق ز غم تو سوخت در بر 

 ان به سر برآرد ز جواهر معاني دو جه      اگر از پي تو عطار اثر وصال يابد 

 

 اي هجر تو وصل جاوداني

 واندوه تو عين شادماني        اي هجر تو وصل جاوداني 

 خوشتر ز حيات جاوداني        در عشق تو نيم ذره حسرت 

 کفر است حديث زندگاني        بي ياد حضور تو زماني 

 آن لحظه که از درم براني      صد جان و هزار جان نثارت 

 گر يک نفسم به خويش خواني        ن من برآيد کار دو جها

 خواه اين کن و خواه آن تو داني      با خوندان و راندنم چه کار است 

 ور لطف کني براي آني        گر قهر کني سزاي آنم 

 تا تو ببري به دلستاني        صد دل بايد به هر زمانم 

 فشاني جبريل سزد به جان        گر بر فکني نقاب از روي 

 زيرا که ز ديده بس نهاني        جمال تو ديد کس نتواند 

 چون جمله تويي بدين عياني        ني ني که بجز تو کس نبيند 

 ي دايم از معاني شد زنده        در عشق تو گر بمرد عطار 

 

 بس نادره جهاني اي جان و زندگاني

 جان و دلم نماند گر تو چنين بماني     بس نادره جهاني اي جان و زندگاني 

 بستان خراج خوبي در ملک کامراني    ويان ختم است بر تو اکنون شاهي خوب ر

 ي جهاني آخر بدين شگرفي چه فتنه     از چشم نيم مستت پر فتنه شد جهاني 

 نشاني پس طره نيز مفشان گر فتنه مي    اي کزين پس فتنه نخواهم انگيخت  نه گفته
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 م در نهانيشد از جهان به يکسو از شر      تا ديد آب حيوان لعل چو آتش تو 

 کس ننگرد به عمري در آب زندگاني    چون هر نفس لب تو جاني دگر ببخشد 

 تلخيم کرد ليکن شيرين ترم ز جاني    هرچند جان شيرين بردي به تلخي از من 

 شايد اگر به تلخي جانم به لب رساني    چون جان شوربختم شيريني از تو دارد 

 ستمکش رحمت کني توانيگر بر من      عطار از غم تو زحمت کشيد عمري 

 

 ي کار من آن زمان که تواني چاره

 گر بکني راضيم چنان که تواني      ي کار من آن زمان که تواني  چاره

 ستان که تواني گر ندهي داد مي      داد طلب کردم از تو داد ندادي 

 داد تو دادن يقين بدان که تواني        گفته بدي من ندانم و نتوانم 

 باز ده از لب هزار جان که تواني      من بربودي گر به سر زلف دل ز 

 حکم کني بر همه جهان که تواني    دل چه بود خود که جان اگر طلبي تو 

 وين همه فتنه فرو نشان که تواني      ماه رخا پرده ز آفتاب برانداز 

 بنده کن از چشم دلستان که تواني      ي آزادگان روي زمين را  جمله

 زنده کن از لعل درفشان که تواني       را ي دل مردگان منزل غم جمله

 عذر بخواهي به هر زبان که تواني      يک شکر از لعل تو اگر بربايم 

 هيچ منه داو در ميان که تواني     گر ز تو عطار خواست بوس و کناري 

 

 اي به دلستاني ترسا بچه

 در دست شراب ارغواني        اي به دلستاني  ترسا بچه

 چون آتش و آب زندگاني      نشست دوش آمد و تيز و تازه ب

 چون عشق به موسم جواني      داني که خوشي او چه سان بود 

 بگشاده دهن به دلستاني        در بسته ميان خود به زنار 

 صد عالم کافري نهاني        در هر خم زلف دلفريبش 

 بنهاد محک به امتحاني        آمد بنشست و پير ما را 

 ست بشد ز ناتوانياز د        القصه چو پير روي او ديد 

 يارب ز بالي ناگهاني        دردي ستد و درود دين کرد 
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 برخاست ز راه خرده داني        دردا که چنان بزرگواري 

 پس گفت نشان ره چه داني      ترسا بچه را به پيش خود خواند 

 کانجا نه تويي و نه نشاني       گفتا که نشان راه جايي است 

 ر سخن بگو که جاني عطا       چون پير سخن شنيد جان داد 

 

 گفتم بخرم غمت به جاني

 بر من بفروختي جهاني        گفتم بخرم غمت به جاني 

 عشوه خرد از تو هر زماني      مفروش چنان برآن که پيوست 

 چون چنگ ز هر رگم فغاني      بنواز مرا که بي تو برخاست 

 يعني که رگي و استخواني        ني ني چو ربابم از غم تو 

 نوميد ز چون تو دلستاني        دار دل را اي دوست روا م

 دانم نبود تو را زياني        دستي بر نه اگر کنم سود 

 تا چند ز رحمت گراني        يا ني سبکم بکن ز هستي 

 ماند ز من نشاني تا مي      سوز  چون شمع مرا ز عشق مي

 از محو رسد سوي عياني       عطار چو بي نشان شد از عشق 

 

  بس که عيانياي گشته نهان از همه از

 ديده ز تو بينا و تو از ديده نهاني    اي گشته نهان از همه از بس که عياني 

 گر تو بنمايي رخ خويشم بتواني      گر من طلبم دولت وصلت نتوانم 

 آخر تو چه چيزي که نه سودي نه زياني     ي عمرم  شد در سر کار تو همه مايه

 د خود که چه چيزي به چه مانيمعلوم نش    ي روي تو نشستم  يک چند در انديشه

 آخر تو کدامي که نه جاني نه جهاني  اي جان و جهان نيست به هر جان و جهان هيچ 

 چون نيک بديدم تو نه ايني و نه آني    دل گفت که جاني و خرد گفت جهاني 

 تغيير نداري که توان گفت که جاني      تبديل نداري که توان خواند جهانت 

 گر اهل عياني به چه در بند عياني     اج بيان است عطار عيان است که محت

 

 خال مشکين بر گلستان مي زني
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 دل همي سوزي و بر جان مي زني      خال مشکين بر گلستان مي زني 

 هر زمان فال دگرسان مي زني       بر بياض برگ گل عمر مرا 

 زلف را بر يکدگر زان مي زني      صيد خواهي کرد دلها را به زلف 

 آتش اندر آب حيوان مي زني        آتشين آبدار زان دو لعل 

 کز سر کين تير مژگان مي زني      از لبت يک بوسه نتوان زد به تير 

 چون بکشتي الحق آسان مي زني       اي ايمانت را راهي زنم  گفته

 تا تو راي عهد و پيمان مي زني      در تو پيمان نيست صد عاشق بمرد 

 نفس با او ز هجران مي زني تو       دامن اندر خون زند عطار زانک 

 

 هر زمان الف وفايي مي زني

 آتشي در مبتاليي مي زني      هر زمان الف وفايي مي زني 

 الف نيکويي ز جايي مي زني      چون که جاني داري اندر مردگي 

 تا تو پر بر چه هوايي مي زني      بوالعجب مرغي که کس آگاه نيست 

 را پشت پايي مي زنيمهر و مه       ماهرويي و ازين رو اي پسر 

 من بمردم تا تو رايي مي زني        اي کار تو را رايي زنم  گفته

 تا چرا راه چو مايي مي زني      زنم بر آتش عشق آب چشم  مي

 تا همه بر آشنايي مي زني      که کردم آشنا در خون دل  بس

 گر به صد زاري نوايي مي زني         زخمه بر ابريشم عطار زن 

 

 ب زر و دينار کنيخواجه تا چند حسا

 ي دين بر سر بازار کني سود و سرمايه    خواجه تا چند حساب زر و دينار کني 

 خويشتن را گه آن نيست که بيدار کني    شب عمرت بشد و صبح اجل نزديک است 

 چند با صد من و من سيم و زر اظهار کني  چيست اين عجب و تفاخر به جهان ساکن باش 

 عاقبت هم سر پر کبر نگونسار کني    حاصل گير پنج روزي همه کامي ز جهان 

 وان نه برگ است که بر جان خودش بار کني      آن نه کام است که ناکام بجا بگذري 

 نه هم آخر تو خوشي نام سيه بار کني      جمع تو بار گنه باشد و ديوان سياه 

 خانه را نقش چرا بر در و ديوار کني    چون همي داني کت خانه لحد خواهد بود 
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 طاق و ايوان به چه تا گنبد دوار کني    سهو کارا به تک خاک همي بايد خفت 

 ي بسيار کني به چه شادي خرفا خنده  مرگ در پيش و حساب از پس و دوزخ در راه 

 ي احرار کني عنکبوتانه کجا پرده  تو که بر روبه مسکين بدري پوست چو سگ 

 م کن اگر منع ستمکار کنيخود ستم ک    اين همه داني و کارت همه بي وجه بود 

 ليک خود را به ستم بيهده رهوار کني    به فصاحت ببري گوي ز ميدان سخن 

 نفروشي به کسي غله در انبار کني    ي تو گرسنه وز پر طمعي  خويش و همسايه

 تا دگر ره ز کجا جامه و دستار کني  ي آن  جامه در تنگ و دلت تنگ و در انديشه

 وانگه از ناز به مرغ و بره پرواز کني     قرص جوين بر ضعيفان نکني رحم به يک

 به تعزز سزد ار در همه نظار کني    مستراحي است جهان و اهل جهان کناسند 

 اول آن به که طلبکاري عطار کني    نافه داري بر هر خشک دماني مگشا 

 

 گر نقاب از جمال باز کني

 کار بر عاشقان دراز کني        گر نقاب از جمال باز کني 

 پرده از روي کار باز کني        ر چنين زير پرده بنشيني و

 عاشقي را که اهل راز کني        از همه کون بي نياز شود 

 که مبادا که در فراز کني       جگرم خون گرفت از غم آن 

 هر زمانم به زير گاز کني      گرچه چون شمع سوختم ز غمت 

 چون مرا سوختي چه ساز کني        گفتيم ساز کار تو بکنم 

 عمر بگذشت چند ناز کني      وعده دادي به وصل جان مرا 

 گر به وصليش بي نياز کني         بکشد ناز تو به جان عطار 

 

 اي دل اندر عشق غوغا چون کني

 خويش را بيهوده رسوا چون کني      اي دل اندر عشق غوغا چون کني 

 انديش تنها چون کني تو محال        آنچه کل خلق نتوانست کرد 

 اي با باد صفرا چون کني پشه     خور و صفرا مکن   ميدم مزن خون

 کس بدين سر نيست دانا چون کني      تو همي خواهي که داني سر عشق 

 سر عشقش آشکارا چون کني      چون تو اندر عشق او پنهان شدي 
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 پس به عشق او توال چون کني       چون تبرا نيستت از خويشتن 

 ي سرمايه سودا چون کنيپس تو ب      اي بايد شگرف  عشق را سرمايه

 چشم جان خويش بينا چون کني    چون تو را هر دم حجابي ديگر است 

 جان خود را کل دريا چون کني      چون به يک قطره دلت قانع ببود 

 خويش را زين بيش پيدا چون کني       غرق دريا گرد و ناپيدا بباش 

 نيپيش او خود را هويدا چون ک      چون تو سايه باشي و او آفتاب 

 چون نباشي جمع آنجا چون کني     هر که او پيداست درصد تفرقه است 

 ندانم تا که فردا چون کني مي     چون نکردي خويش را امروز جمع 

 هستي خود را محابا چون کني      مذهب عطار گير و نيست شو 

 

 گه به دندان در عدن شکني

 گه به مژگان صف ختن شکني        گه به دندان در عدن شکني 

 روز بازار ياسمن شکني        لب همچو الله بگشايي گه 

 رونق برگ نسترن شکني        گه رخ همچو ماه بنمايي 

 ز سر طعنه در چمن شکني      هر گلي را که زينت چمن است 

 ي مشک بر سمن شکني طره        دل ربايي عالم جان را 

 همه زان زلف پر شکن شکني        ي ما  زلف برهم زني و توبه

 همه در روي و جان من شکني       غمزه از آنک پشت گرمي ز تير

 زان دو جادوي راهزن شکني        ي جادوان رهزن را  قصه

 قيمت او و خويشتن شکني        گر نسازي ز ناز با عطار 

 

 هر نفسي شور عشق در دو جهان افکني

 آتش سوداي خويش در دل و جان افکني    هر نفسي شور عشق در دو جهان افکني 

 گه به خروش آوري گه به فغان افکني    ا ز آرزوي خويشتن جان و دل خسته ر

 گل کني از خاک و خون کار به جان افکني    ي عشاق را  گر به سر کوي خويش پرده

 بي دل و جان صد هزار سر عيان افکني    گر بگشايي ز بند گوهر درياي عشق 

 تا دل عطار را در خفقان افکني    هر نفسي روي خويش باز بپوشي به زلف 
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 هر شبم سرمست در کوي افکني

 وز بر خويشم به هر سوي افکني      هر شبم سرمست در کوي افکني 

 خسته و سرگشته چون گوي افکني      در خم چوگان خويشم هر زمان 

 همچو اشکم باز بر روي افکني      گر بريزم پيش رويت اشک زار 

 پس کمان کين به بازوي افکني      چون همه تيري بيندازي تمام 

 زان سر زلف سمن بوي افکني         گل اندر دماغ جان ما بوي

 از سر کين چين در ابروي افکني      گر سخن گويم ز چين زلف تو 

 ي موي افکني حلق را در حلقه      ور کشد مويي دل از زلف تو سر 

 عاشقي ديوانه در روي افکني      هر شبي عطار را تا وقت صبح 

 

 در همه شهر خبر شد که تو معشوق مني

 اين همه دوري و پرهيز و تکبر چه کني    ر همه شهر خبر شد که تو معشوق مني د

 مبر از حد صنما سرکشي و کبر و مني      ي هرچيز پديدار بود  حد و اندازه

 اين همه تير جفا بر من مسکين چه زني      از پي آنکه قضا عاشق تو کرد مرا 

 جهان از غم درويش غنينيست چون من به      از غم تو غنيم وز همه عالم درويش 

 خويشتني نفسي سوخته وار از سر بي    مکن اي دوست تکبر که برآرم روزي 

 نه ختن ماند و نه نيز نگار ختني    اين همه کبر مکن حسن تو را نيست نظير 

 شکني گر به بازي شمري قيمت خود مي    اين دم از عالم عشق است به بازي مشمر 

 سر فدا بايد کردن تو ولي آن نکني  ره عشق گر تو خواهي که چو عطار شوي در 

 

 به سر زلف دلرباي مني

 فزاي مني به لب لعل جان        به سر زلف دلرباي مني 

 گشاي مني تو به مويي گره        گر ببندد فلک به صد گرهم 

 گرچه تو از جهان بالي مني        به بالي جهانت دارم دوست 

 ن سزاي منيکه تويي کز جها       هر کست از گزاف مي گويد 

 من براي تو تو براي مني        دانم  اين همه ترهات مي
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 تو که جان مني بجاي مني       گر نمانم من اي صنم روزي 

 گر تو گويي که تو گداي مني        جاودان پادشا شود عطار 

 

 نگر تا اي دل بيچاره چوني

 روي سر در نگوني چگونه مي        نگر تا اي دل بيچاره چوني 

 چو اندر نفس خود يک قطره خوني      صد بحر آتش کشي  چگونه مي

 زماني در تمناي جنوبي        زماني در تماشاي خيالي 

 گيران کنوني مباش از خرده      اگر خواهي که باشي از بزرگان 

 که تو نه رهروي نه رهنموني      چرا باشي نه کافر نه مسلمان 

 نيولي ره نيست بهتر از زبو    ز يک يک ذره سوي دوست راه است 

 که هرگاهي که کم گشتي فزوني      زبون عشق شو تا بر کشندت 

 صحبت اين نفس دوني چرا هم      خود از رفعت وراي هر دو کوني 

 وگر نه نيستي نه هست چوني       دال تو چيستي هستي تو يا نه 

 و يا از هرچه انديشم بروني      مني يا نه مني عيني تو يا غير 

 که دو انگشت حق را در دروني      ي گويم تو خود از خود نهان چه مي

 وليکن اهل دل را ذوفنوني       تو اي عطار اگر چه دل نداري 

 

 تا در سر زلف تاب بيني

 دل در بر من خراب بيني        تا در سر زلف تاب بيني 

 بس دل که برو کباب بيني        گر آتش عشق بر فروزم 

 نيبس رخ که به خون خضاب بي       گر پرده ز روي خود گشايي 

 جان در ره اضطراب بيني        دل بر در انتظار يابي 

 از خون جگر شراب بيني        در مجلس عشق عاشقان را 

 تا دل ز غمش به تاب بيني        هين روي چو آفتاب بنماي 

 تا صبح بر آفتاب بيني          در آيينه حبذا بخندي 

 تا آتش اندر آب بيني        در آب نگر ببين جمالت 

 گر روي مرا به خواب بيني         سالي خوابت نبرد شبي به
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 فرياد رس ار به خواب بيني         کل ز دل فرو شو  عطار به

 

 به وادييي که درو گوي راه سر بيني

 به هر دمي که زني ماتمي دگر بيني     به وادييي که درو گوي راه سر بيني 

 ولي چه سود که آن نيز بر گذر بيني    دهدت روزگار عمر بهست  ز هرچه مي

 اثر نبيني ازو در جهان اگر بيني     دولتي به چه نازي که تا که چشم زني ز

 ي زرين که بر سپر بيني سزاي قبه    ي زرين که تيز شمشير است  مساز قبه

 چو مرد رهگذري جمله رهگذر بيني    اگر سلوک کني صد هزار قرن هنوز 

  بينيي ذرات در سفر ز شوق جمله  جويند  چو هر چه هست همه اصل خويش مي

 سزد که کل جهان را به يک نظر بيني    اند  چو کل اصل جهان از يک اصل خاسته

 که تا همه شکم خاک سيم و زر بيني    مکن ز نفس تکبر تو چشم باز گشاي 

 که تا که رنجه شوي خاک بر زبر بيني      به باد بر زبر خاک گنجه چند کني 

 ه روي صد هزار سر بينيبه هر سويي ک    اي که درو  چگونه پاي نهي در خزانه

 اي ز همه رفتگان اثر بيني نه ذره    اي ز همه خفتگان خبر شنوي  نه لحظه

 زمين ز خون جگر بسته چون جگر بيني    فروخورد به زمين  ز بس که خون جگر مي

 که در جهان ز دريغا چه بيشتر بيني      دانم  اگر جهان همه از پس کني نمي

 گر بيني  که در زمانه چو عطار نوحه     درين مصيبت و سرگشتگي محال بود

 

 هر روز ز دلتنگي جايي دگرم بيني

 هر لحظه ز بي صبري شوريده ترم بيني      هر روز ز دلتنگي جايي دگرم بيني 

 درم بيني زنم يابي گه جامه گه نعره    در عشق چنان دلبر جان بر لب و لب برهم 

 اي گردان بي پاي و سرم بيني چون دايره    ي گردون گر در نگري در من  در دايره

 ترم بيني خشک از آتش دل هر دم لب    پويم  جويم و مي چندان که درين دريا مي

 چون چرخ فلک دايم زير و زبرم بيني  که به سرگشتم چون چرخ فلک بر سر  از بس

 تا بو که برون آيي بر رهگذرم بيني    در ره گذرت جانا با خاک شدم يکسان 

 بر بنده بدر آيي بر خاک درم بيني    گر ز سر خشمي بر خاک درت زانم تا 

 آن به که درين وادي رفته اثرم بيني    خوام کز من اثري ماند  ني ني که نمي
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 صد پرده از آن مويي پيش نظرم بيني      تا در ره تو مويي هستيم بود باقي 

 چون صبح برآ آخر تا يک سحرم بيني    گريم  سوزم و مي چون شمع سحرگاهي مي

 زير بن هر مويي صد نوحه گرم بيني     ماتم هجر تو از بس که کنم نوحه در 

 گر قوت خورم يک شب خون جگرم بيني   گر آب خورم روزي صد کوزه بگريم خون 

 ور هيچ نخفتم من خوابي دگرم بيني    خاک است مرا بستر خشت است مرا بالين 

  تا خواب و خورم بيني برخيز و بيا آخر  خون جگر عطار خورد اين تن و خفت اي جان 

 

 چون لبت به پسته اندر صفت گهر نبيني

 چو رخت به پرده اندر تتق قمر نبيني    چون لبت به پسته اندر صفت گهر نبيني 

 گه اگر بسي بجويي چو مني دگر نبيني  ز فراق چون مني را چه کشي به درد و خواري 

 ه هر دم به دم از بتر نبينيچه بود اگر ب    چه نکوييت فزايد که بد آيد از تو بر من 

 ز تف دلم به عالم پس از آن اثر نبيني    مکن اي صنم که گر من نفسي ز دل برآرم 

 تو ز بخت و دولت خود پس از آن نظر نبيني     ز غم تو جان عطار اگر از جهان برآيد 

 

 هرچه هست اوست و هرچه اوست توي

 ست نيست دوياو تويي و تو او    هرچه هست اوست و هرچه اوست توي 

 تو مجازي دو بيني و شنوي      در حقيقت چو اوست جمله تو هيچ 

 که تو پيوسته در فراق توي      کي رسي در وصال خود هرگز 

 که تو تا فوق عرش تو به توي      زان خبر نيست از توي خودت 

 جزو باشي به کل کجا گروي        تا وجود تو کل کل نشود 

 تو بدان نقطه دايما گروي      اي از تو بر تو ظاهر گشت  نقطه

 رو که کونين را تو پيش روي       ي تو اگر به دايره رفت  نقطه

 اينت سجين صعب وضيق قوي       ور درين نقطه باز ماندي تو 

 نه همانا که دايره دروي      چون تو در نقطه کشته باشي تخم 

 جز به خورشيد نور مصطفوي        نتوان رست از چنان ضيقي 

 تا بدو تافت اختر نبوي         پرواز کرد عطار در علو
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 اي لب گلگونت جام خسروي

 ي شبرنگ زلفت شبروي پيشه      اي لب گلگونت جام خسروي 

 خط تو يعني که هستم پهلوي      آلود کرد  پهلوي خورشيد مشک

 ببندد دست چرخ از جادوي مي      مردم چشمت بدان خردي که هست 

 ت نيست آن جز معنويزانکه صور      کي توان گفت از دهان تو سخن 

 گاه همچون ماه از بس نيکوي        گاه همچون آفتابي از جمال 

 کژ چه گويم راست به از هر دوي        من ندانم کافتابي يا مهي 

 روي تو کله بنهاده کژ خوش مي       گردد قبا  عاشقان را جامه مي

 من ندارم زهره تا گويم توي     گفته بودي آنکه دل برد از تو کيست 

 دل به من ندهي و هرگز نشنوي      گويم من که تو بردي دلم ور ب

 تو دلم ده تا شود کارم قوي      دل ندارم زان ضعيفم همچو موي 

 بر نخوردم از تو اال بدخوي      من که تخم نيکوي کشتم مدام 

 درو نبود کانچه کاري بدروي      تو که با من تخم کين کاري همه 

 نگروي  ه اعجاز سخن ميتو ب      در سخن عطار اگر معجز نمود 

 

 ي توحيد را محرم شوي گر تو خلوتخانه

 تاج عالم گردي و فخر بني آدم شوي    ي توحيد را محرم شوي  گر تو خلوتخانه

 تو چو سايه محو خورشيد آيي و محرم شوي    اي شو تا اگر خورشيد گردد آشکار  سايه

 هر دم به صد عالم شويتو چرا در تفرقه     جانت در توحيد دايم معتکف بنشسته است 

 اين زمان همرنگ او شو نيز تا همدم شوي  اي همرنگ او از پيش و خواهي بد ز پس  بوده

 گر بکوشي در ميانه بيخود اکنون هم شوي    چون نداري ز اول و آخر خبر جز بيخودي 

 تا شوي همرنگ دريا گرچه يک شبنم شوي   رنگ دريا گير چون شبنم ز خود بيخود شده 

 گر بياميزي تو هم در بحر کل بي غم شوي    نم يک نم از درياست ناآميخته چيست شب

 چون نتابد بحر صحبت بو که تو محرم شوي    ور در آميزي ز غفلت با هزاران تفرقه 

 جز پراکنده نبيني از پي ماتم شوي      دل پراکنده روي از جام جم در آينه 

 ر تو هيچ گردي تو ز هيچي کم شويزانکه گ  هيچ نبودي هيچ خواهي شد کنون هم هيچ باش 

 ور همه خواهي چو مردان هيچ در يک دم شوي     گر تو اي عطار هيچ آيي همه گردي مدام 
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 سرمست درآمد از سر کوي

 ناشسته رخ و گره زده موي        سرمست درآمد از سر کوي 

 چون مخموران گره بر ابروي      وز بي خوابي دو چشم مستش 

 کاي من ز ميان جانت هندوي      ت ترک فلکش به جان همي گف

 کو چشم که بنگرد زهي روي        فرياد کنان فلک که احسنت 

 زير قدمش بهشت شد کوي      پيش لبش آب خضر شد خاک 

 گفت به هاي هاي کاي هوي مي      دل زار به هاي هاي بگريست 

 چون باد همي رود به هر سوي       يکدم بنشين که اين دل مست 

 دهد به صد روي بر روي تو مي      سي وام خواهد ز هر ک جان مي

 با دوست به نيم جان سخن گوي        عطار تويي و نيم جاني 

 

 نگاري مست اليعقل چو ماهي

 درآمد از در مسجد پگاهي      نگاري مست اليعقل چو ماهي 

 سيه گر بود و پوشيده سياهي      سيه زلف و سيه چشم و سيه دل 

 ريخت کفري و گناهي و ميفر      ز هر مويي که اندر زلف او بود 

 بدو گفت اي اسير آب و جاهي        درآمد پيش پير ما به زانو 

 بسوز آخر چو آتش گاهگاهي      فسردي همچو يخ از زهد کردن 

 ز جان آتشين چون آتش آهي       چو پير ما بديد او را برآورد 

 نه رويي ماند در دين و نه راهي      ز راه افتاد و روي آورد در کفر 

 به دست آورد از آب خضر چاهي      يکي زلف او فرو ريخت به تار

 که شد در بي نشاني پادشاهي        دگر هرگز نشان او نديدم 

 نيرزيدش عالم برگ کاهي         اگر عطار با او هم برفتي 

 

 ام تا از لبم جاني دهي جان به لب آورده

 که تاواني دهياي باشد  دل ز من بربوده    ام تا از لبم جاني دهي  جان به لب آورده

 زانکه هم بر تو فشانم گر مرا جاني دهي    از لبت جاني همي خواهم براي خويش نه 
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 همچو زلف خويش در کار پريشاني دهي  تو همي خواهي که هر تابي اندر زلف توست 

 زلف بفشاني و از هر حلقه چوگاني دهي    ام تا تو مرا  من چو گويي پا و سر گم کرده

 سزد گر يک شکر آخر به مهماني دهي مي    ها داري شکر   تنگمن کيم مهمان تو، تو

 ي خواني دهي چون سگان کوي خويشم ريزه    من سگ کوي توام شيري شوم گر گاه گاه 

 نيست ممکن گر چنان ملکي به درباني دهي    اي  يابند از وصل تو شاهان ذره چون نمي

 ن برآيد گر تو فرماني دهياين به دست م    من که باشم تا به خون من بيااليي تو دست 

 هر دمم تشنه جگر سر در بياباني دهي    بنگرم  کي رسم در گرد وصل تو که تا مي

 دست آن داري که تو داد سخن داني دهي     داد از بيداد تو عطار مسکين دل ز دست 

 

 آفتاب رويت اي سرو سهي

 تابد اال بر رهي بر همه مي        آفتاب رويت اي سرو سهي 

 نبينم ز ابلهي بر من و من مي       تابد بسي  م که ميني خطا گفت

 نيست چشم کور را از وي بهي      گرچه عالم پر جمال يوسف است 

 باز گردد خشک لب دستي تهي      چون بود کز بحر پر گوهر بسي 

 خشک لب هم مبتدي هم منتهي       باز گرديدند ازين بحر عجب 

 ند از مشتي کهيديگران هست      قعر اين دريا جزين دريا نيافت 

 نيست از ايشان کسي را آگهي      روند  زنند و مي حلقه بر در مي

 نه مهي است آنجايگاه و نه کهي      جمله را جز عجز آنجا کار نيست 

 گر تو اينجا دو جهان برهم نهي      مي فرو افتد درين حيرت زهم 

 چند گويي کوتهي بر کوتهي       اي فريد اينجا که هستي محو گرد 

 

 يره بر رخ روشن نهيزلف ت

 سرکشان را بار بر گردن نهي      زلف تيره بر رخ روشن نهي 

 منت روي زمين بر من نهي        روي بنمايي چو ماه آسمان 

 داغ گه بر جان و گه بر تن نهي        تا کي از زنجير زلف تافته 

 دام من زان نرگس رهزن نهي        وقت نامد کز نمکدان لبت 

 خارم از مژگان چون سوزن نهي      و باز تا سر يک رشته يابم از ت
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 اشک ريزد نام من دشمن نهي      گر مرا در دوستي تو ز چشم 

 ي روشن نهي رخم بر ديده بي      گفته بودي خون گري تا مهر عشق 

 تو مرا در عشق تر دامن نهي        گر بگريم تر شود دامن مرا 

 همچو يوسف بوي پيراهن نهي        بار ندهي ليک قسم عاشقان 

 بار غم بر جان مرد و زن نهي      ر دهي در عمر خود بار جمال و

 افصح آفاق را الکن نهي      وصف تو چون از فريد آيد که تو 

 

 گه به کرشمه دلم ز بر بربايي

 گه ز تنم جان به يک نظر بربايي      گه به کرشمه دلم ز بر بربايي 

 باييگه دل و گه جان مختصر بر      ننگ نيايد تو را که هيچ کسي را 

 عقل براندازي و بصر بربايي      چون تتق از آفتاب چهره کني دور 

 از سر مويي هزار سر بربايي     چون سر زلف تو سرکشي کند آغاز 

 تا به سناني ز مه قمر بربايي     از سر کين زان سنان غمزه کني تيز 

 کز لب خود زاينه شکر بربايي      قصد کني چون در آينه نگري تو 

 طرف ندارم که از کمر بربايي    ي ز من که من مست رو بر طرفي مي

 بلکه بدان بنگري که زر بربايي      ي رحمت  در رخ من ننگري به ديده

 سير نگردي تو و دگر بربايي      گر بربايي هزار دل تو به روزي 

 جهد بر آن کن که بيشتر بربايي      چون نشکيبي ز دلربايي عشاق 

 از لب او يک شکر اگر بربايي        تا به ابد اي فريد تو بنميري 

 

 اي راه تو را دراز نايي

 نه راه تو را سري نه پايي        اي راه تو را دراز نايي 

 کوته نکند مگر فنايي        اين راه دراز سالکان را 

 چون عين فنا بود بقايي        عاشق ز فنا چگونه ترسد 

 آنجاست اگر رسي بجايي      چون از تو نماند هيچ بر جاي 

 بر بوي وصال جانفزايي        اي همه روز  نشستهاي دل ب

 شد غرقه به بوي آشنايي        ي بحر عشق جانت  در لجه
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 داني نرسد به ناسزايي      دري که به هر دو کون ارزد 

 بر تخت نشست با گدايي        هرگز ديدي که هيچ سلطان 

 مي خورد ز دست پادشايي        هرگز ديدي که رند گلخن 

 فارغ بود از غم چو مايي      نان ماه اي دل خون خور که آن چ

 ره پيمودم ز تنگنايي        اي بس که من اندرين بيابان 

 بانگي نشنيدم از درايي        دردا که ز اشتران راهش 

 دل خوش کندي به مرحبايي      باري چه بدي که غول را هم 

 اکنون منم و کليسيايي      چون در خور صومعه نيم من 

 ي زلف دلربايي از حلقه        در بسته چهار گوشه زنار 

 گشايي زان هر گرهي گره      بس پرگره است زلفش و هست 

 ريزي اوست خون بهايي خون        گر خون دلم بريزد آن زلف 

 ديري است که گفتمي صاليي        گر تو سر عين عشق داري 

 دادند نشان پارسايي       ورنه ز درم برو که در پاش 

  خويشتن نمايي از آفت        عطار تو خويشتن نگه دار 

 

 اي و سودايي منم و گوشه

 تن من جايي و دلم جايي        اي و سودايي  منم و گوشه

 اي رايي هر دمم سوي شيوه        هر زمانم به عالمي ميلي 

 گاه شيبي و گاه بااليي      مانده در انقالب چون گردون 

 همچو من نيست هيچ تنهايي      ي جهان ز جهان  ساکن گوشه

 ام در ميان غوغايي مانده        ام تنها  دهاي عجب گرچه مان

 ام به صحرايي راه گم کرده        رهزن من بسي شدند که من 

 ام به دريايي که در افتاده      کارم اکنون ز دست من بگذشت 

 کار هر نازکي و رعنايي       نيست غرقه شدن درين دريا 

 پزم بر کناره سودايي مي        من سرگشته عمر خام طمع 

 منتظر بر اميد فردايي         با دلي پر خون مانده امروز

 کس چو عطار هيچ شيدايي         الغياث الغياث زانکه نديد 
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 ز عشقت سوختم اي جان کجايي

 بماندم بي سر و سامان کجايي      ز عشقت سوختم اي جان کجايي 

 نه در جان نه برون از جان کجايي    نه جاني و نه غير از جان چه چيزي 

 چنين پيدا چنين پنهان کجايي        ان بماندي ز پيدايي خود پنه

 ندارد درد من درمان کجايي      هزاران درد دارم ليک بي تو 

 ام حيران کجايي ز پا افتاده      چو تو حيران خود را دست گيري 

 نه کفرم ماند و نه ايمان کجايي      ز بس کز عشق تو در خون بگشتم 

  چوگان کجاييچو گويي در خم        بيا تا در غم خويشم ببيني 

 شدم چون ذره سرگردان کجايي        ز شوق آفتاب طلعت تو 

 ندانم تا درين طوفان کجايي      شد از طوفان چشمم غرقه کشتي 

 که شد بر وي جهان زندان کجايي       چنان دلتنگ شد عطار بي تو 

 

 از غمت روز و شب به تنهايي

 مونس عاشقان سودايي      از غمت روز و شب به تنهايي 

 آتش عشقت از توانايي      ان را ز بيخ و بن برکند عاشق

 ندهد عشق دست رعنايي      عشق با نام و ننگ نايد راست 

 بر سر چارسوي رسوايي       عشق را سر برهنه بايد کرد 

 تا تو از رخ نقاب بگشايي      بس که خفتند عاشقان در خون 

 تو ز غيرت جمال ننمايي        اي همي ماند  تا ز ما ذره

 ما نهانيم و تو هويدايي      م ما ز هستي خويش در حجابي

 اي هستي است هر جايي ذره        هستي ما به پيش هستي تو 

 راست نايد دويي و يکتايي      هستي ما و هستي تو دويي است 

 هيچ راهي بجز شکيبايي      نيست عطار را درين تک و پوي 

 

 دوش از سر بيهوشي و ز غايت خودرايي

 رفتم گذري کردم بر يار ز شيدايي    ايت خودرايي دوش از سر بيهوشي و ز غ
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 حلقه بزدم گفتا نه مرد در مايي      قالش و قلندرسان رفتم به در جانان 

 گفتا برو و بنشين اي عاشق هرجايي      گفتم که مرا بنما ديدار که تا بينم 

 مانا که دگر مستي يا واله و سودايي  جويي  گويي وين چيست که مي اين چيست که مي

 جسماني و روحاني بگذار به يغمايي      ا قالب جسماني با ما نرود کاري ب

 تا بو که وجودت را از غير بپااليي    زن  ي جسمت را در آب فنا مي رو خرقه

 يابي از خود چو شدي بيخود برخيز چه مي   تا با تو تو خواهي بود بنشين چو دگر ياران 

 بال مگريز گر عاشق دريايياز نوح     خور گر طالب اين راهي  سيلي جفا مي

 زنار ريا بگسل گر زانکه نه ترسايي    ناقوس هوا بشکن گر زانکه نه گبري تو 

 کو هست چو سربازان جان داده به رسوايي      کش درد ما در راه کسي بايد  دردي

 تا نيست نگردي تو کي محرم ما آيي    تو زاهد و مستوري در هستي خود مانده 

 بيخود شو و پس خود را بنگر که چه زيبايي    قا که چو نسناسي خود را چو تو نشناسي ح

 هم مخزن اسراري هم مطرح يغمايي    کش صنعي هم مائده و خواني  هم خوانچه

 اندر تو پديد آيد چون آينه بزدايي     ي ديداري جسم تو حجاب توست  آيينه

 

 ام به سودايي سر برهنه کرده

 ته دل نه عقل و نه راييبرخاس       ام به سودايي  سر برهنه کرده

 بر خاک نشسته باد پيمايي        با چشم پر آب پاي در آتش 

 سرگشته شده سري و نه پايي      چون گوي بمانده در خم چوگان 

 خورشيد صفت بمانده تنهايي      بين  از صحبت اختران صورت

 بي واسطه در کشيده دريايي        هر روز ز تشنگي چو آتش 

 ايم سودايي زين شيوه نديده         هر سودايي که بيندم گويد

 ي من به شهر غوغايي از نکته        گر بنشينم به نطق برخيزد 

 هر ساعت از آن دوم به هر جايي       چون يکجايم نشسته نگذارند 

 عطار نه عاقلي نه شيدايي       اي که کس نشان ندهد  زين واقعه

 

 اي ديشب در غايت ترسايي ترسا بچه

 ديدم به در ديري چون بت که بيارايي    يت ترسايي اي ديشب در غا ترسا بچه
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 طرف کله اشکسته از شوخي و رعنايي     زنار کمر کرده وز دير برون جسته 

 ترسا بچه چون ديدم بي توش و توانايي    چون چشم و لبش ديدم صد گونه بگرديدم 

 اندر بر من بنشست گفتا اگر از مايي    آمد بر من سرمست زنار و مي اندر دست 

 ما از تو بياساييم وز ما تو بياسايي      مشب بر ما باشي تاج سر ما باشي ا

 دارم ز تو صد منت کامشب بر ما آيي    از جان کنمت خدمت بي منت و بي علت 

 در حال دلم دريافت راهي ز هويدايي    رفتم به در ديرش خوردم ز مي عشقش 

  داد به ترسايي در دير مقيمي شد دين    عطار ز عشق او سرگشته و حيران شد 

 

 دال در راه حق گير آشنايي

 اگر خواهي که يابي روشنايي        دال در راه حق گير آشنايي 

 مينديش آن زمان تا خود کجايي     چو مست خنب وحدت گشتي اي دل 

 مشو غافل همي زن دست و پايي        در افتادي به درياي حقيقت 

  از خود براييدان آن نفس تو مي       وگر نفس و هوا عقلت ربايد 

 ها باليي کشي در چاه محنت      وگر همچون که يوسف خود پسندي 

 به هر آتش که خود خواهي درآيي       بشکن بينديش  چو ابراهيم بت

 به بند سوزن اي مسکين چرايي      تبرا کن دل از هستي چو عيسي 

 درين ره گر بورزي پارسايي      شوي بر طور سينا همچو موسي 

 به نزد اهل دل تا بر سر آيي      اک ره شو برو عطار مسکين خ

 

 ايم افکند از زهد به ترسايي ترسا بچه

 اکنون من و زناري در دير به تنهايي    ايم افکند از زهد به ترسايي  ترسا بچه

 ز ارباب يقين بودم سر دفتر دانايي     دي زاهد دين بودم سجاده نشين بودم 

 ده بنشستم دين داده به ترساييدر بتک    امروز دگر هستم دردي کشم و مستم 

 نه اينم و نه آنم تن داده به رسوايي      نه محرم ايمانم نه کفر همي دانم 

 بنشسته بدم غمگين شوريده و سودايي  دوش از غم فکر و دين يعني که نه آن نه اين 

 کاي عاشق سرگردان تا چند ز رعنايي      ناگه ز درون جان در داد ندا جانان 

 باز آي سوي دريا تو گوهر دريايي    از ما گشتي تو چنين تنها روزي دو سه گر 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٤٤٧ 

 ي مايي برتو شو ازين دعوي گر سوخته    پس گفت در اين معني نه کفر نه دين اولي 

 فاني شو اگر مردي تا محرم ما آيي    هرچند که پر دردي کي محرم ما گردي 

 ا شوي آنجاييگر هيچ نماني تو اينج    عطار چه داني تو وين قصه چه خواني تو 

 

 رخ تو چگونه ببينم که تو در نظر نيايي

 نرسي به کس چو دانم که تو خود به سر نيايي    رخ تو چگونه ببينم که تو در نظر نيايي 

 خبر تو از که پرسم که تو در خبر نيايي    وطن تو از که جويم که تو در وطن نگنجي 

 تو درآيم تو به وصف در نياييچو به وصف   چه کسي تو باري اي جان که ز غايت کمالت 

 که به بحر در نگنجي و ز قعر بر نيايي    گهري عجب تر از تو نشنيدم و نديديم 

 چو شکر همي نبخشي نمک جگر نيايي   چو به پرده در نشيني چه بود که عاشقان را 

 در دل بسي بکوبم تو ز دل به در نيايي  همه دل فرو گرفتي به تو کي رسم که گر من 

 به تو بخش آن وليکن تو بدين قدر نيايي  که جان عطار اگرت خوش آمد از وي تو بيا 

 

 چون روي بود بدان نکويي

 نازش برود به هرچه گويي        چون روي بود بدان نکويي 

 خورشيد فلک به زرد رويي        رويي که ز شرم او درافتاد 

 بر بوي وصال او چه پويي      توان شد  چون در خور او نمي

 گر در ره درد مرد اويي     خاي  ر و پشت دست ميخو خون مي

 تا دست ز جان و دل نشويي      جانان به تو باز ننگرد راست 

 تا کي تو تويي تويي و تويي        تو ره نبري تو تا تويي تو 

 گم ناشده از تو چند جويي        چيزي که ازو خبر نداري 

 اي غره به خويشتن چه گويي       گر گويندت چه گم شد از تو 

 بنديش که در چه آرزويي        گوي  باري بنشين گزاف کم

 زيرا که کم از سگان کويي         عطار کجا رسي به سلطان 

 

 اي آفتاب رويت از غايت نکويي

 افزون ز هرچه داني برتر ز هرچه گويي      اي آفتاب رويت از غايت نکويي 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٤٤٨ 

 ييدو کون مست گردد از غايت نکو    گر نيکويي رويت يک ذره رخ نمايد 

 در چشم جان نيايد مثلت به خوبرويي    يارب چه آفتابي کاندر دو کون هرگز 

 از خون عاشقانت روي زمين بشويي    چون از کمال غيرت بر جان کمين گشايي 

 وانگه ز خود فنا شو گر مرد راه اويي     عطار در ره او از هر دو کون بگذر 
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 قصايد

 ه صفاتش ز کبريا    سبحان قادري ک

     اي مرغ روح بر پر ازين دام پر بال

 ي خط تو، کرد چو موري مرا     مورچه

     خطاب هاتف دولت رسيد دوش به ما

     اگر ز گلبن خلقش گلي به بار رسد

     ندارد درد من درمان دريغا

     وقت کوچ است الرحيل اي دل ازين جاي خراب

 چکيده است    بس کز جگرم خون دگرگونه 

     بر گذر اي دل غافل که جهان برگذر است

 پرور است     چرخ مردم خوار اگر روزي دو مردم

 ي حضرت حضور يافت     هر دل که در حظيره

     غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند

     جانم ز سر کون به سودا در اوفتاد

 ي خندان تو دندان دارد     هرکه بر پسته

 آرد ي است که بوي گل تر مي    دم عيس

 ساز گشته درين دير پرده در     اي پرده

     اي چراغ خلد ازين مشکوةمظلم کن کنار

     اي در غرور نفس به سر برده روزگار

     دال گذر کن ازين خاکدان مردم خوار

 يابم     آنچه در قعر جان همي

     دلي پر گوهر اسرار دارم

 ي خاک بگذرم     نه پاي آنکه از کره

 دمد از طبع چون آب ترم     آتش تر مي

 هاي جهان     اگر به مدت جاويد ذره

 نفسان تا اجل آمد به سر من     اي هم

     اي روي درکشيده به بازار آمده
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     مکن مدار براي من اي پسر روز

 ي درگاه تو هفت آسمان سبحانه     اي حلقه

 ظلماني    اال اي يوسف قدسي برآي از چاه 

     گر سخن بر وفق عقل هر سخنور گويمي
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 سبحان قادري که صفاتش ز کبريا

 فکند عقل انبيا بر خاک عجز مي      سبحان قادري که صفاتش ز کبريا 

 فکرت کنند در صفت و عزت خدا     گر صد هزار قرن همه خلق کاينات 

 ايم ما  شد که هيچ ندانستهدانسته      آخر به عجز معترف آيند کاي اله 

 سرگشتگي است مصلحت ذره در هوا      جايي که آفتاب بتابد ز اوج عز 

 شايد که شبنمي نکند قصد آشنا    وانجا که بحر نامتناهي است موج زن 

 زنبور در سبوي نوا چون کند ادا    وانجا که کوس رعد بغرد ز طاق چرخ 

 به معرفت کردگار پاچون آورد     برد قدح درديش ز دست  عقلي که مي

 مي درکشد نهنگ تحير من و تو را    حق را به حق شناس که در قلزم عقول 

 در آب شوي لوح دل از چون و از چرا      نپذيرد قلم بسوز  چون آب نقش مي

 اي کم ز ذره هست نشان دادنت خطا    چون نيست زآفتاب حقيقت نشان پديد 

 عبتان فلک نيلگون غطااز روي ل    سبحان صانعي که گشايد به هر شبي 

 ي ازرق دهد ضيا ها به حقه زان مهره      ي انجم کند پديد  از زير حقه مهره

 چون زنگيي که اوفتد از خنده با قفا    شب را ز اختران همه دندان کند سپيد 

 گون را دهد جال تا اختران آينه      ي ماه نو نهد  در دست چرخ مصقله

  جيب ترک صبح نهد عنبر صبادر      در پاي اسب شام کند اطلس شفق 

 بر کهکشان زمرد و مرجان و کهربا      گفتي که آفتاب مگر ذره ذره کرد 

 کند قضا احکام خويش جمله قضا مي      با هيبتش که زو قدري ماند از قدر 

 بنگاشت از دو حرف دو گيتي کما يشا      ي وجود  سبحان قادري که بر آيينه

 ش آفريد ثم علي العرش استويعر      ي کل کاينات  چون برکشيد آينه

 اي در اسفل و چه عرش بر عال چه ذره    بر عرش ذره ذره خداوند مستوي است 

 وانجا که اوست جاي نيابي ز هيچ جا    در جنب حق نه ذره بود ظاهر و نه عرش  

 نوا چون جمله اوست کيستي آخر تو بي  چون هيچ جاي نيست که او نيست جمله اوست 

 پندار هستي تو تورا کرد مبتال       پندار هستيي ي تو نيستي و بسته

 نه در خال بماند اثر زو نه در مال    ي سيماب چون برفت  از کوزه نيم ذره

 در برکشي رواست ببر در کشي هال    اي و تو خواهي که آفتاب  يک ذره سايه

 اندر بقاي محض کجا ماندت بقا      اي از فناي محض پديدار آمده 
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 از هستي مجازي خود شو به کل فنا    قيقي رسي به کل خواهي که در بقاي ح

 پر مشک شد ز نافه دم آهوي خطا    در نافه دم چو نيستي خود صواب ديد 

 وز خود مکن قياس و ازين بيش در ميا    بري از پي مدو بسي  چيزي که پي نمي

 بس مرغ تيزپر که فروشد درين فضا    بس سر که همچو گوي درين راه باختند 

 دار چه پنداري اي گدا حرمت نگاه    گويي اي سليم  ش حرف که ميخاموش با

 تا صبر و خامشيت رساند به منتها    طلبي صبر کن خموش  گر سر کار مي

 در زير پرده با تو نگويند ماجرا    گر تو زبان بخايي و خونش فروبري 

 ي رجا واحرام درد گير درين کعبه    لبيک عشق زن تو درين راه خوفناک 

 در فکر سرفکنده به صد عجز و صد عنا      شه بر لب دريا نشسته بود گويند پ

 گفت آنکه آب اينهمه دريا بود مرا    ي ضعيف  گفتند چيست حاجتت اي پشه

 گفتا به نااميدي ازو چون دهم رضا      گفتند حوصله چو نداري مگوي اين 

 وابنگر که اين طلب ز کجا خاست و اين ه     منگر به ناتواني شخص ضعيف من 

 نکند يک نفس رها عشقم خموش مي     عقلم هزار بار به روزي کند خموش 

 بي کنج شب گذار درين گنج اژدها    چون نيست گنج پاي به گنجت فروشدن 

 تا حال خود کجا رسد اي مرد آشنا    در آشناي خون دلي دل به حق سپار  

 تا نور شرع او شودت پير و مقتدا      جاويد در متابعت مصطفي گريز 

 ي کونين مصطفي سلطان شرع خواجه      خورشيد خلد مهتر دنيا و آخرت 

 در هر دو کون بر کل و بر جزو پادشا      مفتي کل عالم و مهدي جزو جزو 

 صاحب قبول هفت قران صاحب لوا    چشم و چراغ سنت و نور دو چشم دين 

 مس بود خاک آدم و او بود کيميا      کان بود کل عالم و او بود آفتاب 

 تا هر دو کون پر شد از نور والضحا      آفتاب از فلک دين حق بتافت چون 

 پيراهن مجره ز شوقش کند قبا    گردون که حبه بهترش از آفتاب نيست 

 صد چشم شد گشاده ازين طارم دو تا     اندر نظاره کردن مشک دو گيسوش 

 کو چشم را ز خاک درش ساخت توتيا    خورشيد را از آن سبلي نيست در دو چشم 

 او خاص بد به معجزه در ارض و در سما    کس را نگشت معجزه جز در زمين پديد 

 گردون ترنج و دست ببريد از آن لقا    گويند مه شکافت تو داني که آن چه بود 

 از قدسيان خروش برآمد که مرحبا  يک شب براق تاخت چو برق از رواق چرخ 
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 ه دويدند و اصفياهم انبيا پياد    کش بود جبرئيل  در پيش او که غاشيه

 در عرش اوفتاد از آن طرقوا صدا      ي طرقوا بخاست  از انبيا چو مشعله

 بشکفت بر رخش گل ما زاغ و ماطغا    ي گلشن نگاه داشت  چون نرگس از نظاره

 از هر صفت که وصف کنم بود ماورا    آنجا که جاي گم شد و گم کرده بازيافت 

 نما  شراب يافت ز جام جهانحالي    از دست ساقي و سقيهم شراب خواست 

 خود را در او فکند به در پيش از عصا    قراري خود بر بساط قرب  موسي ز بي

 کاي نعل خود گرفته ز نعلين شو جدا       حالي وشاق چاوش عزت بدو دويد 

 تا محرم حريم شوي در صف صفا    نشين   چل شب درين حريم به خلوت چله

 او نوبه زد که ما کذب القلب مارآ     تراني جانسوز حربه خورد موسي به لن

 واين را براق بين که فرستاد از کجا      آن را خداي گفت ز نعلين دور شو 

 وين را شبي ببرد به خلوتگه دنا      شب پيوسته بار داد  آن را ز بعد چل

 وين را ز عرش ساخته ايوان کبريا     آن را ز طور کرده سراي حرم پديد 

 قد فاز بالهداية منهم من اقتدا      و نجوم اي آفتاب مطلق و اصحاب ت

 ي وفا ي حرم و قبله هر چار کعبه     زان جمله محرم حرم خاص چاريار 

 تر نبود ازو هيچ پيشوا شايسته    صديق اکبر آنکه پس از مصطفي به حق 

 جان هم بباخت اينت نکو يار بي دغا    درباخت مال و دختر در پيش يار غار 

 کاري کجا کنند صحابه به ناسزا       سزاي او ديدند جاي خواجه صحابه

 واجب کند ز منع تو تکذيب اوليا      نکني در خالفتش  گر تو قبول مي

 در هاي و هوي آمد و شد صيد طاوها    فاروق اعظم آنکه چو طاها و هو شنيد 

 ي هدي ي هو نافه پر مشک شد ز ناله      آهوي طاوها چو برآورد ها و هو 

 حالي خروش عام برآورد کاالصال    قي شراب صاف چون نوش کرد از کف سا

 تر جنةالعال شمعي ازو فروخته    هرگز نديد اگرچه بسي ديده برگماشت 

 آب حيات معرفت از کوثر حيا     ي دين آنکه درکشيد  ميرسوم خالصه

 هم کوه حلم ديده و هم قلزم سخا     از ذات او و از کف او سيد دو کون 

 شد غرق بحر و کرد در آن بحر سر فدا    وطه خورد نهايت قرآن چو غ در بحر بي

 بر خون بگشت از غم خون وي آسيا      داني بر آسياي فلک چيست آن شفق 

 آن صدر صدر هر دو جهان است مرتضا     صدري که بود از پس و حلوا ز پس بود 
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 اتي تختي چو دوش خواجه و تاجي چو هل    شير خدا و ابن عم خواجه آنکه يافت  

 طغراي آن مثال کشيدند الفتي      اش در اسداهللا مثال داد چون مصطف

 ي علم است مجتبا وان در در مدينه    اين هفت حلقه بس که دري جست تا بيافت 

 زنار چار کرد گزين و کليسيا    ي دل چار يار نيست  گر رکن چار کعبه

 صورت مکن که پنج نمازت بود روا      گر عشق چاريار نداري ميان جان 

 واي معطيي که نيست به علت تورا عطا     که نيست به رغبت تو را کرم اي مکرمي

 الاحصيي بگفت و زبان بست همچو ال      چون در ثنات افصح آفاق دم نزد 

 در وصف تو چگونه برآرم دم ثنا    گر در ثناي تو دم عيسي مراست بس 

 دردا که نيست درد مرا اندکي دوا      بسيار گفتم و بنگفتم يکي هنوز 

 هستم هنوز آرزوي بانگ آن درا      ام   دراي اشتر راهت شنيدهبانگ

 بها ي خود داده خون وانگه ز خوف ديده    ي ضعيف  ام من بيچاره خود را بکشته

 بر من چه حاجت است گواهي دست و پا    چون من به کرد خويشتنم معترف شده 

 ود گوااي دست گير خلق چه حاجت ب    چون من به صد زبان مقرم بر گناه خويش 

 ي پندار تنگنا بازم رهان ز پرده      ام  ي پندار مانده در تنگناي پرده

 بر من ببخش و بر عمل من مده جزا     از فضل خود نويس برات نجات من 

 گامي دو برگرفت برست از همه بال      آن سگ که در متابعت دوستان تو 

 نادر خاک تو نگر ز سر صدق رب    عطار خاک آن سگ مردان راه توست 

 حشرش بر آن نفس کن و بگذار مامضا    در عمر يک نفس که به صدقي برآمدست 

 کين خسته را دوا کند از مرهم دعا     يارب به فضل حاجت آن کس روا کني 

 

 اي مرغ روح بر پر ازين دام پر بال

 ي ايوان کبريا پرواز کن به ذروه     اي مرغ روح بر پر ازين دام پر بال 

 گر چشم خويش بازگشايي از آن لقا      بند از گمان بر دل در دو کون فرو

 کز هيچ کس نديد دمي هيچکس وفا      سيمرغ وار از همگان عزلتي طلب 

 گنجي نيافت هيچ کس از بيم اژدها      گنج وفا مجوي که در کنج روزگار 

 بنگر که با تو چند بگفتند انبيا    بنگر که چند پند شنيدي ز يک به يک 

 در ششدر غرور دغل بازي و دغا  نه زان بود تا تو خوش اين جمله گفت و گوي 
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 تو در محل نيستي و معرض فنا      آخر بقاي عمر تو تا چند درکشد 

 بقا وي همچو گل ضعيف درين دور کم    اي همچو مور خسته درين راه بيش جوي 

 و ايام در کنار کند خوش خوشت سزا    خوش از کنار  افالک در ميان کشدت خوش

 با تو همان کند دگري کي دهي رضا    کني تو ز غفلت براي خويش  گر آنچه مي

 تو خوش بخفته کي رسي آخر به منتها    مرکب ضعيف و بار گران و رهي دراز 

 تو غافلي ز کار خود و مرگ در قفا      اي ز ديرگه و عمر در گذر  تو خفته

 رواتو همچنين نشسته چنين کي بود       عمر تو در هوا بد و برباد رفته شد 

 نفروشدت کس ار بدهي صد گهر بها     عمري که يک نفس اگرت آرزو کند 

 تا گويدت کسي که فالني است پارسا    اي و زهد از آن کني  دربند خلق مانده

 گويي تو را نه شرم بماندست و نه حيا    اين زهد کي بود که تو را شرم باد ازين 

 و سر تو چو گندناتا ندروند از ت      باد غرور از سر تو کي برون شود 

 مويت همه سپيد شد از گرد آسيا     از بس که چرخ بر سر تو آسيا براند 

 کامد گه رحيل سوي عالم جزا      کافور گشت موي تو ساز سفر بکن 

 برخيز و رو که بانگ برآمد که الصال    منشين که عمر رفت و دريغا به دست ماند 

 ند شد هرآينه از يکدگر جداخواه    اند جان و تن از ديرگه به هم   خو کرده

 در ماتم جدايي اين هر دو آشنا    بگري چو ابر و زار گري و بسي گري 

 نوا اي عور و بي و آخر به خاک آمده      اي در رحم اسير  اول ميان خون بده

 بنگر که اولت ز کجا و آخرت کجا    از خون رسيدي اول و آخر شدي به خاک 

 گه باغ و حوض سازي و گه منظر و سرا    نه تو خاک است و خون به گرد تو و در ميا

 لختي زمين است قسم تو ديگر همه هبا      آگاه نيستي که ز چندين سرا و باغ 

 ور ملک کاينات مسلم شود تو را    گر راي خويش جمله بيابي به کام خويش 

 از خشت باشدت کله و از کفن قبا    در روز واپسين که سرانجام عمر توست 

 در زير خاک زرد شود همچو کهربا      و نگرفتي و نيم جو رويي که ماه ن

 ي تو گور و تو در رنج و در عنا گهواره     تو طفل اين جهاني و ناديده آن جهان 

 وز نيکي و بديت بپرسند ماجرا      دو زنگي عظيم درآيد به گور تو 

 اي واي بر تو گر نرسد رحمت خدا      نه مادريت بر سر نه مشفقيت يار 

 گويا زبان حال تو با حق که ربنا      اي اسير  ان خاک فرو ماندهتو در مي
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 بر خاک تو زنند و بدارندت از عزا    زدي  ي گالب که بر خويش مي آن شيشه

 تا بنگري ز خاک تو بيرون دمد گيا    تو چون گياه خشک بريزي به زير خاک 

 وف و از رجارود از خ بر شخص تو چه مي    خبران را خبر نه زانک  تو زير خاک و بي

 جاي گذر شود سر خاکت به زير پا      چون مدتي مديد برين حال بگذرد 

 باد هوا همي برد آن خاک بر هوا      زند  خاک تو خاک بيز به غربال مي

 نقدي نيابد از تو کند در دمت رها      بسيار چون به بيزدت و باز جويدت 

 يغا و حسرتا برداشته زبان که در      تو پايمال گشته و هر ذره خاک تو 

 نه طمطراق ماند و نه تاج و نه لوا    آن دم که طاق عمر تو از هم فرو فتد  

 خواهي شدن به زير زمين همچو توتيا    بر آسمان مساي سر خود که تا نه دير 

 خرد و بزرگ و پير و جوان و شه و گدا     اند  از شرق تا به غرب سراپاي خفته

 اجزاي خفتگان است همه ذره در هواک      تو در هواي نفسي و آگاه نيستي 

 نه پاسبان ملک بماند نه پادشا      نه پيشواي وقت بماند نه پس روش 

 که مبتالي آز و گه از حرص در بال    بيچاره آدمي دل پر خون ز کار خويش 

 ندهد چون کنيم ما زين بيش دست مي    اي  از دست حرص و آز بخستي به گوشه

 ي قدر و ششدر قضا خانه در مات    ست سخت اي ا بيچاره آدمي که فرومانده

 گاه از بالي بار شکم پشت او دو تا    گاه از هواي کار جهان روي او چو زر 

 گه بيم آنکه جامه بدرد ز تنگنا    گه خوف آنکه پاره کند سينه را ز خشم 

 گه زنده دل به طال بقايي که مرحبا    گه مرده دل ز يک سخن طنز از کسي 

 گه در جهان نگنجد اگر گوييش فتا      اگر خوانيش اسير جو نسنجد  گه نيم

 گه مست از جواني و مستغرق هوا    خبر ز طفلي و آن در حساب نيست  گه بي

 ريا روي و بي نه هيچ کار ساخته بي    نه هيچ صدقه داده براي خداي خاص 

 بر جايگه بداردش آن خار مبتال    گر هيچ پاي بر سر خاري نهد به سهو 

 بر جان خود نهاده که اين چون و اين چرا    ه يک دم و او صد هزار کوه عمرش گرو ب

 ي حديث بگفتم به سر مال من جمله      بسيار جان بکنده و جان داده عاقبت 

 خط در کش آنچه کرد درين خطه از خطا    يارب به فضل در دل عطار کن نظر 

 اک يک دعاآن را که گويدم به دل پ    يارب هزار نور به جانش رسان به نقد 
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 کي کند اي مشک مو مور تو چندين جفا    ي خط تو، کرد چو موري مرا   مورچه

 موي تو هندو لقب مور تو طوطي لقا   روي تو با موي و خط مور و سليمان به هم 

 گر رسن مه بديد مورچه موي تو را    چون به بر مه رسيد مورچه بر روي تو 

 مشک از آن مور شب موي برد بر خطا    ماه از آن موي زلف تيره شود همچو مور 

 يک يک مويم چو مور بست کمر بر وفا    موي ميانم چو مور الجرم اندر هوات 

 با سر مويي رسيد با بر موري به ما    تر از موي مور نيستمي گر ز تو  سست

 موي بدين مور ده تا برهد از بال    ز آرزوي موي تو هست مرا حرص مور 

 موي به من ده که نيست قوت موري مرا    ري فتد چبود اگر موي تو در کف مو

 مور کنم پيل را موي کشان در هوا    گر من چون مور را دست به مويت رسيد 

 مور ضعيف توام موي به من کن رها      موي تو اين مور را قوت پيلي دهد 

 کور شود چشم مور موي تواش در قفا    تر از چشم مور  کرد دلم موي تو تنگ

 موي به موري سپار پيش سليمان بيا   موي از من چون مورچه سر چه کشي همچو

 زانکه ازو مور را نيست به مويي عنا    شاه محمد که مور بست نطاقش به موي 

 زانکه به موري نداد مالش موري رضا    مور نيازرد ازو يک سر موي اي عجب 

 موي بکندي ز سر مور شدي اژدها      مور اگر بندگيش يک سر مو يافتي 

 مور و ملخ جنگ اوست موي شکاف از دغا    اي موي شکافان به جنگ  و ملخ ديدهمور 

 دانه کشد هم چو مور از سر موي آن گدا   هر که کند کش چو موي در حق مور رهش 

 موي کشانش کند مور صفت مبتال  گر به جهان در چو مور حاسد جويي چو مو 

  از سر موي از قضاپي سپر آيد چومور    ور سر مويي کشد دشمن چون مور سر 

 ي موري فنا  هر بن موييش کرد خانه  خصم که مورش شمرد زانکه چو مويي نيافت 

 موي شکافي ز مور خوش بود اندر ثنا    اي تو سليمان مور چند که در شرح مو  

 راست چو موري نحيف گوژ چو مويي دو تا      قامت عطار شد در صفت موي تو 

 ي موريش جا  خصم تو را باد موي خانه    عيف تا که بود پاي مور چون سر مويي ض

 

 خطاب هاتف دولت رسيد دوش به ما

 دولتي سراي فنا ي بي که هست عرصه    خطاب هاتف دولت رسيد دوش به ما 

 طريق دولت دل بسته شد به سد جفا      ولي چو نفس جفاپيشه سد دولت شد 
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 ه نوبت مازکات خواست همي خشک شد ب      تر مزاج ازو  هزار جوي روان کاب

 نفس چگونه برآيد کنون ز صبح وفا    چو نفس سگ به جفا شام خورد بر دل ما 

 !سپهر شعبده و نافه ورد جيب صبا      گشايي کند صبا به سحر  چگونه نافه

 به سوي عرش به دست کبوتران دعا      ي حاجت فرو فرستادم  هزار نامه

  مراد تمام کامروانه شد دلم به    ام جواب آورد  نه يک کبوتر از آن نامه

 نمايد از باال سيه گليم فلک مي    منم که هر شب پهناي اين گليم به من 

 که از خوشي نتوان خورد بيش داد مرا      هزار بازي شيرين سپهر بازيگر 

 که بر گشاد چو پرگار صد دهن به بال   اي است قضا ساکنم به يک حرکت  چو نقطه

 هوي درآيد ز اشک من عمدا ه هايب      هاي نيارم گريستن که فلک  به هاي

 به مد و جزر يکي شد دل من و دريا    ي چشم  ز بس که اشک فرو ريختم ز چشمه

 که چون محيط تن آمد زچشم خون پاال    محيط خون نقط دل ز چشم از آن دارم 

 کنم سودا که روز و شب به زر و سيم مي  سزد که بر رخ چون زرفشانم اشک چو سيم 

 که گشت از گل سرخ اشک همچو سيم جدا    ريزم   چو سيم ميز خون دل همه اشک

 اگر مرا به غم خويشتن کنند رها    مرا که صد غم بيش است هيچ غم نبود 

 که مهره چون بنشيند ميان خوف و رجا    ز کار خويشتنم دست پاک و حقه تهي 

 دستي گردون درآمديم ز پا ز چرب    ز سرگراني هر دون برون شديم ز دست 

 نه همدمي که دمي همدمي کند به نوا    سي که شب انس او دهد نوري نه مون

 که خفته در بنهد هفت چارطاق دو تا    که را به دست شود يک رفيق يکتادل 

 تو از کجا و دم ريشخند او ز کجا   به خنده دم دهدت صبح تا تو خوش بخوري  

 يغ قباي زربفت شب به ت که پرده    دار صادق است چه سود  اگرچه صبح کله

 چه فايده که همه خود همي خورد تنها    ي خورشيد دايم است وليک  وگرچه خوانچه

 سياه کاسگيش در کسوف شد پيدا      بيني  ي زرين ماه مي وگرچه کاسه

 که تا چو خوشه سر خلق بدرود ز قفا      آيد  چو داس ماه نو از بهر آن همي

 چ غمي داس را ز رنج گياکه نيست هي    دمد از خاک گور و غم اين است  گياه مي

 ز بس که بر سر ما گشت گنبد خضرا     چو آسيا سر اين خلق جمله در گردد 

 اجل نخورد دوچاري درين سپنج سرا      اي که با او هم  کدام مير اجل ديده

 که بر سرش بنگرديد آسياي فنا      کدام مفلس سرگشته را شنيدي تو 
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 ي اين خوش بخفته اينت خطا  ميانهتو در    ي خاک  ي چرخ و وراي مهره فرود حقه

 اي مست خواب کرد تو را که خوش به شعبده      چه خواب ديد ندانم سپهر بوالعجبت 

 نديد روي کسي تا نيافت آب صفا    صفاي دل طلب از بهر آب روي از آنک 

 تر ازين نيست هيچ آب و هوا که معتدل  ز اشک گرم و دم سرد خود مکن جو خشک 

 چرا چو نافه شدي تا که دم زني به ريا    و صبح زن دم صدق بسوز خون دل و همچ

 دل شوي از يک دروغ طال بقا که زنده    به وقت صبح فرو ميري و عجب اين است 

 که گل ز پرده اگر دم زند شود رسوا    ي خود دم مزن ز پرده برون  ز سر سينه

 داد آوااز آن سبب که ازين پرده کس ن     ز زير پرده اگر آگهي تو جان نبري 

 وليک کار خدا را نه چون بود نه چرا      اسير چون و چرايي ز کار پر علت 

 که آن ستور بود که فرو شود به چرا      ي بي علتي چرا مطلب  ميان بيشه

 که بر خدايي او هست ذره ذره گوا      اگر دليل چو خورشيد بايدت بنگر 

 ن کني تو گداکه همنشيني سلطانيا      ز انبيا و رسل دم زني و پنداري  

 نه ذره راست محل و نه سايه را يارا    در آن مقام که خورشيد و ماه جمع شوند 

 قضاي عمر کني و رضا دهي به قضا     کني چو کار افتاد  اگر کمال طلب مي

 باز تا به کي ز دغا چو کودکان دغل    ي تو آمد گور  چو پير گشتي و گهواره

 که گرچه پير شدي طفل اين رهي حقا    از آن به پيري در گاهواره خواهي شد 

 ي عقال اي نرسد عقل جمله به ذره      بدان خداي که در آفتاب معرفتش 

 چو طفلکان به شيرند در طريق فنا    که پختگان ره و کامالن موي شکاف 

 تو هم مخسب که اين درد را تويي به سزا    خسبند  چو مرغ و ماهي ازين درد شب نمي

 چنان در دم نزند ساعتي ز بانگ و نوا    شتن در آويزد نه مرغکي است که شب خوي

 هزار درد بيفزايدش به بوي دوا    چو زار ناله کند جمله شب از سر درد 

 فرو چکد که برآيد ز نه فلک غوغا    ي خونش  به صبح از سر منقار قطره

 که نوحه مادر فرزند کشته کرد ادا     گر بسي آن به  اگرچه نوحه کند نوحه

 پس اين سخن را تو راهبر شو اي دانا      تم آن درد داشتي هرگز اگر تو ما

 تفاوتي نکند پيش چشم نابينا    وگرنه از گهر و لعل تا به سنگ و سفال 

 ز روز کوري خود شب رود ز بيم ضيا    چو روز روشن خفاش در شب تيره است 

 جهان هر آينه مشغول داردش به سها    ي خورشيد را ندارد چشم  کسي که چشمه
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 که بيش يک نفسي نيست عمر تو اينجا     نفس مزن نفسي و خموش اي عطار 

 زعمر قسم تو آن است روز عرض جزا     اگر دمي به خموشي تو را ميسر شد 

 به عمر خويش نميري از آن سپس حقا    وگر بميري از اين زندگي بي حاصل 

 بيضا از آنکه هست چو موسيش صد يد     به شعر خاطر عطار را دم عيسي است 

 ز نه سپهر بر آيد صدا که صدقنا    گرم چو سوسن آزاده ده زبان خواني  

 ي شعرا نظير اين گهر اندر خزانه      ز دور آدم تا اين زمان نيافت کسي 

 ام بسي سودا در اشتياق درت پخته      بزرگوار خدايا مرا مسوز که من 

  بپوش روز لقاي فضلت تو هم به پرده      ام  ام و زير پرده داشته گناه کرده

 به سنگ چون سگ اصحاب کهف دور مرا     ز آستان تو صد شير چون تواند کرد 

 به شعر بيهده فرسود چون زبان درا    زبان که از پي ذکر توام همي بايست 

 مرا ز ملکت هب لي خالص ده ز هبا    هر آنچه هست ز نظمم هباء منثور است 

  پيک صبا هر سحر نسيم رضابه دست     ز درگهت به مشام دلم رسان به کرم 

 ميان سجده که سبحان ربي االعلي     گويم  در آن زمان بر خويشم رسان که مي

 

 اگر ز گلبن خلقش گلي به بار رسد

 به حکم نيشکر آرد برون ز زهرگيا      اگر ز گلبن خلقش گلي به بار رسد 

 ام يد بيضا به قطع تيغ تو را ديده      خدايگانا امروز در سواد جهان 

 ازين جهت جهد آتش ز صخره صما    خيزد  و اصل گوهر تيغت ز کوه ميچ

 ز بيم خار سر رمح تو دل خارا    دمد که خونين شد  ز سنگ الله از آن مي

 که تا کله بنهد پيش چار ترک تو را    برو در آمده زان است نيم ترک سپهر 

 دو تاهزار چشم به روي تو اين سپهر     کند روشن  تويي که در شب تاريک مي

 که تا نثار کند بر تو لل ال ال      فلک ز لل ال ال از آن طبق پر کرد 

 وراي اين چه توان گفت ماوراي ورا      به جنب قدر تو ماه سپهر تحت افتاد 

 محيط گشت و چنين نامدار شد طغرا     ي نام تو همچو دريايي  ز فيض نقطه

 ربا درکشد چو کاههزار کوه به خود       ز کوه حلم تو يک ذره گر پديد آيد 

 نبات سدره و طوبي گرفت نشو و نما    ز موج بحر کف تو چو نشو يافت نمي 

 اي دو صد دريا فروچکيد ز هر قطره    چو بحر دست تو در جود گوهر افشان شد 
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 ز زير تا به زبر بحر آب شد ز حيا    ز فرق تا به قدم ابر اشک گشت از رشک 

 عجايبي است ز درياي آب استسقا    به رشح جام تو درياي خشک لب تشنه است

 گهي ز رعشه بلرزيد و گه ز استرخا    ز خجلت کف تو بحر کف چو بر سر زد 

 چو شبنمي به همه کوه و بحر کرد هبا    چو قلزمي است کف کافيت که هر روزي 

 که حشو دشمنم آتش فکند در احشا     به حق جود تو اي پادشاه گيتي بخش 

 فتاد غيبت هدهد که رفته بد به سبا      ماني اگر مرا ز جناب چو تو سلي

 که جمله بر گهر صدق من بوند گوا      هزار حجت قاطع چو تيغ آرم پيش 

 ي عقال  اي نرسد عقل جمله به ذره      بدان خداي که در آفتاب معرفتش 

 همتا منزه است از آن وصف و پاک و بي    مقدسي که ز هر پاکيي که بتوان گفت  

 ز وصف غزت او کور گشته چون و چرا     مانده جان و خرد ز شرح حکمت او کند

 نگار کرد بزد هفت مهدش از ميزا    جهان پير چو شش روزه طفل گهواره است 

 ي آن مور ليلةالظلما ز سوز سينه    به علم آنکه هزاران هزار راز شناخت 

 شنود آوا ز زخم راندن آن نيش مي    به سمع آنکه چو شد پشه در سر نمرود 

 شود شيدا به هر نفس ز سر عجز مي    بدعي که در ابداع او جهاني عقل به م

 ي چرخ و مرکز غبرا ز اوج دايره    به قادري که به يکدم هزار نقش نگاشت 

 هزار رنگ برآورد خاک چون ديبا    بافي صنعش  به صانعي که به يک حله

  لقابه يک حضور قيامت به يک شهود    به يک خداي قديم و به يک رسول کريم 

 به دو عروج و دو معراج و دو جهان و دنا    به دو سجود و دو حرف ظهور کن فيکون 

 به سه طالق به صدق و به سه طريق مال    به سه جواهر روح و به سه رطوبت چشم 

 به چار جوي بهشت و به چار فصل بها    به چار پيک خداي و به چار يار رسول 

 ه پنج نوبت شرع و به پنج رکن هديب    به پنج فرض نماز و به پنج نزل کتاب 

 به شش کرامت و شش روز و شش کريم عبا   به شش سحرگه فطرت به شش جهات جهان 

 به هفت مفرش ارض و به هفت سقف سما    به هفت اختر علو به هفت کشور سفل 

 به هشت معتدل و هشت جنةالماوا  ي کهف  ي عرش و به هشت خفته به هشت جمله

 به نه مزاج و به نه طاق گلشن خضرا      ي مهد  ه سراچهبه نه مه بچه و نه م

 به ده حس و به ده ايام ماه عاشورا      ي عالم  به ده مبشره و ده مقوله

 که غرقه بود در انوار آيه الکبري      به جان آنکه نه عالم بدو نه آدم نيز 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٤٦٢ 

 که از هزار ثنا بيش بود آن يک ال     بدان حضور که الاحصي برآمد ازو 

 نسيم همنفسي يافت در حريم رضا    شرف که ز اقبال بندگي شب قرب  بدان 

 که سنگ گشت روان از مقابح سفها   بدان نفس که ز خون شد محاسنش چو عقيق 

 بدان نگارگري کان نگاشت چون ديبا    بدان نگار که از وي عکاشه برد سبق 

 ريض فضاچو پر يک ملخ آمد در آن ع    القدس  به قلب او که هزاران جناح روح

 به جان او که ز خود شد ز ماء مااوحي    به چشم او که نکرد التفات ما زاغ او 

 به جمع آدم و ذريتش به زير لوا    به مجمعي که به صحراي حشر خواهد بود 

 به حلم شاهد قرآن به علم شير خدا  به صدق صاحب غار و به عدل کسري شرع 

 ي زهرا وش داروي در زهر کشتهبه ن    ي آن تشته به خون غرقه  به دشنه خورده

 ي شهدا به خون يحيي و سبطين و جمله    به خون حمزه و عثمان و مرتضي و عمر 

 بسي و اند هزار اهل صفه و اهل صفا    به صد هزار نبي و به بيست و چار هزار 

 به وجه زرد صهيب و به درد بودردا     به داغ وجه بالل و دل چو بدر هالل 

 به عشق گرم معاذ جبل سوي مبدا      سوي يثرب به آه سرد اويس قرن 

 به اهل بيتي سلمان و خلعت منا      اهللا  به شير مردي خالد به حکم سيف

 لباس آن همه يک خرقه، قوت يک خرما    تن در ريگ رفته تشنه جگر  بدان چهل

 به خفتگان بقيع و به کشتگان غزا     به شبروان طواف و به ساکنان حرم 

 مثلثي که مربع نشست دين به نوا    د آن حديث و نص قياس به بو حنيفه که کر

 ي دين بي قياس کرد ادا سخن ز خواجه    به شافعي که چو اخبار بي قياسش بود 

 به شوق بي صفت بوسعيد و ابن عطا      به عين معرفت بايزيد و خرقاني 

 ز انالحقش همه حق ماند و محو گشت انا    بدان مقام که حالج همچو پنبه بسوخت 

 خمير اين همه اعجوبه بي سواد مسا    به چل صباح که از نور خاص حق بسرشت 

 ازو بزاد زني طفل پير چون حوا    بدان دمي که چه گر پير بود عالم طفل  

 سرا به شرمناکي دوشيزگان هفت     رويي پاکيزگان هفت رواق  به دوست

  همي رود به عصاکه دور اوست و ز پيري    به کار ديدگي آن که کم ز سي سال است 

 ز حجتش که برو نور روي اوست گوا    به قاضيي که مر او را نيافت يک معلول 

 به خون بگشته ز ضرب دو دست او به دعا    به خونيي که بسي قلب بر جناح سفر 

 کند پيدا به سرکشي سپر زرد مي      به تيغ مير علم کز دهان شير سپهر 
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 ر شعر ترش در سه پرده يافت نواز بح    به آب دست نگاري که رود نيل فلک 

 که در سه بعد محقق ازوست خط ذکا    به کلک و کاغذ سطان دين نظام دوم 

 متاع خود به منازل سپرد از سيما    به تاجري که چو سيماب داشت صرفه نديد 

 به روز کز دم صبح است ترک مارافسا  به شب که از مه نو هندويي است زرين گوش 

 ي امروز و به هيبت فردا به روزنامه    به حکم الزم دي به علم و حلم پرير و 

 به پختگان طريقت به عادالن قضا      به سابقان شريعت به راسخان علوم 

 به ساجدان سحرگه به صابران غدا      به صائمان نهار و به قايمان در ليل 

 به عاشقان جمال و به تشنگان فنا    به خاصگان کمال و به محرمان وصال 

 االعلي ميان سجده ز سبحان ربي    که دهد جان به حق به تنهايي به مخلصي 

 هنوز در ره او ناشنيده بانگ درا  به عاشقي که بزد دست و جان فشان در رفت 

 بال فرو شود آنگه برآيد از اال    به عارفي که به يک ضرب معرفت جانش 

 اي اجز چو عقل کل بنخفتد ميانه    به عالمي که ز بيدار داشتن همه شب 

 به هر سحر بنشاند ز چشم خون پاال    به صادقي که اگر در رهش بود گردي 

 که کس نيافت از آن بورياش بوي ريا     به قانعي که همه کون بوريا پنداشت 

 به نار و نور درافتد ميان خوف و رجا  به عاصيي که پس از توبه در شبي صد بار  

 الرحمه و منا و صفا وه و جبلبه مر   به قاف و طور و سرانديب و بوقبيس و احد 

 به آب کوثر و آب حيات و آب رضا    به آب زمزم و آب فرات و آب محيط 

 المرعي به منظرالدرجات و به مخرج    العرفات و به محشرالعرصات  به مجمع

 به فر عالم کبري و عالم صغري      به عز عالم ارواح و عالم اجساد 

 ه بيت احزان و بيت قبر و بيت بقاب    به بيت معمور و بيت قدس و بيت حرام 

 ي طاها به زلف پر خم ياسين و طره    ي نون و به چشم شاهد صاد  به خال طرفه

 به علم القرآن و به علم االسما      به قاف والقرآن و به صاد والقران 

 به روز جمعه و عيد و به روز حشر و جزا    به روز عرفه و روز بدر و روز حنين 

 به حرمت شب آبستن و شب يلدا    ب حساب برات به عزت شب قدر و ش

 به پادشاهي عقل و رئيسي اعضا     گشايي جان  به جانفزايي علم و به دل

 به پير طبعي روح و به دولت برنا     حريفي بخت  نشيني عمر و به به به به

 به هم سري دو دست و به سرکشي دوپا    به حاجبي دو ابرو به مردمي دو چشم 
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 به حدس هدهد بلقيس و عزت عنقا     ت و غم کبوتر نوح به عشق بلبل مس

 به رخش خاص تو يعني که دلدل شهبا     به بار عام تو يعني که غلغل ملکوت 

 به شير فرش تو يعني اسد برين باال    به پاي تخت تو يعني که ساق عرش مجيد 

 به ياد گرد تو کاتش فکند در اعدا    به خاک پاي تو کز رشح اوست آب حيات 

 که گوهري به قطع اوست خاصه در هيجا    دان بالرک خون ريز زهرپاش چو نيل ب

 فرو برد به دمي صد هزار اژدرها    به رمح مار مثالت که چون عصاي کليم 

 برد ز سها  که روشن است مويي نمي    به ناوکت که شب تيره است موي شکاف 

 حر در اعطاقبول کرد به صد بر و ب    به فيض کف کريمت که بري و بحريش  

 يمينش از صف غلمان، يسارش از حورا      به مجلس تو که جنات عدن را ماند 

 هزار دل به سرغمزه آرد از يغما    به ساقي تو که چون عزم ترکتاز کند 

 چو زخمه سر زده شد زهره از سر صفرا    ي او  به مطرب تو که از رشک زخم زخمه

  خلد برآيد خروش صدقناز هشت    به شعر من که اگر نقد نه فلک خوانيش 

 ي شعرا نيابدش دومين در کراسه    بدين قصيده که گر تک زند کسي صد قرن 

 به صور آه من از دست دشمن رعنا    به سوز جان من از کيد حاسد بد گوي 

 ي پاک دين خطاست خطا چو افک عايشه      که هرچه بر من افتاده افترا کردند 

 ام سخن از تو برون ز مدح و ثنا که گفته     خداي هست گواهم که نيست بر يادم 

 شود صحرا ي مور است مي که همچو ديده      اگر تفحص اين سر کني دل خجلم 

 مکن ز خشم مرا پوستين درين سرما    لرزم  ز هيبت تو اگرچه چو برگ مي

 ي بينا ز دست يوسف صديق ديده  وگر که من ز در کشتنم تو کش که خوش است 

 ز خون من نه زخون چو من هزار گدا      ه برخيزد اگر مرا بکشي ملک را چ

 مرا سزاست بتر زان و از تو نيست سزا     وگر هزار عقوبت به جاي من بکني 

 مرا بس اين که بدين صدق هست حق دانا      دانم  چه گر تدارک اين واقعه نمي

 به راندن که برو يا به خواندن که بيا    چو شمع بر سرپايم کنون و حکم تو راست 

 از آنکه حبل متين است و عروة وثقي    ثيقتم همه بر عفو توست و چون نبود و

 چو سايه نيست مرا دور بودن از تو روا    چو سايه از بر خويشم گر افکني بر خاک 

 دومت در رکاب ناپروا چو گوي مي    وگر زني من سرگشته را به چوگان زخم 

 حکمت به سر دوم حقاچو کلک بر خط     وگر چو کلک به تيغم سرافکني از تن 
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 چو دور باش به جان داري آيمت ز قفا    به دور باش گرم پيش خود کني بيجان  

 وگر چو شمع کشي هر شبم به تيغ جفا    چو صبح خنده زنم از سر وفا هر روز 

 به سنگ چون سگ اصحاب کهف دور مرا     کز آستان تو صد شير کي تواند کرد 

 ي تو خود اين کرده گير بر عمدا ز بنده      بدين قصيده توان کرد جرم ناکرده 

 عطاردي است برو ختم چون که بر تو عطا      عطارد دوم آمد به مدح تو عطار 

 دعاي جان تو کار است در خال و مال    اگرچه تا که مرا در تن است جان باقي 

 به جز تو کيست که آمين کند مرا به دعا    چو خلق روي زمينت همه دعا گويند 

 مقربان سماوي ز حضرت اعلي    ت که آمين همي کنند به جمع ولي بس اس

 در آن جهانش بده نيز ملکتي واال      مقدسا چو بدو ملک اين جهان دادي 

 که اليق است هم اينجا به ملک و هم آنجا    به چار بالش ملکش در آن جهان بنشان 

 

 ندارد درد من درمان دريغا

  سر و سامان دريغابماندم بي        ندارد درد من درمان دريغا 

 گردند سرگردان دريغا که مي      درين حيرت فلک ها نيز دير است 

 که راهي نيست بس آسان دريغا      درين دشواري ره جان من شد 

 چنين واله چنين حيران دريغا      فرو ماندم درين راه خطرناک 

 نه سر پيدا و نه پايان دريغا      بينم من اين راه  رهي بس دور مي

 ي حيوان دريغا جهان پر چشمه      نگي مردم به زاري ز رنج تش

 ز جان دردا و از جانان دريغا      چو نه جانان بخواهد ماند نه جان 

 يک سنگ گورستان دريغا ز يک      اگر سنگي نه اي بنيوش آخر 

 همه با خاک ره يکسان دريغا      عزيزان جهان را بين به يک راه 

 ابر شد گريان دريغاچگونه        ببين تا بر سر خاک عزيزان 

 بارند چون باران دريغا که مي      هاي ايشان ابر بوده است  مگر جان

 فرو باريم صد طوفان دريغا        بيا تا در وفاي دوستداران 

 تو خواهي رفت چون ايشان دريغا      همه ياران به زير خاک رفتند 

 کنون در خاک شد پنهان دريغا      رخي کامد ز پيدايي چو خورشيد 

 وزان خط هاي چون ريحان دريغا      هاي چون عناب دردا  ن لباز آ
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 نه پسته ماند و نه مرجان دريغا      به يک تيغ اجل درج دهان را 

 کجا شد آن لب و دندان دريغا        سخن را  روي خوش بتان ماه

 دان دريغا زنخدان را ز نخ مي      ها چو بر خواهند بستن  زنخدان

 شد از تبريز با کرمان دريغا     بسا شخصا که از تب ريخت در خاک

 کجا شد آنهمه ايوان دريغا       بسا ايوان که بر کيوانش بردند 

 ي احزان دريغا کنون شد کلبه      بسا قصرا که چون فردوس کردند  

 لحد بر جمله شد زندان دريغا      خانه هر يوسف که ديدي  درين غم

 توران دريغاهم از ايران هم از     چو يکسان است آنجا ترک و تاجيک 

 نه قيصر ماند و نه خاقان دريغا     تو خواه از روم باش و خواه از چين 

 ز کيخسرو ز نوشروان دريغا       ز افريدون و از جمشيد دردا 

 نبودش سود يک دستان دريغا      هزاران گونه دستان داشت بلبل 

 درآمد اين غم هجران دريغا    پس از وصلي که همچون باد بگذشت 

 تو را يک لقمه چون لقمان دريغا      ک اين عالم تمام است ز مال و مل

 که آتش بهتر از اين نان دريغا      براي نان چه ريزي آب رويت 

 چه بايد کند چندين جان دريغا      تو را تا جان بود نان کم نيايد 

 ام به زيان دريغا به جهل آورده        خداوندا همه عمر عزيزم 

 گرددم ديوان دريغا سيه مي      شود موي  اگرچه بس سپيدم مي

 بسي گفتم درين دوران دريغا      چو دوران جواني رفت چون باد 

 که کردم عمر خود تاوان دريغا       نشد معلوم من جز آخر عمر 

 سان دريغا تلف کي کردمي زين        مرا گر عمر بايستي خريدن 

 که او را هست جاي آن دريغا      بسي عطار را درد و دريغ است 

 نهادم روي در نقصان دريغا       ن گناهم کرد ناقص خدايا چو

 از آن غم کرد صدچندان دريغا      اگر کرد اين گدا بر جهل کاري 

 فرو ماند به صد خذالن دريغا       تو عفوش کن که گر عفوت نباشد 

 

 وقت کوچ است الرحيل اي دل ازين جاي خراب

  جانت ارجعي آيد خطابتا ز حضرت سوي  وقت کوچ است الرحيل اي دل ازين جاي خراب 
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 بر دلت پيدا شود در يک نفس صد فتح باب    بال و پر ده مرغ جان را تا ميان اين قفس 

 جهد کن تا در ميان نه سيخ سوزد نه کباب    عقل را و نقل را همچون ترازو راست دار 

 از دل پر عشق خود آتش زني در جاه و آب  چون ز عقل و نقل ذوق عشق حاصل شد تو را 

 تو چنان گردي که گردد پيش تو همچون سراب    نمايد ديگران را آب خضر   عالم ميگرچه

 اي گردد به پيش نور جانت آفتاب ذره    گر چنان گردي جدا از خود که بايد شد جدا 

 از خطاي نفس خود تا چند بيني اضطراب   گر صواب کار خواهي اندرين وادي صعب 

 کشي بر صواب خور بار مي رو خار مي نرم مي  ا رو درين وادي چو اشتر باش و بگذر از خط

 چون هواي نفس تو بنشست برخيزد حجاب    اي  از هواي نفس شومت در حجابي مانده

 اي دلت مست شراب نفس تا چند از شراب      در شراب و شاهد دنيا گرفتار آمدي 

 از دل پر خون برآر آهي چو مستان خراب    خيز کاجزاي جهان موقوف يک آه تواند 

 خيز و روي از حسرت دل کن به خون دل خضاب  خبر  ي عمر است و تو زان بي هر نفس سرمايه

 شايي تو اندر هيچ باب هيچ کاري را نمي  کنم  درد و حسرت بين که چنداني که فکرت مي

 بر خود و کار خود بنشين و بگري چون سحاب   چون نيامد از تو کاري کان به کار آيد تو را 

 باش تا زين جاي فاني پاي آري در رکاب     هستي با بزرگان هم عنان تو چنان داني که

 تا نياري زير خاک تيره رويت در نقاب  اين زمان با توست حرصي و نداني اين نفس 

 تو ز چنگ او بماني دست بر سر چون ذباب    چون اجل در دامن عمرت زند ناگاه چنگ 

  شوقي است در تو ذوق اين معني بيابآخر ار    اي  نداني کز چه دور افتاده اي دريغا مي

 خويشتن را همچو شمعي زآتش شهوت متاب  شک بخواهد مرد زود  چون چراغ عمر تو بي

 يک دمي لذت کجا ارزد به صد ساله عذاب     پرست بي خبر گر عاقلي  آخر اي شهوت

 بدر چنين راهي فرو ماندند چون خر در خال    ي اين ره بساز آخر که مردان جهان   توشه

 تا چو روي اندر لحد آري نماني در عقاب    ي دنيا مباش و پشت بر عقبي مکن  غره

 زانکه زير خاک بسياريت خواهد بود خواب  مخسب  دار و تا تواني مي شب چو مردان زنده

 تابد به زاري ماهتاب بر سر خاک تو مي  بس که تو در خاک خواهي بود و زين طاق کبود 

 در غرور خود مکن بيهوده چنديني شتاب  ن حال تو چيست داني که روز واپسي چون نمي

 از سياست آب گردد زهره شير از عتاب    کار روز واپسين دارد که روز واپسين 

 هيچکس را نيست آگاهي که چون آيد زباب    تکيه بر طاعت مکن زيرا که در آخر نفس 

 ديد چندين تف و تابپس چرا چون شمع بايد    چون به يک دم جمله چون شمعي فروخواهيم مرد
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 چه کاله ژنده و چه افسر افراسياب    بنگري  چون سر و افسر نخواهد ماند تا مي

 پادشا گشتند هان تا نبودت هيچ انقالب    بيني که روزي چند اين مشتي گدا  گر همي

 ريزند در تحت التراب همچو بيد پوده مي   زانکه اين مشتي دغل کار سيه دل تا نه دير 

 بنده و آزاد و شهري و غريب و شيخ و شاب   اند  حد مشرق تا به مغرب خفتهزير خاک از 

 چشم، چون بادام و دندان است چون در خوشاب   دل منه بر چشم و دندان بتان، کين خاک راه 

 در لحد اکنون کفن در گردن او شد طناب    گسست  آنکه از خشمش طناب خيمه مه مي

 تا کفن سازندش از وي باز کردندش ز تاب     وانکه پيراهن زتاب خويشتن نگشاد باز

 بارد به زاري بر سر خاکش گالب ابر مي  وانکه رويش همچو گل بشکفته بودي اين زمان 

 خاک تاريکش نه سر بگذاشت، نه سنبل، نه تاب   وانکه زلفش همچو سنبل تاب در سر داشتي 

  جاي خرابکز سر با آگهي بگذشت ازين      ما همه بي آگهيم آباد بر جان کسي 

 الحساب تا به بيداري شود در خواب تا يوم    يارب از فضل و کرم عطار را بيدار کن 

 روي لطف خويش را از تايب مسکين متاب  بايست کرد  توبه کردم يارب از چيزي که مي

 يارب آن خورشيد خاطر را دعا کن مستجاب  هر که اين شوريده خاطر را دعا گويد به صدق  

 

  دگرگونه چکيده استبس کز جگرم خون

 تا دست به کام دل خويشم برسيده است    بس کز جگرم خون دگرگونه چکيده است 

 در عمر خود از هرچه بگفته است و شنيده است    و امروز پشيماني و درد است دلم را 

 دير است که در دامن اندوه کشيده است      فايده کردي  پايي که بسي پويه بي

 از دست خود امروز همه جامه دريده است     زدمي من دستي که به هر دامن حاجب

 از بار گران همچو کماني بخميده است    و آن قد چو تيرم که سبک دل بد ازو سرو 

 زان کرد سيه جامه که همدرد نديده است   و آن ديده که خون جگر از درد بسي ريخت 

  خزيده استاکنون ز سر عاجزي از گوشه  وان تن که نشستي به هوس بر سر هر صدر 

 امروز طمع از بد و از نيک بريده است  وان دل که ز خوي خوش خود در همه پيوست 

 از ننگ من ناخلف از تن برميده است    وان جان که به انصاف به ارزد ز جهاني 

 از غايت حيرت سرانگشت گزيده است     وان عقل که هشيارترين همه او بود 

 اي و عمر تو از پيش دويده است تو مانده     هان اي دل گمراه چه خسبي که درين راه

 از هيبت شمشير اجل زهره دريده است    انديشه کن از مرگ که شيران جهان را 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٤٦٩ 

 گر تو به حقيقت نگري زهر چشيده است    چندين مي نوشين چه چشي کانکه چشيد او 

 سرسام ز پي دارد اگر چند لذيذ است    شهدي که ز سر نشتر زنبور بجسته است 

 نفست همه بفروخته و عشق خريده است    ارزد  و که يک لحظه به صد گنج بهعمر ت

 هر چند درين واقعه مردانه چخيده است    ي نفس تو در پاي فتاده است  دل از شره

 تا جان تو فرمانبر اين نفس پليد است      هرکز نفسي پاک نيايد ز دلت بر 

 بح قيامت بدميده استتو غافلي و ص    تو خفته و همراه تو بس دور برفته است 

 نه قفل غم حرص تو را هيچ کليد است      ي آز تو را هيچ کران است  نه باديه

 گويي تو که امروز لبت شير مکيده است       مويت همه شير شد و از بچه طبعي 

 از دام نجستي تو و عمرت بپريده است    آخر تو چه مرغي که ز بس دانه که چيني  

 کز دست دل خويش دل او بپزيده است      عطار يارب به کرم کن نظري در دل

 

 بر گذر اي دل غافل که جهان برگذر است

 که همه کار جهان رنج دل و دردسر است    بر گذر اي دل غافل که جهان برگذر است 

 مهره کردار دل تنگ تو زير و زبر است    ي نفس فرومانده شدي  تا تو در ششدره

 ي بوک و مگر است همچنان خواجه در انديشه     عمر بگذشت و به يک ساعته اميد نماند

 که تو بس مفلسي و چرخ فلک پاک بر است    چند بر بوک و مگر مهره فروگرداني 

 در است که پس پرده نشستي و جهان پرده    پرده بر خويش متن لعب پس پرده مکن 

 که جهان گذران با تو به جان درگذر است    رو پي کار جهان گير و جهان گير جهان 

 بر سرش خاک که از خاک بسي خوارتر است    خاکساري که به خواري به جهان ننگرد او 

 که همه زير زمين تا به زبر تاجور است    چند سايي به هوس تاج تکبر بر چرخ 

 اين زمان بين که چه سان زير زمين پي سپر است    آنکه بر چرخ فلک سود سر خويش ز کبر 

 ي مشکين و لب چون شکر است شکن طره    ي ي زير زمين گر به حقيقت نگر جمله

 مردم چشم بتي است اين که تو را رهگذر است    چشم دل باز کن از مردمي و نيک بدانک 

 که همه مغز زمين تشنه ز خون جگر است    فکر کن يکدم و بر خاک به خواري مگذر 

 استتر  نيست آن الله که از خاک دمد خون    در دل خاک ز بس خون دل تازه که هست 

 باز کن چشم اگر چشم تو صاحب نظر است    شکم خاک پر از خون دل سوختگان است 

 خبر است چکد و خواجه چنين بي خون فرو مي    ي خاک  از سر درد و دريغ از دل هر ذره
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 گر بداني ز دلي درد و دريغي دگر است    هر گياهي که ز خاکي دمد و هر برگي 

 آه و فرياد همي آيد و گوش تو کر است    از درون دل پر حسرت هر خفته چنانک 

 که اجل در پي و عمر تو چنين برگذر است      تو چنان فارغي و باز نينديشي هيچ 

 ي غفلت و پندار به گوش تو در است پنبه    پوش و هنوز  شد بناگوش تو از پنبه کفن

  بچه طبعي تو و اکنون است که وقت سفر است    روز پيري همه کس به شود اي پير خرف 

 عجب اين است که اين نفس تو هر دم بتر است    چو به هفتاد بيفتادي و اين نيست عجب  

 زندگي دل مغرور تو از سيم و زر است   ي مال جهان گشتي و معذوري از آنک  غره

 که حيات تو به نزديک خرد مختصر است  چو حيات تو به سيم است پس از عمر مگوي 

 عمر گو کم شو اگر سيم و زرت بيشتر است   ازين عمرت ار کم شد و بگذشت چه باک است

 که همه سيم و زر و مال بار سفر است    بيشتر جان کن و زر جمع کن و فارغ باش 

 که درين راه و درين باديه چندين خطر است      اي  داني و آگاه نه شرم بادت که نمي

 خر است و عشوهده  کيست کامروز چو تو عشوه    اي دريغا که همه عمر تو در عشوه گذشت 

 تو چنين غافل و عمر تو چو مرغي به پر است    تو چنين خفته و همراه تو از پيش شده 

 ي هر روزه تو مغز خر است گوييا لقمه    مغز پالودي و بر هيچ نه در خواب شدي 

 استخواني دو که در چنگ قضا و قدر است      ي خود چند بدارد آخر  اي فرومانده

 باد پندار تو را خاک لحد کارگر است    وا داري سر تو کفي خاکي و پر باد ه

 خواب و خور است صد شب از بهر هوا نفس تو بي  اي  خواب نه خور و بي يک شب از بهر خدا بي

 توبه از توبه کن ار يک نفست ماحضر است    ي بيفايده کردي به هوس  چون بسي توبه

 خون دل و آه سحر استي راه تو  توشه  خون دل بر رخت افشان به سحرگاه از آنک 

 گرچه چون حلقه دل امروز تو را دربدر است    ي درگه او گير و دل از دست بده  حلقه

 ي خورشيد فر است که دل پاک تو آئينه    دل پر اميد کن و صيقليش کن به صفا 

 که دلش را غم بيهوده نفر بر نفر است    يارب از فضل و کرم در دل عطار نگر 

 که تو را از بد و از نيک نه نفع و نه ضر است     ه فريادش رس عمر بر باد هوس داد ب

 

 پرور است چرخ مردم خوار اگر روزي دو مردم

 نيست از شفقت مگر پرواري او الغر است  پرور است  چرخ مردم خوار اگر روزي دو مردم

 کاختران چون لعبتانند و فلک چون چادر است    سازد به بازي خيال  زان فلک هنگامه مي
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 مرگ اين هنگامه را چون وامخواهي بر در است   ي او سرد خواهد شد از آنک  قبت هنگامهعا

 کاخرين روزي به سر باريش مرگي درخور است  در جهان منگر اگرچه کار و باري حاصل است 

 ي زير زمين پر لعبت سيمين بر است جمله  دل منه بر سيم و بر سيمين بران دهر از آنک 

 کين همه خاک زمين خاک بتان دلبر است  ر همچو باد اي بيخبر بنگر اندر خاک و مگذ

 المثل صد سنجر است سنجدي سنجد اگر خود في   ملک عالم را نظامي نيست در ميزان مرگ 

 القلب چه جاي سر است اي سليم در چنين ره  صد هزاران سروران را سر درين ره گوي شد 

 هي بس مهلک است و واديي بس منکر استکين ر    در چنين ره گر نداري توشه بر عميا مرو 

 يک گوهر است يک دم عمر تو يک تا ابد يک  دم مزن دم درکش و همدم مجوي از بهر آنک 

 خود دم عودت گرفتم جان تو هم مجمر است    خوشتر از عودت نخواهد بود آخر دم مزن 

 ر استزانکه دنيا نفس آتشخوار را آبشخو    تا نگيري ترک دنيا کي رهي از نفس شوم 

 پرستد جانت يعني کافر است ورنه آتش مي     آتشي مردانه در آبشخور او زن تمام 

 مزه حيات روز محشر است کين حيات بي  از حيات و لعب و لهو اين جهان دل خوش مکن 

 زودتر از ديگران ميرد و گر اسکندر است    گر دلت آب حيات اين جهان جويد بسي 

 نقش ايزد داري و نفس تو نقش آذر است    هاست گنج معني داري و کنج تو جاي اژد

 سر در ششدر است جان تو با اژدهايي هفت    هست نفس شوم تو چون اژدهايي هفت سر 

 خواب و خور است وانکسي برخورد ازين معني که بي    گر طلسم نفس بگشايي ز معني برخوري 

 پرور است مع را جانالجرم از روشنايي ج  خواب و خور  شمع چون آتش زد اندر خويش شد بي

 نفس سگ چون پادشاهي و شياطين لشکر است     در نهاد آدمي شهوت چو طشتي آتش است 

 طفل و فرعونيت در پيش و دهان پر اخگر است  اي   همچو موسي اين زمان در طشت آتش مانده

 زانکه درياهاي عالم رشح آن يک ساغر است    شير مردا ساغري خواه از کف ساقي جان 

 کانکه او سيراب شد نه رهرو و نه رهبر است  ن صد ساغرت بخشند جز تشنه مباش گر از آ

 لب مانده است اگرچه هفت اندامش تر است خشک    بيني که از بس تشنگي  هفت دريا را نمي

 شکن گر جان پاکت صفدر است همچو مردان صف    ي لعب فلک  چند چون طفالن کني نظاره

 بچه زان مغرور شد کين زال غرق زيور است  ه طبع چرخ زال گوژپشت است و تو مردي بچ

 زانکه با اين جمله زر اين زال ني زال زر است  ي سيمرغ جو چون رستم و بگذر ز زال  دانه

 آن هم از روباه بازي دان که او شير نر است  گر ز سگ طبعي کند با تو به ره گرگ آشتي 

 عنبر است پرچم و بي  از خري بيزانکه اين گاو    گرچه پاي گاو ديدي در ميان غره مشو 
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 زانکه خاک کوي يک جان صد هزاران پيکر است  گر دو پيکر از تو جان خواهند تو جان در مباز 

 در است و او ز چنگ خود هزاران ماه را پرده    مه چو در خرچنگ آيد جامه دوزي فال را 

 پهناور استزانکه جاي صيد شيران وادي     چند بر پنها روي پرهيز کن از شير چرخ 

 کاه برگي ندهدت کو در پي يک جو در است   خوشه چون گندم نمايي جوفروش آيد به فعل 

 جو سنجي اگر گويي مرا فرمانبر است نيم    جو فرمان نبرد  چون سليمان را ترازو نيم

 بيني که کژدم در بر است چون ترازو را همي    اين ترازو بفکن از دست و به طراري بجه 

 بس عجب باشد تو را در جعبه گر تيري در است  شست آورد و تنت چون توز کرد چون کمان در 

 بز گرفتت روز و شب وز بهر تو بازي گر است  همچو بز از ريش خويشت شرم نايد کين فلک 

 زانکه آخر اين رسن را هم گذر بر چنبر است    دلو اگر دادت رسن تو گرد عالم در مگير 

 چشمت اصغر گشت و ماهي نيست، چوب احمر است   بهر آنک چند بيني ماهيان در طشت چرخ از

 از فلک دور است و از اختر بسي اين برتر است    ني خطا گفتم نه اختر ني فلک بر هيچ نيست 

 شود آنجا چه جاي اختر است چون فلک گم مي    شود   رود کانجا فلک گم مي کار آنجا مي

 پر است ن دام بال مانند مرغي بيدل دري  تن درين طاس نگون مانند موري عاجز است 

 هر که عطار است بوي عطر در وي مضمر است    خالقا عطار را بويي فرست از بهر آنک 

 ليک جانم منتظر در بند بويي ديگر است    ام  زان شدم عطار کز کوي تو بويي برده

 ستدر دل مستم نگر زيرا که دل بس مضطر ا  ي جانم بکن زيرا که جان بس واله است  چاره

 بود و نابودم به دوزخ يک کفي خاکستر است    من کفي خاکم اگر در دوزخم خواهي فکند 

 تر است  کانچه آيد بندگان را از تو آن اليق   پادشاها هرچه خواهي کن کيم من خويش را 

 

 ي حضرت حضور يافت هر دل که در حظيره

 ر يافتسرش سرير خود ز سراي سرو  ي حضرت حضور يافت  هر دل که در حظيره

 هر کو ازين سراي حوادث عبور يافت      طيار گشت در افق غيب تا ابد 

 زيرا که آن زوال گرفت اين کسور يافت    ي مه کم نواله کن  از قرص مهر و گرده

 هر شب سياه کاسگي او ظهور يافت    ي تو خوان فلک گشت همچو زر  همکاسه

 ي سر پر غرور يافت هيک لقمه خورد کاس    زين خوان اگر فضولي کاسه کجا برم 

 پس چنگ چون ز يک سر ناخن شعور يافت    پشتت چو چنگ گشت و شعوري نيافتي 

 خورشيد برج وحدت حق دور دور يافت    از نور شرع شمع برفروز زانکه عقل 
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 آهي که برکشيد بخار بخور يافت    مرد آن بود که از جگر ريش هر سحر 

 ر روز صد قيامت و صد نفخ صور يافته   زنده دل آن کس است که در عشق و آه سرد 

 مرده کسي که زندگي از عشق حور يافت    آن عشق کي بود که به حوري نظر کني 

 کانکس که يافت حور و قصور از قصور يافت    خود را به منتهاي بالغت رسان تمام 

 مرد آن بود که نقد ز قعر بحور يافت    ي کوثر مباش از آنک  در بند حور و چشمه

 ي تاريک نور يافت در جوف هفت پرده     د فقر طلب نور دل که چشم اندر سوا

 ي کحلي حضور يافت کاندر درون پرده  در شب طلب حضور که در چشم مردم است 

 عشاق کارديده به غايت غيور يافت    دار عشق که معشوق خويش را  در پرده

 سور يافتدم که سر نيافت درين خطه  آن    طلبي سر بنه که شمع  گر سوز عشق مي

 کفر است اگر ز دوست دل خود صبور يافت   در عشق دوست هر که سر خود برهنه کرد 

 در هر دو کون داعي وحدت نفور يافت    بر فرق ريز خاک اگر يک نفس تو را 

 چندين عقيله از غم عقل فکور يافت   بگذر ز عقل و عشق طلب کن که جان پاک 

 ه عشق واسطه شراالمور يافت زيرا ک      خيراالمور اوسطها عقل را ربود 

 ياقوت سرخ معرفت از کان طور يافت    خون از دل چو سنگ برآور که مرد طور  

 داود هر حضور که ديد از زبور يافت    بر خوان زبور عشق ز نور دلت از آنک 

 الصدور يافت محصول کار حصل ما في    صندوق سينه پر گهر راز کن که دل 

 چون غرق راز گشت تجلي نور يافت    که جان در بحر راز گوهر دل غرق کن 

 الطيور يافت عزلت گرفت شاهي خيل    در عز عزلت آي که سيمرغ تا ز خلق 

 در تنگناي عالم خاکي نفور يافت      عطار تا که بود تن خويش را مدام 

 

 غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند

 تا بتواند فکندزانکه بلندي دهد،     غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند 

 سر سوي پستي نهد تا که در افتد به بند    النهار  چون برسد آفتاب در خط نصف

 کيست کزين درد نيست سوخته و مستمند      ي آدمي هست طلسمي عجب  واقعه

 واي که از فرق توست تا به قدم بندبند    هر که به بندي درست دم نزند جز به درد 

 پستي و زردي گزيد تا برهد از گزند   نده داشت ي بين هر که چو نرگس به باغ ديده

 سرو که آزاده بود گشت ز غفلت بلند  نرگس چون چشم داشت پست شد از بيم مرگ 



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٤٧٤ 

 گر جگرت خون گرفت هم جگر خويش رند  آنکه جگر گوشه اوست بر جگرش آب نيست 

 ندپس تو ز غفلت چو گل، زر منماي و مخ  اي است  بر سر خارت چو گل عمر کم از هفته

 خيز که شد کاروان چند نشيني نژند    هين که سپيده دميد گرد رخت همچو برف 

 عمر تو افکند شست بر سر هفتاد واند    مرگ در آورد پيش وادي صدساله را 

 زانکه دمت داد صبح تا کندت ريشخند    صبحدم ار خنده زد، روز تو تاريک شد 

 ق سر ز عرا و عرندزود بپيچد ز شو     آن شتر باديه بانگ خري چون شنيد 

 گرچه ببايد شدن از در چين تا خجند    روي  تو ز پي نام و ننگ همچو شتر مي

 هين سر سگ باز بر همچو سر گوسفند  نفس پليدت سگي است خاصه سگ شير گير 

 دهد تا کندت خوک بند بازي بز مي    با تو گر اين سگ کند عزم به گرگ آشتي 

 اين فلک خرقه پوش چند فرس راند چند     طالب معني ببين کز تو ز مطلوب خويش

 بند ورنه چو ابليس زود تخت کني تخته    بر سر نفس از هوا تاج منه چون خروس 

 در مه نو کن نگاه اينک نعل سمند    هر سر ماهي فتد نعل سمندش به راه 

 او به بسي عمر نيز تيز بتازد نوند     گرچه بسي قرن نيز نعل سمند افکند 

 ي نه توي خويش پاره کند چون پرند  پرده      روز قيامت ز يأس چون بنشاند مرا 

 شاخ خودي را بريد بيخ خودي را بکند  ي خود چون دريد هر چه همي جست يافت   پرده

 نيست ز سرگشتگي چون فلک خود پسند  هرکه چو چرخ فلک هست ز خود در حجاب 

 آرند قندکن تا ز پي  زهر اجل نوش      ي هستي بدر تا برهي از بال  پرده

 زانکه بسي درد را زهر بود سودمند    درد دلت را دوا کشتن نفس است و بس 

 پيش خسان همچو کوه بيش کمر بر مبند      گوهر عالم تويي در بن دريا نشين 

 پاي منه در رکاب دست مزن در کمند    در صف مردان مرد کيست تورا هم نبرد 

 از خون خصم سرخ مکن تا به زنددست خود     خصم چو برگ خزان زرد به پاي اوفتاد 

 چشم تو و جان توست کيست چو تو ارجمند    عالم صغري به فرع عالم کبري به اصل 

 چشم بدان را بسوز بر سر مجمع سپند    اند خيل مالئک به جمع  سجده تو را کرده

 شايد اگر زابلهي کان بکند در خرند    هرکه گهر آردش روح قدس از بهشت 

 خوب نيايد ازو خواندن پازند و زند      ت نوآموز او وانکه مسيح جهان هس

 ليک چه سود اي دريغ گر همه بگرفت پند    بس که ز عطار ماند معني و پند لطيف 

 اند  باز رهانم از آنک دست خوشم کرده    نفس و هوا خالقا کشت به صد ناخوشيم 
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 جانم ز سر کون به سودا در اوفتاد

 دل زو سبق ببرد و به غوغا در اوفتاد       جانم ز سر کون به سودا در اوفتاد

 پايم زدست رفت و سر از پا در اوفتاد    از بس که من به فکر ز پاي آمدم به سر 

 آتش همي به جان و دل ما دراوفتاد    چون آب اين حديث ز باالي سرگذشت 

 بادي به دست ديد به سودا دراوفتاد    چون دل زهر کرده بدو هرچه گفته بود 

 از بس که جان به فکرت فردا دراوفتاد      پيش دلم رستخيز نقد امروز گشت 

 از کار خويشتن به دريغا دراوفتاد    تا رفته ديد کار و ز دستش برفته کار 

 جان را يگانه کرد که يکتا در اوفتاد    نيک و بد و وجود و عدم جمله پاک برد 

 حرا دراوفتادبر خاره خار خورد و به ص    فرخ کسي که در طلب و درد اين حديث 

 اين جمله ديد و خوش به تماشا دراوفتاد      از ابلهيم غصه کند کز کمال جهل 

 وز بيم مرگ لرزه بر اعضا دراوفتاد    چون مرگ در رسيد مقامات خوف رفت 

 پس دست برگشاد و به يغما دراوفتاد    يک حمله کرد ترک تحير به ترک تاز 

  مغز صخره صما دراوفتادآتش به     بر خويشتن بلرز اگرچه ز بيم مرگ 

 کانکس هالک شد که به هيجا دراوفتاد    تسليم کن وجود و برو ترک خويش گير 

 از غايت سخط به عالال دراوفتاد    بيچاره منکري که در آن موسم رضا 

 در بحر چه نهان و چه پيدا دراوفتاد  بسيار قطره چون من و چون تو به يک زمان 

 يک شبنم ضعيف به دريا دراوفتاد    باد مرگ چه کم شد و چه بيش گر از تند 

 ناگه ز دست بر سر خارا دراوفتاد    اي  چندين مخور غم خود و انگار شيشه

 ظاهر شد و به پير و به برنا دراوفتاد    اين خود چه آتش است که از باطن جهان 

 ي بينا دراوفتاد چونان که نور ديده      زن  در زير چرخ باد هوا ديد موج

 مردانه پيش صف شد و تنها دراوفتاد      ي اين دامگه شود  که بستهترسيد دل 

 بي عقل و علم آمد و شيدا دراوفتاد   گر   چون عقل راي زن شد و چون علم حيله

 القصه حمله کرد و به اعدا دراوفتاد      احباب ره نداشت بسي رنج راه ديد 

 سما دراوفتاداسما چو محو شد به م    ي اسما و خوش برفت  بر هم دريد پرده

 زو مردتر بسي دل دانا دراوفتاد   توفيق حق نگر که چه مردانه جست ازانک 

 برخاست ال ز پيش به اال دراوفتاد     چون در جهان غيب فنا گشت در بقا 
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 بازش نظر به عالم اسما دراوفتاد      اسرار ذره ذره بر او گشت آشکار 

 به تقاضا دراوفتاددايم درين طلب       چون سر ذره نامتناهي بديد او 

 آخر ز عجز خود به مدارا دراوفتاد    چندان که سر بيش طلب کرد بيش يافت 

 گه سوي وجه فوق ثريا دراوفتاد     گاه از حجاب تن به ثري رفت تا قدم 

 گاهي به پست و گاه به باال دراوفتاد     ي وجه و قدم مدام  گشت در ميانه مي

 چون وجه داشت زان به تمنا دراوفتاد    چون در قدم رسيد همه شوق وجه داشت 

 ني هر دو، هر دو چيست به عمدا دراوفتاد    ني در قدم قرار و نه در وجه هم قرار 

 وين صيد را ببين که چه زيبا دراوفتاد      الدوام  پنجه هزار سال سفر کن علي

 تا چشم زد همي به همانجا دراوفتاد      طوطي که کرد از قفس آهنين حذر 

 زان يک شکر که طوطي گويا دراوفتاد    پرده برافکن که زهر به از پيش کار 

 طوطي به پاي دام بالزا دراوفتاد    ما را ز بهر يک شکر از ما جدا کنند 

 جان نيز نيست گشت و به سودا دراوفتاد    چيزي نيافت يک دم و از دست رفت دل 

 اوفتادديدي که سخت سخت زليخا در    يوسف چو پاره پاره برون آمد از نقاب 

 گاهي به زير و گاه به باال دراوفتاد    اي بس که چرخ در پي اين راز شد نگون 

 از دست رفت عقلم و از جا دراوفتاد    چون راه شوق عشق به پاي خرد نبود 

 اينجا پديد نيست همانا دراوفتاد    بر اوج المکان سفري خوش گزيده بود  

 ق به گنبد خضرا دراوفتادزان خون شف    يارب درين طلب دل عطار خون گرفت 

 وين سگ به کوي تو به توال دراوفتاد    در من نگر که خاک سگ کوي تو منم 

 

 ي خندان تو دندان دارد هرکه بر پسته

 جان کشد پيش لب لعل تو گر جان دارد    ي خندان تو دندان دارد  هرکه بر پسته

 ي حيوان دارد چشم سوزن که درو چشمه    داني چيست  ي خندان تو مي شکر و پسته

 ي خندان تو گريان دارد ديده از پسته    ي خندان تو از ديده بشد  هرکه را پسته

 ي خندان دارد که بسي زير نمک پسته    لب خندان تو از تنگ دلي پر نمک است 

 اي را بچه سوزان دارد پس لبت سوخته    پسته را زير نمک از لب تو سوخت جگر 

 که لب چون شکرت شور نمکدان دارد    ه است ي شيرين تو شور آورد شکر از پسته

 نمک سوختگي بر دل بريان دارد    ي پرشور تو چون پسته شود  جانم از پسته
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 با جگر پر نمک انگشت به دندان دارد    ي تو اين دل شور آورده  وآنگه از پسته

 کان چه شور است که او را شکرستان دارد    عقل چون پسته دهن مانده مگر از هم باز 

 نظري کن که دلم حال پريشان دارد    دهن بر دل و جانم يک شب   بت پستهاي

 دردم از حد بشد اين کار چه درمان دارد    شکني  صفت مي تو مرا هر نفسي پسته

 فرخ آن کو لب خود بر لب جانان دارد    ي رعنات مرا  جان آمد به لب از پسته

  لب آن لعل بدخشان داردهر که لب بر  هيچ شک نيست که چون پسته نگنجد در پوست 

 که دلم کار فرو بسته فراوان دارد    پسته در باز کن آخر چه در بسته دهي 

 پسته بگشاي که ياقوت تو مرجان دارد    زلف برگير که خورشيد تو در سايه بماند 

 ي خندان تو گريان دارد چندم از پسته   با من سوخته چون پسته برون آي از پوست 

 که دل سوخته خود محنت هجران دارد    ي خويشم منماي  همحنت از روي فروبست

 تازگي گل و سرسبزي ريحان دارد    ي لعل تو دميد  آن خط سبز که از پسته

 مگر از اشک من سوخته باران دارد    ي تو تازه و سرسبز چراست  شده اين پسته

 دارد آب از چشمه خورد تازه رخ از آن    ي خضر است نهان  ي تو حقه نه که در پسته

 تا تظلم ز تو در درگه سلطان دارد      خواهد   دلم از ظلم خط فستقيت مي

 زان که بغض تو شها نيم سپندان دارد    تا به خشمت برسد سوخته گردد خورشيد 

 ي پيمان دارد خاطرم ذات تو را بسته      تا بقاي من دلسوخته صورت بندد 

 ار فلک گردش دوران داردتا که پرگ    ي خاکي برجاست  تا درين دايره اين نقطه

 باد چندان که اگر بشمرد امکان دارد    سال عمر تو که از گردش دوران خيزد 

 کف موسي ز دم عيسي عمران دارد      خسروا خاطر عطار به مداحي تو 

 

 آرد دم عيسي است که بوي گل تر مي

 آرد وز بهشت است نسيمي که سحر مي    آرد  دم عيسي است که بوي گل تر مي

 آرد بر مي کاهويي آه دل سوخته     زان است نسيم سحر از سوي تبت يا نه

 آرد ي مشک مدد از گل تر مي نافه    يا صبا رفت و صف مشک ختن بر هم زد 

 آرد به بر عاشق شوريده خبر مي    ي مشکين بتي  يا نه بادي است که از طره

 آرد يکه سوي مجنون زينگونه اثر م    يا نه از گيسوي ليلي اثري يافت سحر 

 آرد آيد و آن باد دگر مي باد مي      اي بادي سرد  يا برآورد ز دل شيفته
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 آرد ي او بوي جگر مي باد از سينه    اند  اي را جگري سوخته يا چو من سوخته

 آرد به غريبي به سحر باد سحر مي    يا کسي از مقر عز برون افتاده است 

 آرد ر کشته پسر ميدارو به ب نوش      يا مگر آه دل رستم دستان اين دم 

 آرد بوي پيراهن او سوي پدر مي    يا مگر باد به پيراهن يوسف بگذشت 

 آرد جبرئيل آن نفس پاک به پر مي    يا نه داود زبور از سر دردي برخواند 

 آرد اي سوي عمر مي از سر واقعه     يا مگر باد سحر آن دم طاها خواندن 

 آرد ه به هجرت به سفر ميروي از مک      يا مگر سيدسادات به اميد وصال 

 آرد خرامد خوش و قرآنش ز بر مي مي    القدس از خلد برين سوي رسول  يا نه روح

 آرد کشد و شانه به سر مي اي مي سرمه    اين چه بادي است که طفالن چمن را هردم 

 آرد اين جگرسوختگان بين که به در مي    ي مشکين هر روز  نقش بند چمن از نافه

 آرد دم باغ کنون گنج گهر مي به دم    گيرد  نون زيب دگر مينو به نو دشت ک

 آرد ابر خوش بار به يکبار ز بر مي    نه که هر گنج که در زير زمين بود دفين 

 آرد کبک از تيغ برون سر به کمر مي      بندد  کوه با الله به هم بند کمر مي

 رد آ ارني گوي سوي غنچه حشر مي     بلبل مست ز شاخ گل تر موسي وار 

 آرد غنچه بر شاخ ز بس خنده سپر مي    ريزد   ابر گرينده به يک گريه گهر مي

 آرد بر سر پاي همي عمر به سر مي    سمن تازه که از لطف به بازي است گروه 

 آرد بهر تسکن صبا همچو شرر مي    ارغوان هر سحري شبنم نوروزي را 

 آرد تر مي سوختهالله دل از دل من      نازد  زنان بر سر گل مي ياسمن دست

 آرد ي زر مي ي سر خوانچه بر سر کاسه    نرگس سيمبر آن را که فروشد عمرش 

 آرد روي بر خاک سوي راه گذر مي    سبزه از بهر زمين بوسي اسکندر عهد 

 آرد دستش از بحر کرم گوهر و زر مي    خسرو روي زمين فخر وجود آنکه ز جود 

 آرد ي در مي مه از ماه نوش حلقههر     ي زرين دارد  مهد خورشيد که زنجيره

 آرد که برش محنت و اشکوفه ضرر مي  خسروا در دل خصم تو ز غصه شجري است 

 آرد بنگرش تا ز کجا تا چه قدر مي    آفتابي تو و کوهي است عدو ليک ز برف 

 آرد روزش از روز همه عمر بتر مي    دشمنت را که شب از شب بترش باد فلک 

 آرد نعت منثور تو در سلک درر مي     ي سخن خسروا خاطر عطار ز دريا

 آرد گو بيايد هال هر که هنر مي   نيست در باب سخن در خور من يک هنري 
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 آرد در ميان فضال زحمت خر مي    عيسي نظمم و هر نظم که آرد دگري 

 آرد پيش درياي گهر آب شمر مي    ختم کردم سخن و هرکه پس از من گويد 

 آرد تا نهم دور نه چون دور دگر مي    گردد  هم ميتا که هشتم به ششم دور به 

 آرد  که عدو رخت سوي هفت سقر مي    تو فروگير به کام دل خود هشت بهشت 

 

 ساز گشته درين دير پرده در اي پرده

 تا کي چو کرم پيله نشيني به پرده در    ساز گشته درين دير پرده در  اي پرده

 ان پرده گور او کند اين دير پرده درز     چون کرم پيله پرده خود را کند تمام 

 برخيز و وقت کار غم خويشتن بخور    اي  چون وقت کار توست چه غافل نشسته

 خرسند گرد و رنج جهان بيش ازين مبر    چون کرم پيله بر تن خود بيش ازين متن 

 آن به که کشت و ورز کند مرد برزگر    چون دانه و زمين بود و آب بر سري 

 داني که حال چون بودش وقت برگ و بر     بنشيند ميان ده گر وقت کشت خوش 

 کز نقش نفس هست دلت هر نفس بتر      کي بر دل تو نقش حقيقت شود پديد 

 الحجر نقش دل چو سنگ تو کالنقش في    از دل طمع مدار که صد گونه شهوت است 

 از راه پنج حس تو فروبند هفت در    اندر نهاد بوالعجبت هفت دوزخ است 

 زيرا که هست زير صراط آتش سقر    صراط شرع روان گرد و هوش دار پس بر

 اي بهر خواب و خور همچون خران نيامده      بيدار گرد اي دل غافل که در جهان 

 تا خلق روز حشر شود گرد تو حشر    اي ز جهل و مرا هست صبر آنک  تو خفته

  نوحه گرتا بر دريغ کار تو باشند     کو صد هزار گونه زبان ذره ذره را 

 ي سحر بر باد ده چو خاک به يک ناله    برخيز زود و هرچه تو را هست بيش و کم 

 زان پيش کز گل تو همي بردمد خضر    گاه  گل کن ز خون ديده همه خاک سجده

 رو گرد عجز گرد که عجز است راهبر  خواهي که ره بري تو به نوري که اصل اوست 

 خر بدان چگونه رسد قوت بشرآ    چيزي که صد هزار ملک غرق نور اوست 

 پندار تو بس است عذاب تو اي پسر      پنداشتي که ناگذراني تو در جهان 

 موري بمرد در همه اقصاي بحر و بر    چه کم شود چه بيش گر از تندباد مرگ 

 جايي که ناپديد شود صد جهان گهر       چه وزن آورد شبهي اي سليم دل 

 بودند پيشتر ز تو مردان پر هنر      انگشت باز نه به لب و دم مزن از آنک
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 بين و ز طاووس پر نگر از زاغ چشم    اي عيب کس مبين  بين شده گر مرد راه

 يک لحظه بيش نيست و آن هست ماحضر      بر عمر اعتماد مکن زانکه عمر تو 

 شد شش هزار سال که کرد از جهان گذر     سالي هزار نوح بزيست و به عاقبت 

 در ششدر فنا فکند چرخ پاک بر    و را همچو کعبتين تو هم يقين بدان که ت

 چون با اجل شوي تو بدين زور کارگر    زاري تو همچو کاه و اگر کوه گيرمت 

 المثل چو مرغ برآري هزار پر گر في       از فتنه و بال نتواني گريختن 

 در هر دو کون هست سوي او نهاده سر    اي است  فرزند آدم است که هرجا که فتنه

 صد گونه قهر و غصه و جور و غم و ضرر    ونه رنج و محنت و بيماري و بال صد گ

 افکند شرر کاندر سخن معاينه مي    در وقت خشم از دلش آتش چنان جهد 

 ور گويي که گشت هر سر موييش ديده    در وقت حرص تا که به دست آورد جوي 

  و هدرقهرش چنان کند که هبا گردد    در وقت حقد اگر بودش بر حسود دست 

 ي حرام به دست آورد مگر تا لقمه    صد بار خون خويش کند خلق را حالل 

 ي دگر چندان عذاب و حسرت و انديشه    اينجاش اين همه غم و آنجاش بر سري 

 وانگه به زير خاک شدن خاک رهگذر      اول سال گور و عذابي که دور باد 

 بينديش الحذربر جان خود بترس و       ي غريب  بيدار باش اي دل بيچاره

 خود را نگاه دار ازين دام پر خطر      چندين هزار دام بال هست در رهت 

 گر خاکي شود که گل کند آن خاک کوزه    ي سري که پر از باد عجب بود  آن کاسه

 واخواستش کنند بالشک ز خير و شر     وانگه به روز حشر به پيش جهانيان 

  هرچه کرد بد و نيک در شمر وارند     نيک و بدي که کرد درآيد به گرد او 

 رود ز بر دوزخ به زير او در و او مي      راه صراط تيزتر از تيغ پيش او  

 تا زان دو جايگاه کدامش بود مقر    طپد ز بيم  او در ميان خوف و رجا مي

 چون در چنين مقام سخن نيست معتبر    جانم بسوخت چاره خموشي است چون کنم 

 تا لذتي بيابد و عمري برد به سر      وست درمان آدمي به حقيقت فناي ا

 ما را ز حال خويش کنيد اندکي خبر  اي اهل خاک اين چه خموشي است چند ازين 

 تا کي کنيد در شکم خاک خون زبر    ايد  در زير خاک با دل پر خون چگونه

 زير قدم چگونه بمانديد پي سپر      آخر نگه کنيد که بعد از هزار سال 

 چون شد که گشت چشم شما مور را ممر      گذشت  ري هميشديد چو مو آگاه مي
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 اکنون چه شد که آب نداريد در جگر    ي جهان  ايد جگر گوشه زين پيش بوده

 پس چون که از شما نه خبر ماند و نه اثر    زين پيش در شما اثري کرد هر سخن 

 امروز جمله گرد و غباريد سر به سر     زين پيش تاب گرد و غباري نداشتيد 

 در گور تنگ و تيره چه سازد زهي خطر    صي که او ز ناز نگنجيد در جهان شخ

 اکنون ببين که خورد تنش کرم مختصر    آن کو نخورد هيچ طعامي که بوي داشت 

 ي زيباي او به در افتاده چشم خانه     کرد چشم باز  آن کو ز عز و ناز نمي

 اروان و چه راه است و چه سفرخود اين چه ک  چه محنت است اين و چه درد است و چه دريغ 

 هم اشک من چو سيم شد و هم رخم چو زر      ي مدام  يارب ز هيبت تو و انديشه

 از روي لطف در من دلخسته کن نظر      از بيم قهر تو دل عطار خسته شد 

 اي ناگزير از سر آن جمله در گذر    چيزي که ديدي از من آشفته روزگار 

 ي او پيش کس مدر  يارب به فضل پرده    اشت هر کو ز صدق دل به دعاييم ياد د

 

 اي چراغ خلد ازين مشکوةمظلم کن کنار

 تو شوي نور علي نور که لم تمسسه نار    اي چراغ خلد ازين مشکوةمظلم کن کنار 

 پاي کوبان دسته گل بر برين نيلي حصار    نيل برکش چشم بد را و سوي روحانيان 

 تو هنوز اندر نهاد خويشي آخر شرم دار     قدسيان دربند آن تا کي برآيي زين نهاد

 چون بماندي در غريبي شهر بند پنج و چار  گر غريب از شهريي کي ره بري سوي دهي 

 حاصلي روز شمار چيست آن حاصل همه بي    گيرم آنچت آرزو آن است حاصل شد همه 

 پس تو بر هر آرزو انگار گشتي کامکار    چون نخواهد بود گامي کام دل همراه تو 

 دلي داري ز دنيا کن کنار گر هواي خوش  نيست ممکن در همه گيتي کسي را خوش دلي 

 گر خوشي جويي ز خون و اشک خون خور و اشک بار     مشک در دنيا ز خون است و گالب او ز اشک

 وان خوشي چون بنگري نيکو بود دود و بخار   گويي خوش است اي چوب است آن عودي که مي پاره

 اخترانش در وبال و آسمانش سوکوار    ش و آفتابش زردروي ماهتابش در گذار

 الله را در زير خون بيني و نرگس را نزار    دل  بسته بيني نسترن را پاره غنچه را لب

 وز تگرگ سرشکن بر سر کنندش سنگسار    صبر بايد کرد سالي راست تا گل بردمد 

 يان شود از برگ و بارسنگش اندازند تا عر    گر درين بستان درختي سبز گردد بارور 

 پس بسوزند وبرآرند از وجود او دمار    ور درختي بارور نبود ببرندش ز هم 
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 تا خوري برزان ببايد کرد سالي انتظار  اي  گر درين خرمن به صد سختي بکاري دانه

 تا اجازت آمدش کان دانه گر خواهي بکار  آدم از يک دانه سيصد سال خون از ديده ريخت 

 اي را خواستار غم لقمه چون تواني بود بي  د ما را نيز اين ميراث ازوست چون پدر او بو

 غم روا هرگز مدار اي بي خويشتن را لقمه    اي  چون نبود او را روا بي اين همه غم دانه

 اي يک شربت آب خوش گوار تا خوري از کوزه    کمتر از آبي بود صد خاشه آيد در دهانت 

 تا که گلزاري نکرد از خون دستش زخم خار    زار تنگ بر جمال گل که دستي زد درين گل

 صد قدح پر خون نکرد از چشم او رنج خمار   کس نکرد از مي تهي يک جام تا روز دگر  

 نيست ممکن در جهان دست عروسان را نگار    گرچه با شفقت بود مشاطه بي صد آبله 

 وزي بسازد گوشوارتا اگر زر باشدش ر   گوش طفالن درد بايد کرد و چندان رنج ديد 

 چون بزايد بچه را تا بچه گردد شيرخوار    دنيي سگ طبع خوي گربگان دارد از آنک 

 دشمن جاني است او آن بچه را ني دوستدار    قوت خود سازد همي آن بچه را از دوستي 

 در ميان غمگنان از خون دل پر کن کنار  چون کناري نيست اين غم را ميان دربند چست 

 در نگر يک ره به گورستان به چشم اعتبار  م کن و جان پر غم و برخيز و رو ديده را پر ن

 انداخت از لب همچو مار کز تکبر زهر مي    کش  مور را بين در ميان گور آن کس دانه

 زانکه آن فرق عزيزي بود کاکنون شد غبار    از غبار خاک ره مفشان سر و فرق عزيز 

 شم معني برگشاي و چشم عبرت برگمارچ    چشم دلبندان نرگس چشم خاک راه گشت 

 هاي آبدار هاي تابدار و لعل زلف    جمله در زيرزمين در خاک برهم ريخته 

 ساعد سيمينش در زير زمين شد تارتار   سود از خوبي خويش  آنکه سر بر آسمان مي

 ندهد ز بيم خويش سرو جويبار بار مي  زير خاک از بس که ماه سرو قامت پست شد 

 زار بيني ز روي الله آن همه سرخي که مي    زيزان است در دل سوخته خون دلهاي ع

 گل ز روي چون قمر سنبل ز زلف بيقرار  نرگس از چشم بتي رسته است و سنبل از خطي 

 جوشند چون خون در تغار کز درون خاک مي  اين همه گلهاي رنگارنگ از بيرون نکوست 

 گريد برو چون خونيان ابر بهار ميزار   خندد به ظاهر در جهان  الجرم هر گل که مي

 خاک کن بر خفتگان خاک يارب مرغزار    زارد به زاري بر سر اين خفتگان  مرغ مي

 کز دريغا نيست سود و جز دريغا نيست کار  نيست کس زير زمين بي صد دريغا اي دريغ 

 وانگهي مرگي بر سر باري و چندين رنج و بار     جملگي زندگاني رنج و بار دايم است 

 گر به مرگ تلخ شيرينش نکردي روزگار    گوييا ما را تمامت نيست چندين بار و رنج  



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٤٨٣ 

 جمله سر برنه که نيست از هرچه هستت پايدار    آري آري گرچه پاياني ندارد رنج دل 

 عاقبت از هم جدا خواهند گشت اين هر دو يار    جان و تن ياران بهم بودند باهم مدتي 

 خيز و بر روز فراق هر دو بگري زار زار  و دور از يکدگر چون جدا خواهند گشت ايشان 

 کين يک از دارالغرور است و آن يک از دارالقرار    جان کجا گيرد قرار اندر غرور نفس شوم 

 آنکه جانت داد چون جان باز خواهد جان سپار  گر خالص خويش خواهي دل همي بر جان منه 

 برند از چاه و زندان زير دار  به يک را مييک    چيست دنيا چاه و زنداني و ما زندانيان 

 زير دار آرند ناگه ديده پر خون دل فکار    تو چنين فارغ نينديشي که روزي هم تو را 

 وانگه آنجا کي خزند از چون تويي اين کار و بار    دستگيرت کرده زير دار مرگ آرند زود 

  مال و ملک و کار و بارجز ز نخ چبود در آن دم    چون زنخدان تو بربندند روز واپسين 

 گردتر از رستم و روئين تر از اسفنديار    ي مرگ ار ز سنگ و آهني  نيستي در پنجه

 چند باشي پاي مال نفس آخر سر برآر   چند خسبي روز روشن گشت چشمت بازکن 

 اي بتر امروز از دي و هر امسالي ز پار    پار بهتر بود از پارينه هيچت ياد هست 

 کي بود بر باد آخر هيچ بنياد استوار   مرت راست بر کردار باد هست بنيادي که ع

 برندت هفده عذرا شرم بادت زين قرار مي    عمر تو هفتاد شد و اين کم زنان مهره دزد 

 توبه کن امروز تا فردا نماني شرمسار  چون نماندي نرد عمر و هيچ از عمرت نماند 

  در نه مردوار و دست ازين و آن بدار پاي  چون بخواهي مرد و جز حق دست گيرت نيست کس

 تا شود بر جان تو خورشيد عزت آشکار  وار از شوق حق چون اهل دل  در هوا شو ذره

 وار زن برآن در حلقه ي حق گير و سر مي حلقه    ي مردان دين  ي گوشي شو اندر حلقه حلقه

 ز جرمکار کز جهان بيرون نشد بسيار کس ج    کردگارا عفو کن جرمي که کردم در جهان 

 زينهارم ده به فضل خويش يارب زينهار  جرم من جايي که فضل توست داني کاندک است  

 از سر آن درگذر وز بنده خود در گذار    اي جرمي بکرد  از سر نادانيي گر بنده

 وين نفس دستي تهي دارم دلي اميدوار    هيچ کاري کان به کار آيد نکردم يک نفس 

 معصيت از بنده و آمرزش از آمرزگار   مت اليق است گر بيامرزي مرا داني که حک

 بي نيازي از بد و از نيک چون ما صد هزار  چون تو را نيست از بد و نيک ما سود و زيان 

 در پذيرش تا شود در هر دو گيتي اختيار    پادشاها قادرا عطار عاجز خاک توست 

 ي دعا بر من نثارکز سر صدقي کند روز    يارب از رحمت نثار نور کن بر جان آنک 
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 اي در غرور نفس به سر برده روزگار

 برخيز و کارکن که کنون است وقت کار    اي در غرور نفس به سر برده روزگار 

 آخر ز خواب غفلت ديرينه سر برآر    اي  اي دوست ماه روزه رسيد و تو خفته

 ماهي خداي را شو و دست از هوا بدار    اي اندر هواي خويش  سالي دراز بوده

 دار بسيار چيز هست جز اين شرط روزه    ي تو آنست  پنداشتي که چون نخوري روزه

 ي تو روزه بود نزد کردگار تا روزه  اي است  هر عضو را بدان که به تحقيق روزه

 در چشم تو نيفکند از عشق خويش خار      اول نگاهدار نظر تا رخ چو گل 

 زه شود عقل تار و مارکز گفت و گوي هر      ديگر ببند گوش ز هر ناشنودني 

 از غيبت و دروغ فروبند استوار    ديگر زبان خويش که جاي ثناي اوست 

 زيرا که خون خوري تو از آن به هزار بار    گشادن مخور حرام  ديگر به وقت روزه

 چندانت خواب هست که آن نيست در شمار    ديگر بسي مخسب که در تنگناي گور 

 کز غير ذکر حق ننشيند برو غبار      ي دل چنان بکن  ديگر به فکر آينه

 گرچه ز روي عقل يکي گفتم از هزار    اي  اين است شرط روزه اگر مرد روزه

 اعضاش جمله گرسنه گردند و بي قرار  ديگر بسي مخور که هر آن کس که سير خورد 

 چون شمع جان خويش بسوزي در انتظار    تو خود نشسته تا که کي آيد پديد شب 

 گويي دو چشم تو شود از هر سويي چهار     سازي از غايت شره تا خوان و نان ب

 ور دم زني برآورد آن دم ز تو دمار    چندان خوري که دم نتواني زد از گلو 

 حالي ز پشت تو همه باز اوفتاد بار    پر شد از طعام  صد بار باشدت چو شکم

 اربيرون شوي ز تويي تو بر مثال م    اين روزه نيست گر شرف روزه بايدت 

 تا کي کند سپيدگري اي سياه کار      مويت سپيد گشت و دل تو سياه شد 

 دار ي مردان روزه يارب به حق روزه      يارب به حق طاعت پاکان پاک دل 

 اي تو به وجهي پسند کار کانرا نبوده    اي تو ز عطار ناپسند   کز هرچه ديده

 ه فروماند و شرمساروز فعل خويش خير    چون با در تو گشت و پشيمان شد از گناه 

 تا جرم آفريده کرم ز آفريدگار    عفوش کن و ببخش تو داني که اليق است 

 

 دال گذر کن ازين خاکدان مردم خوار

 که ديو هست درو بس عزيز و مردم خوار    دال گذر کن ازين خاکدان مردم خوار 
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 رکنند شکا روي مي که گربگان تنک    همان به است که شيران ز بيشه برنايند 

 ز عالمي که کلنگش بود قطار قطار    همان به است که بازانش پر شکسته بوند 

 که وقت هست که سر تيزيي نمايد خار    همان به است که گل زير غنچه بنشيند 

 نهد به حصار چو روستايي ده گنج مي    همان به است که کنجي گزيند اسکندر 

 زون دارد اين زمان مقدارکه آب شور ف    همان به است که پنهان بماند آب حيات 

 ريزه فشاني چه لل شهوار چه سنگ    برو خموش که در پيش چشم مشتي کور 

 کنند انبار که بر تو آتش دوزخ همي    به روزگار ز چشم آب آر و دست بشوي 

 نتوان گرفتن اين مردار که ترک مي    سزد که کرکس مردار خوار خوانندت 

 که چرخ از پي تو دارد آتشين مسمار    به پاي خويش به گور آمدي سر خود گير 

 ي غدار که يک زمان است خوشي زمانه     اگر زمانه زمانت نداد دل خوش دار 

 که هست گرد تو اين طشت آتشين دوار    ميان طشت پر آتش شکنجه را خوش باش 

 ي ناپايدار دست بدار وزين زمانه    چو نيست کار جهان پايدار سر بر نه 

 کز اندرون به نکال است و از برون به نگار    هان همه جايي است يقين بدان که عروس ج

 پر آدمي است زمينش کنار تا به کنار    ز عالمي به چه نازي که گر نگاه کني 

 فرو شدند درين باديه هزار هزار    عجب درين که يکي بازماند و هر روز 

 ن اسرارنه هيچ کس گرهي برگشاد ازي    نه هيچ کس خبري باز داد ازين ره دور 

 خبر چگونه دهندت ز حال روز شمار    خبرند  چو خفتگان همه در زير خاک بي

 بدو فروشد و از هيچ کس نماند آثار   که اين چه راه و چه وادي است اين که چندين خلق

 اسير مانده و در خاک و خون به زاري زار      به چشم عقل خموشان خاک را بنگر 

 نه محرمي نه کسي روي کرده در ديوار    ن  نه همدمي نه دمي سرکشيده زير کف

 هاي چون گلنار چون زعفران شده آن روي    هاي چون زنجير  به خاک ريخته آن زلف

 ميان خوف و رجا مانده اي خدا زنهار    ز فعل خويش عرق کرده جانش از تشوير 

 به يک دو ماه تنش کرده ذره ذره شمار    تني بود ليک مور ضعيف  اگرچه پيل

 گريد ابر روز بهار چگونه زار همي     بر سر اين خفتگان خاک زمين ببين که

 ننشيند ز خاک جمله غبار هنوز مي      گريد  ببين اگرچه بسي ابر زار مي

 يقين بدان که همه تلخ ميوه آرد بار      ز خاک جمله درختي اگر پديد آيد 

 اربه طعم همچو شکر بود آب نوش گو    مگر که خورد کفي آب عيسي از جويي 
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 دار که تلخ گشت دهان لطيف معني    پس از خمي که همان آب بود آبي خورد 

 خطاب کرد که يارب شکال من بردار    چو آب هر دو يکي بود و آب اين يک تلخ 

 ام تن مردي ز مردمان کبار که بوده    فصيح در سخن آمد به پيش او آن خم 

  مرگ شيرين کارهنوز تلخ مزاجم ز      اند مرا  هزار بار خم و کوزه کرده

 هنوز تلخي جان کندنم بود به قرار      اگر هزار رهم خم کنند از سر باز 

 برو که زود زند جوش خون تو به تغار    سخن شنو ز خم آخر چه خويش سازي خم 

 اي همه عمرت به هرزه روز گذار که کرده    چه گويم و چه کنم تن زدم شبت خوش باد 

 اي پروار تو از براي هوا نفس کرده      تو را خدا به کمال کرم بپرورده 

 ببين که چند تو را مهل داد ليل و نهار    ببين که چند بگفتند با تو از بد و نيک 

 ز کبر ريش کني راست کژ نهي دستار  نه زان است اين همه واخواست تا تو بنشيني 

 که بر دريغ تو گريند جمله طوفان بار      هاي عالم را  هزار ديده سزد ديده

 که تا اجل کند از خواب غفلتت بيدار     اين سخن بنداني وليک صبرم هست تو 

 به پيش خلق جهان نردبان عمر از دار    در آن زمان شوي آگه که باز گيرندت  

 زهي دريغ و زهي حسرت و زهي تيمار    دريغ مانده و سودي نه از دريغ تو را 

 نه اين جهان ناهموارنه تو بماني و       اي به جهاني که تا نگاه کني  تو غره

 بريزد از خم اين طاق دايره کردار    هاي روشن روي  بسي نماند که اين نقطه

 ي نار ز نه سپر بريزند همچو دانه      ز نفخ صور همه اختران نوراني 

 ز هفت گلشن نيلوفري کنند نثار    هاي لطيف  هزار نرگس تو چون شکوفه

 ظر اين گردناي کژ رفتارز هفت من      چو گردناي هوا با گو زمين گردد 

 ي لمن الملک واحد القهار ز نعره      هزار زلزله در جوهر زمين افتد 

 که تا نگاه کني کس نبيني از ديار    اي و قيامت رسيد از آن ترسم  تو خفته

 که تا تن ز دار غرور است وجان ز دار قرار      بسي قرار نگيرند جان و تن با هم 

 گهي حنيست گهي دردمند وگه بيمار      وست چو جان و تن بنسازند آدمي پي

 ز خود برون شو و بر پر چو جعفر طيار      جويي  اگر ز حبس بالها خالص مي

 که تا تو جان بدهي کار نبودت دشوار      ز کار بيهده خود بازکن به آساني 

 دو ناظرند شب و روز بر يمين و يسار    نفس مزن به هوس در هواي خود که تو را 

 تمامت است تو را يک دو گرده استظهار     از بهر نان که هر روزي مريز آب خود



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٤٨٧ 

 که کس ز حق نشود از گزاف برخوردار    به يک دو گرده قناعت کن و به حق پرداز 

 که شعر نيست چو شرع محمد مختار      مده به شعر فراهم نهاد عمر به باد 

 د زنارتو را ز خرقه بسي خوبتر بو      قدم که بر قدم شرع او نداري تو 

 که تا ز مستي غفلت دلت شود هشيار    شراب شرع خور از جام صدق در ره دين 

 اي است بر پندار که شعر در ره دين پرده      شناسي شعر چند کني  به هرزه پرده

 همي ز هر چه نه شرع است يارب استغفار      دلم سياه شد از شعر و مدح بيهوده  

 ز فضل تو سودي طلب کند عطاراگر       بزرگوار خدايا تو را زبان نبود 

 که تا بر ايشان سودي بود مرا نهمار      ام خلقي  اي که نه زان آفريده تو گفته

 که بر خدايي من سودشان بود بسيار      وليک از پي آن آفريدم ايشان را 

 که نيست سود تو اندر زيان ما ناچار    زيان ما مطلب چون ز ما زيان تو نيست 

 ام من مسکين به زندگي صد بار که مرده     ا به زندگيي قوي بکن من دل مرده ر

 به فضل خود همه حاجات او به خير برآر      کسي که ياد کند در دعاي خير مرا 

 

 يابم آنچه در قعر جان همي

 يابم مغز هر دو جهان همي        يابم  آنچه در قعر جان همي

 يابم فوق هفت آسمان همي       وانچه بر رست از زمين دلم 

 يابم نه يقين نه گمان همي        ام که درو  هي اوفتادهدر ر

 يابم همچو باد وزان همي        روز پنجه هزار سال آنجا 

 يابم نه سر و نه کران همي      غرق دريا چنان شدم که در آن 

 يابم که منم آنچه آن همي        دانم  گم شدم گم شدم نمي

 يابم سر مويي نشان همي      خاک بر فرق من اگر از خويش 

 يابم جاي خود المکان همي        گاه گاهي چو با خودم آرند 

 يابم من ز حق رايگان همي      آنچه آن کس نيافت و جان درباخت 

 يابم جاي صد مژدگان همي      هر دم از آفتاب حضرت حق 

 يابم خار را ضيمران همي        گوييا اي نيم من آنکه بدم 

 يابم ياين دمش پهلوان هم        آنکه پهلو نسود با موري 

 يابم با تو هم داستان همي      گر تو گويي که من نيم خود را 
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 يابم که تني ناتوان همي        جان من زان چنين توانا شد 

 يابم دل و جان شادمان همي      ز غم حق که هر دم افزون باد 

 يابم شادي از زعفران همي        چون نيم در سبب چرا گويم 

 يابم پيل دمان هميگاه         بينم  گاه خود را چو مور مي

 يابم برتر از هفت خان همي       ي سر  گاه سر را به نور ديده

 يابم فرق بر فرقدان همي        بينم  پاي جان بر ثري همي

 يابم  مردم از ديدگان همي      اي گرفتن از آنک  چون پري گوشه

 يابم کاثري از فالن همي       من بمردم از آن نگويد کس  

 همه دل بوستان همي يابم       ت تا گل دل ز خاوران بشکف

 يابم در ره خاوران همي    طرفه خاري که عشق خود گل اوست 

 يابم خار را گلستان همي      ي عشق  عرش باال درخت خوشه

 يابم دولتي کين زمان همي         دانم  از دم بوسعيد مي

 يابم دولتي ناگهان همي        از مددهاي او به هر نفسي 

 يابم گنج اين خاکدان همي       او ي  دل خود را ز نور سينه

 يابم خويش صاحب قران همي      ام من ازو  خويش گشته تا که بي

 يابم بان همي همچو صد ديده       بر تن خويش جزو جزوم را 

 يابم پاي خود در ميان همي      هرچه رفت ارچه من نيم بر هيچ 

 يابم ي جمله جان همي نقطه      اي است  هر کجا در دو کون دايره

 يابم قيد شير ژيان همي       مويي که پي به جان دارد سر

 يابم همه يک خاندان همي      ي خلق  چون ز يک قالبند جمله

 يابم جمله يک داستان همي        از ازل تا ابد هرآنچه برفت 

 يابم من نه تنها چنان همي        ي کاينات زندگي است  جمله

 يابم ياين به عين عيان هم      همه يک رنگ و او ندارد رنگ 

 يابم خود به کنجي نهان همي      هر وجودي که آشکارا گشت 

 يابم عقل بر گستوان همي    رخش دل را که جان سوار بر اوست 

 يابم از دو کون آشيان همي      ي اوست  مرغ جان را که علم دانه

 يابم  سر برين آستان همي      عقل را آستين به خون در غرق 
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 يابم ر جوي روان هميچا      پنج حس را ميان هشت بهشت  

 يابم دام دارالهوان همي      ي اوست  نفس خاکي روح بسته

 يابم ي انس و جان همي دايه      گردش چرخ را شبان روزي 

 يابم وين جهان استخوان همي      آن جهان مغز اين جهان است همه 

 يابم قيمت او گران همي    هر سبک روح را که اخالصي است 

 يابم ي دام نان همي دانه       ورزند هر صناعت که خلق مي

 يابم پير بازارگان همي      اهل بازار را ز غايت حرص 

 يابم زيرک و خرده دان همي        خلق را در امور دنياوي 

 يابم تا کيان را کيان همي        رفت نسل کيان کنون بنگر 

 يابم دو سه گرگي شبان همي        بر سر يوسفان کنعاني 

 رايت کاويان همي يابم      بر سر هر خري که گاو سر است 

 يابم مردگان زندگان همي        خبرند  زندگان مردگان بي

 يابم تاج نوشيروان همي        هاي تحت زمين  جمله ذره

 يابم در خم صولجان همي      چرخ را همچو گوي سرگردان 

 يابم روم و هندوستان همي      روز و شب را که خصم يکدگرند 

 يابم  خروش و فغان هميدر      خلق را در ميان جنگ دو خصم 

 يابم که جهان را جهان همي        از جهان جهنده هيچ مگوي 

 يابم چون بهار و خزان همي        اندرين باغ کفر و ايمان را 

 يابم زير نه پرنيان همي        صد هزاران هزار بوقلمون 

 يابم  جان و دل خان و مان همي        نقش بندان آفرينش را 

 يابم شاه خسرو نشان همي        پوشان الابالي را   ژنده

 يابم برنهاده بران همي        توسنان را به زجر داغ ادب 

 يابم مژه همچون سنان همي        پيش چشم کسي که راه نديد 

 يابم پشت او چون کمان همي      هر که دل همچو تير دارد راست 

 يابم محک امتحان همي        خلق همچو زرند و دنيي را 

 يابم حکمت جاودان همي      ي است بود و نابود ما که پندار

 يابم پايه نردبان همي      هاي جهان به عرش خداي  ذره
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 يابم اشک کروبيان همي      گفتي آن آب را که عرش بر اوست 

 يابم با فلک هم عنان همي      رخش فکرت که رستم جان راست 

 يابم قصه باستان همي      قصه خود چگويمت که دو کون 

 يابم زير بار گران همي       جهان اي است در دو هر کجا ذره

 يابم راستي جاي آن همي     چيست آن بار عشق حضرت اوست 

 يابم اوفتاده ستان همي      زير عرشش دو کون پر عاشق 

 يابم نور بخش جنان همي        شمع جان هاي عاشقانش را 

 يابم عشق يک دلستان همي        دل ذرات هر دو عالم را 

 يابم باز مانده دهان همي        در کمالش دو کون را دايم 

 يابم عقل يک ريسمان همي      هاي منجنيق شناخت  در رسن

 يابم دست بر سر زنان همي      طوطي روح در رهش چو مگس 

 يابم در پس دوکدان همي        شير مردان مرد را اينجا 

 يابم چون نم ناودان همي        ي خلق را درين دريا  جمله

 يابم کمري بر ميان همي        کوه را تا به کاه بر در او  

 يابم عقل بر سر دوان همي       بر درش سر بريده همچو قلم 

 يابم چون ره کهکشان همي        ي جان  راه او از نثار دانه

 يابم يک دل و يک زبان همي        بر گواهي او دو عالم را 

 يابم آن کفي وين دخان همي        آسمان و زمين و مطبخ او 

 يابم صد جهان ميهمان همي       دم خوان کشيده است دايم و هر

 يابم کرمش ميزبان همي      اي چو درماندند  خوانده و رانده

 يابم حفظ او پاسبان همي      بر سر هر چه در وجود آورد 

 يابم لطف او مهربان همي        بر همه کاينات تا موري 

 يابم قهر او قهرمان همي      بر سر هر که سر نباخت درو 

 يابم صد جهان بحر و کان همي      و در عطاهاي دست حضرت ا

 يابم دست او درفشان همي        بر سر نيستان هست نماي 

 يابم روي چون ارغوان همي        زرد رويان درگه او را 

 يابم دو جهان کامران همي       در تماشاي او که اوست همه 
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 يابم همه کارش زيان همي      هر که سودي طلب کند به از او 

 يابم هم دم همکنان همي        يفش گر چه توفيق کرد تکل

 يابم ره بر کاروان همي      ملک و جن و انس را که بوند 

 يابم من بدين صد بيان همي      رو همه اوست  بر و راه و راه ره

 يابم حکم او خود روان همي      غير چون نيست حکم بر که نهند 

 يابم  بان همي پيش او سايه      آفتابي است حضرتش که دو کون 

 يابم اثر غيب دان همي    هان و آن جهان هر دو يکي است  اين ج

 نور عقل و روان همي يابم      معطي جان که خاک درگه اوست 

 يابم تا قلم در بنان همي      جوشد  جان در اوصاف او همي

 يابم زيور شعريان همي      شعر عطار را که نور دل است 

 يابم وايمنم کن که امان همي      خالقا عفو کن بپوش و مپرس 

 

 دلي پر گوهر اسرار دارم

 وليکن بر زبان مسمار دارم        دلي پر گوهر اسرار دارم 

 سزد گرد روي در ديوار دارم      دارم در آفاق  چو يک همدم نمي

 چه سود ارجان پر از گفتار دارم      ي داننده دل نيست  چو هيچ آزاده

 منه يک همدم نه يک دلدار دار      درين تنهايي و سرگشتگي من 

 درين عزلت خدا را يار دارم      مرا گويند کو عزلت گرفته است 

 مگر من طبع بوتيمار دارم      ندارم چون کنم من  سر کس مي

 اگر يک دم سر دستار دارم       وار  سرم ببريده باد از بن قلم

 اگر بينم کسي نهمار دارم        مرا گويند او کس را ندارد 

 هموار و ناهموار دارمهمي         مرا از خلق ناهموار تا چند 

 چگونه اين همه تيمار دارم        ندانم برد من تيمار يک کس 

 جهاني زحمت اغيار دارم      ز دنيايي مرا چيزي که نقد است 

 ميان خاره دل پر خار دارم        بينم رفيقي  چو در عالم نمي

 که تا با او شبي بيدار دارم      کجاست اندر جهان اسرارجويي 

 طريق گنبد دوار دارم       شب و روز بر اميد هم آوازي
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 که هم دم دم به دم اسرار دارم      نيابم  چه جويم همدمي چون مي

 تني پاک و دلي هشيار دارم        به حمداهللا رغما للمرائي 

 که دايم سر درين گلزار دارم      درون دل مرا گلزار عشق است 

 دارمچو خود را در درون غمخوار        برون نايم ازين گلزار هرگز 

 نيم سگ چون سر مردار دارم      همه دنيا چو مردار است حقا 

 ز فرديت بسي انوار دارم         فريدم فرد بنشستم که در دل 

 وار دارم سزد گر آه موسي      درخت موسي از دورم نمودند  

 درون سينه موسيقار دارم      اگر موسي نيم موسيچه هستم 

 مشکل و دشوار دارمکه کاري       نالم به زاري  چو موسيقار مي

 که باشم من کجا مقدار دارم        ز کار خويشتن تا چند گويم 

 زبان اکنون بر استغفار دارم      ز هر چيزي که گفتم توبه کردم 

 که نفس خويشتن را خوار دارم      ميان خلق از آن معني عزيزم 

 به ناداني خويش اقرار دارم      خطا گفتم غلط کردم که در راه 

 که سرگرداني بسيار دارم      از من به خواري مگردانيد سر 

 که عمري رفت و عمري کار دارم      مرا سوداي دلبندي چنان کرد 

 ز ننگ هستي خود عار دارم      چو از هستي او با خويش افتم 

 ميان کعبه و خمار دارم      دلي در راه او در کفر و اسالم 

 مکه زير خرقه در زنار دار        بوينيدم بسوزيدم در آتش 

 ولي انديشه صد خروار دارم        اي مقصود حاصل  ندام ذره

 من اين غم جمله از عطار دارم       فغان از هستي عطار امروز 

 که از ايوان تو ادرار دارم      داني که دير است  خداوندا تو مي

 که هم بي برگم و هم بار دارم      به فضل ادرار خود را تازه گردان 

 به دست توست چون انکار دارم       ت گر استعداد ادرار توام نيس

 

 ي خاک بگذرم نه پاي آنکه از کره

 ي افالک بر درم نه دست آنکه پرده      ي خاک بگذرم  نه پاي آنکه از کره

 پرها زنم چو زين قفس تنگ بر پرم     ام  بي آب و دانه در قفسي تنگ مانده
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 ود به چنبرمتا سر در آرد از رسن خ    زان چرخ چنبري رسن و دلو ساخته است 

 روزي به صد زحير همي با شب آورم    سيرم ز روز و شب که درين حبس پر بال 

 سرم پاي و بي تر ز دايره بي سرگشته    ي موهوم شد دلم  از بسکه همچو نقطه

 همچو سراب شد همه عالم سراسرم      تا عالم مجاز نهادم به زير پاي 

 طبعم و گه ديوپيکرم فرشتهگاهي     اند  تا روح و نفس هر دو به هم بازمانده

 گر ديو نفس يک نفسستي مسخرم       بر کل کاينات سليمان وقتمي 

 مجبور در صفت که به صورت مخيرم      ام  معلوم شد مرا که منم تا که زنده

 عمري است تا به فکرت اين کار اندرم    کاري است بس عجايب و پوشيده کار حق 

 برم ز سر پي اوفتادم از آن پي نميا    اند پي  بر پي شوم بسي و چو گم کرده

 خرم فروشم و نه عشوه مي نه عشوه مي    هاي خلق به حلقم رسيد جان  از عشوه

 آري چو يوسفم من و ايشان برادرم      خبر برادر خويشم لقب نهد  هر بي

 چند از سپيد کاري خلق سيه گرم    دل شد سياه و موي سپيد از غرور خلق 

 ليکن ز سنگ و هنگ درين کفه چون زرم    چه سود سنگ ام چو ندارم  بي وزن مانده

 چون کفه مانده بي زر و چون ذره برترم      مشتي کلوخ سنگ ندارند الجرم 

 بيمار اوست چند نمايد مزورم    بر من مزوري کند از هر سخن حسود 

 گر خلق يار نيست خدا هست ياورم    ني ني چو شکر هست شکايت چرا کنم 

 ي حسود شکايت چه گسترم از گفته    ام   گستريدهچون من بساط شکر کنون

 يک ذره آفتاب ضمير منورم    چون مس بود وجود عدو کيمياي اوست 

 اکسير حکمت است که گوگرد احمرم      ديوان من درين خم زنگاري فلک  

 دعوي نگر که ملک سخن را سکندرم    ي خضر است خاطرم  معني نگر که چشمه

 وز حد برون معاني بکر است لشکرم       در چار بالش سخنم پادشاه نظم

 ورم آن تيغ گوهري است زبان سخن    تيغي که ذوالفقار من آمد به پيش خصم 

 برهان قاطع است زبان چو خنجرم    گر خصم منقطع شده برهان طلب کند 

 صورت مکن که بر صفت آب و آذرم      در قوت و طراوت معني نظير من 

 بر خاکش افکنم خوش و چون آب بگذرم      گر خصم بالشي کند از آب و آتشم 

 نماي بود رشح ساغرم جام جهان      فزاي بود نور خاطرم  خورشيد جان

 آن خون به وقت نطق شود مشک اذفرم    زند از عشق در دلم  هر خون که جوش مي
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 ي سپهر فشانند گوهرم از حقه    اي که من به سخن گوهري کنم  هر مهره

 از چارچوب عرش در آيد کبوترم  به چنگ ي فکرت کنم  چون من کمان گروهه

 از بس که هست بر فلک خاطر اخترم    گويي که خاطرم فلک نجم ثابت است 

 هم در شب است من ز حسابش بنشمرم   ني ني که بي حساب فلک را گر اختر است 

 کاختر بود به روز و به شب همچو اخگرم    اختر است روز و نيم من به روز او  بي

 سکان هفت دايره دارند باورم     اي   ازين شرح نکتهگر باورم نداري

 اي کجاست که آيد برابرم هم کاسه    ام ز سخن قاف تا به قاف  خواني کشيده

 چون خوان عام همچو سليمان بگسترم      نظاره را بخوان من آيند جن و انس 

 يک گرده دارد از مه چندن که بنگرم    خوان فلک که هست سيه کاسه هر شبي 

 خورم دهم و هم نمي يعني که هم نمي    ده گاه پاره کند گه درست باز وان گر

 از غيب ميزباني صد خوان ديگرم      من خوان هنوز بازنپيچم که در رسد 

 پس صورت مجره چرا شد مصورم   اي نکرد   از رشک خوان من فلک ار طعمه

 سخن ز لذت حلواي شکرم شيرين      روحانيان شدند برين خوان پر ابا 

 برخاست جانور ز دم روح پرورم    صورت جماد که برخوان من نشست هر 

 شک بود فضولي کاسه کجا برم بي    اي که کاسه بدزدد ز خوان من  خواره مي

 گر روح قدس آب نيارد ز کوثرم    همچون مسيح گرده و خوان بر زمين زنم 

 آب حيات و طشت زر آرد ز خاورم    هر روز طشت دار فلک دست شوي را 

 کوي فلک ز رايحه بوي مجمرم      ه پاي آمد و آخر به سر بشد اول ب

 استغفراهللا از همه گردان مطهرم      يارب بسي فضول بگفتم ز راه رسم 

 ي آن بحر اخضرم سيرم بکن که تشنه    بي بحر رحمت تو مرا موت احمر است 

 اي فتاده درين تنگ ششدرم چون مهره      زين هفت حقه فلکم بگذران که من 

 سختم مگير زانکه من آن صيد الغرم    ه زير خاک شوم رحمتي بکن روزي ک

 رسوام مکن ميانه غوغاي محشرم    روزي که سر ز خاک برآرم بپوش عيب 

 ترسم از آنکه باز نداند پيمبرم     رويم مکن سياه که در روز رستخيز 

 خاک سگان کوي توام بلکه کمترم      گر رد کني مرا واگر درپذيريم 

 گر يک نظر کني تو به روي مزعفرم    روي دو عالم شوم به حکم  في الحال سرخ

 سر بر دو دست بر سر کويت مجاورم    تا هست عمر چون سگ اصحاب کهف تو 
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 از خون ديده گر سر مويي شود ترم      بر خاک درگه تو شفاعت گري کند 

 و آزاد کن مرا که تو داني که مضطرم    فرياد رس مرا که تو داني که عاجزم 

 کز بندگيت خواجگي آمد ميسرم      د از گنه کن و از بندگيت نه آزا

 يارب درم مبند که من خاک آن درم     عطار بر در تو چو خاک است منتظر 

 

 دمد از طبع چون آب ترم آتش تر مي

 پرورم چکد از لفظ معني در معني مي     دمد از طبع چون آب ترم  آتش تر مي

 ارزد دو عالم پر گهر يک گوهرم بيش مي     بر سر هفتم طبق در من يزيد هشت خلد

 زايند از ايشان شعر همچون شکرم بکر مي    دختران خاطرم بکرند چون مريم از آنک 

 از درون طبع منکر ريب و شک بيرون برم    هاي بکر  چون برون آرم ز خاطر در معني

 خترمزان سخن در ششدرم افتد همي هفت ا  گر ببازم با فلک نرد سخن از يک دو ضرب 

 کاب گرم اندر دهانش آمد از شعر ترم   زان دهان عقل همچون پسته از هم باز ماند 

 زين جهان سيرم که در بند جهاني ديگرم    گرچه در باب سخن همتا ندارم در جهان 

 يارب آنجاييم گردان تا از اينجا بگذرم    کار آن دارد که کار اين جهانش هيچ نيست 

 تا بود اين پنج حس و چار گوهر لنگرم    ياي دين کي تواند يافت جانم گوهر در

 گر به جان با نفس کافر برنيايم کافرم   نفس خود رايم به غفلت تا به جان درکار شد 

 واي من گر نفس خواهد بود زين سان رهبرم    هر زمانم از رهي ديگر کشاند بوالعجب 

 گردد از برمآخر اندر قعر دوزخ دور     برد  تن زنم تا همچنينم سوي دوزخ مي

 در ميان آتش دوزخ ميان کوثرم    گر ميان دوزخ از من دور گردد نفس شوم 

 چون نماند نفس شوم از هشت جنت برترم    ام  تا که با نفسم فرود هفت دوزخ مانده

 تا خريدم شهوتي انصاف نيک ارزان خرم  نفس بر من چون جهان بفروخت دادم دين و دل 

 اژدها بچه است گويي در حقيقت پيکرم     زاد پيکرم چون در دهان اژدهاي چرخ

 اژدها کرده است با اين اژدها هم بسترم    من چه سازم در ميان اين دو نره اژدها 

 زهر گردد گر مي نوشين بود در ساغرم    الجرم چون جاي من پيوسته کام اژدهاست 

  خون دل خورمخندد آخر چند دل به خون مي  لب  دل هم بسته ام هم تشنه چون گل اندر غنچه

 چون کند با ظلمت اجسام روح انورم    کي دهد با نار شهوت نور معني خاطرم 

 هاي بوالعجب بر هم درم کي بود کين پرده    هاي بوالعجب بر هيچ نه   ام در پرده مانده



فريدالدين عطار نيشابوری                                                                               ديوان قصايد و غزليات  
 

    TorbatJam.com ٤٩٦ 

 ترم تر هر ساعتي حيران هر زمان سرگشته    در بياباني که نه پا و نه سر دارد پديد 

 مرغ جانم پر ندارد چون کنم چون بر پرم      آبي اسير اين قفس ام بي دانه و مانده

 پاي در بند از چنين چاهي که آرد بر سرم    ام در چاه زندان پاي در بند استوار  مانده

 بنگرم من ز بيکاران راهم گر بسي مي    خلق عالم جمله مشغولند اندر کار خويش 

 ود را از ميان جمله بيرون آورمبو که خ   دهد  هر کسي خود را به پنداري غروري مي

 دانم که سر در چنبرم بيش ازين چيزي نمي    ام  گرچه بسياري رسن بازي فکرت کرده

 يا چو من حيران بماني يا نداري باورم    گر بگويم آنچه از انديشه بر جان من است 

 کي گشايد اين گره تا من به دنيا اندرم     گر بسي زير و زبر آيم بنگشايد گره 

 در بن خاشاک دنيا بس عجايب گوهرم    کنم اما چه سازم زانکه من  راري ميبيق

 تا بود آن قطره در تنهايي جان ياورم  خالقا عطار را يک قطره بخش از بحر قدس 

 کز ميان جان ز ديري باز خاک اين درم    سر نپيچم از درت گر بند بندم بگسلي 

  توست بنشان در ميان اخگرمحکم حکم  از عذاب من اگر کار تو خواهد گشت راست 

 گر به باد الابالي بر دهي خاکسترم  دانم که دست اينت هست  بنده خاک توست و مي

 پس ازين پستي به عليين رساني جوهرم    ليکن از فضل تو آن زيبد که دستي بر نهي 

 

 هاي جهان اگر به مدت جاويد ذره

 صدر هزار زبانسراي شوندي به  سخن      هاي جهان  اگر به مدت جاويد ذره

 ز صد هزار يکي در نيايدي به بيان    آفرين دهندي شرح  صفات ذات جهان

 منزهي که برون است از زمان و مکان    سخن عرض بود اندر عرض کجا گنجد 

 به چشم عقل کم از ذره است هر دو جهان      خداي پاک قديم ازل که در ره او 

 ک سر سوزن نياورد نقصانبه قدر ي     اگر بود دو جهان و اگر نه ملکت او 

 که هست هستي خلقش چو نيستي يکسان  چنان به ذات خود از هر دو کون مستغني است 

 ي کبرياش گردي از آن نگيرد آينه     اگر شود همه عالم ز کافران تاريک 

 ي باران چه کم شود چه زيادت ز قطره    اي است از دريا  به جنب او دو جهان قطره

 ي حيوان تغيري نپذيرفت چشمه     نيافت اسکندر ي حيوان بدان که چشمه

 اند سرگردان ز فهم کردن او مانده    زهي کمال خدايي که صد هزار عقول 

 پديد کرد ز آميزش چهار ارکان     مقدري که هزاران هزار خلق عجب 
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 ي گردان بکرد چار گهر هفت قبه    بر آوريد ز دودي کبود در شش روز 

 هزار گونه گل تازه روي در بستان     آورد گري برون ز چوب خشک به صنعت

 ي هر برگ چون نگارستان که گشت چهره    هزار نقش عجايب نگاشت بر هر برگ 

 که خرده کاري قدرت همي کند يزدان    ز روي برگ تماشاي خرد برگ کنيد 

 ميان مغز سر از نيش نيم پشه سنان      دل را  نمود قدرت او دشمن سيه

 اي که تند عنکبوت شادروان ز پرده    ر در غار حبيب حضرت خود را کشيد ب

 هزار اطلس و اکسون ز پرده کرد عيان  ز کرم پيله که ابروي و چشم از اطلس داشت 

 شراب مختلف الوان شفاي هر انسان      به نحل وحي فرستاد تا پديد آورد 

 ي آهوان ترکستان  ز خون سوخته      دم  هزار نافه مشکين نمود در يک

 که هست مدرک اشکال و مبصر الوان    ي خليفه نشاند   سيه جامهبه زير پرده 

 که پر جواهر معني شود ز لحن لسان  ز راست و چپ دو صدف راست کرد از پي سمع 

 که تا ز سوي يمن بشنود دم رحمان    ي مشام گشاد  به دست قدرت خود نافه

  دهانفراخت تيغ زبان در ميان درج    ز صنع خود پس سي و دو دانه مرواريد 

 وزين حواس که گفتم رهي گشاد به جان    حواس را شفعي داد سوي محسوسات 

 ي خويش جان معني دان به قدر مرتبه    ي حس ز اهل معني گشت  که تا به واسطه

 حقيقتش نشناسي به حجت و برهان     کني در حس  هزار سال اگر فکر مي

 اني رسيد پس آسانبه کنه جان نتو   ي خود چون به کنه حس نرسي  به عقل ريزه

 مکن به کنه خداوند دعوي عرفان    چو کنه جان نشناسي تو و حقيقت حس 

 به وجه راست تفکر کني هزار قران     اگر تو در ره کنه خداي از سر عقل 

 برآيي از دل و جان و فروشوي حيران      به عاقبت ز سر عاجزي و حيراني 

  گذر و گرد صنع کن جوالنز ذات در    چو زهره نيست تو را گرد ذات او گشتن 

 که واديي است که آن را پديد نيست کران    هالک خويش مجوي و به گرد ذات مگرد 

 ي در ايوان که هست نه فلکش حلقه    چگونه عقل تو يارد به گرد ذاتي گشت 

 پايان چگونه فهم کند کنه بحر بي  ي آب  بدان که عقل تو يک قطره است و قطره

 ميان خاک بريخت و ازو نيافت نشان       او گم شد بسا کسا که ز عالم نشان

 که هرچه عقل تو انديشه کرد نيست چنان    برو گزاف مگو چون به کنه او نرسي 

 بمانده بر درش انگشت عجز به دندان      اند مدام  ببين که چند هزاران فرشته
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 سرشتگان گل و آب کي رسند بدان     نرسند  فرشتگان چو به کنه خداي مي

 که خامشي است درين درد جمله را درمان      ت او بين و دم مزن زنهار کمال عز

 عظيم بار خدايي است خالق کيهان    دار و بدانک   مکن قياس و بينديش و هوش

 که هست دنيا بر اهل دين من زندان      النبيين گفت  مهيمنا صمدا خاتم

 سوزانمکن به آتش دوزخ دگر رهش     کسي که در بن زندان هزار بار بسوخت 

 که هر که جست ز زندان برست جاويدان    از آن سبب که چنان اقتضا کند در عقل 

 دلي برسان به بوستان بهشتم به خوش      اند  مرا چو در بن زندان نکو نداشته

 اي بچشان به جان پاک محمد که قطره    از آن شراب که در جام مخلصان ريزي 

 بند در خلد کامدم مهمانفرو م     تو ميزبان بهشتي و من رسيده ز راه 

 به آب مغفرتت آتش دلم بنشان     ز تف هيبت تو آتش از دلم برخاست 

 که تو ببخشم اي ناگزير و بگذر از آن      بسي ز بي خبري جرم کردم و گفتم 

 که کس نماند که نوميد ماند از آن احسان      اميد بنده وفا کن به حق احسانت 

 که اين سبکدل بيچاره رايگانست گران     چنان ز بار گنه گردنم گرانبار است 

 به قهر کردن ما جمله حکم توست روان    اگر چنان است که کاريت راست خواهد شد 

 چون نيست ملک تو را از گناه خلق زيان    زيان خلق مخواه و به فضل خويش ببخش 

 چنان که نيست برو اعتماد نيم زمان    منم دلي و چه دل نيم قطره خون و آن نيز 

 برآورد ز تمناي خود دو صد طوفان     خيزد از دل پر خون من که هر ساعت چه

 بند صد خذالن اسير مانده در تخته    دلي ز دست در افتاده در هزار هوس 

 سياه کرده سفيدي او همه ديوان    لباس کرده کبود از سفيد کاري خويش 

 ر عصياننه در عبادت خود ثابت و نه د      مذبذبي شده اندر ميان خلق مدام 

 به زير پرده ستاريش بدار نهان      مقدسا گنهي کان تو داني از عطار 

 

 نفسان تا اجل آمد به سر من اي هم

 از پاي درافتادم و خون شد جگر من      نفسان تا اجل آمد به سر من  اي هم

 نه هست اميدم که کس آيد به بر من      رفتم نه چنان کامدنم روي بود نيز 

 وز خاک بپرسيد نشان و خبر من      ييد زماني آخر به سر خاک من آ

 چه سود که يک ذره نيابند اثر من    گر خاک زمين جمله به غربال ببيزند 
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 جز من که بداند که چه آمد به سر من    من دانم و من حال خود اندر لحد تنگ 

 رستند کنون از من و از دردسر من      بسيار ز من دردسر و رنج کشيدند 

 تا روز شمار اين همه غم در شمر من       شمارم که نيايد غمهاي دلم بر که

 بردند به تاراج همه سيم و زر من      من دست تهي با دل پر درد برفتم 

 نه شام پديد است کنون نه سحر من    در ناز بسي شام و سحر خوردم و خفتم 

 نجز حسرت و تشوير ز خواب و ز خور م  از خواب و خور خيش چه گويم که نمانده است 

 چون هيچ نکردم چه کند کس هنر من      بسيار بکوشيدم و هم هيچ نکردم 

 بر بندد اجل نيز شما را کمر من     غافل منشينيد چنين زانکه يکي روز 

 فايده آمد حذر من جانم شد و بي      جان در حذر افتاد ولي وقت شد آمد 

 در منتا روز قيامت که در آيد ز     بر من همه درها چو فرو بست اجل سخت 

 زاد دريغا سفر من مرکب و بي بي      در باديه مانديم کنون تا به قيامت 

 نتوان زد ز ره پرخطر من دم مي    از بس که خطر هست درين راه مرا پيش 

 امروز فرو ريخت همه بال و پر من    دي تازه تذروي به دم اندر چمن لطف 

 و مقر منتابوت شد امروز مقام       دي در مقر جاه به صد ناز نشسته 

 اين است کنون زير زمين خشک و تر من    از خون کفنم تر شد و از خاک تنم خشک 

 باران دريغا همه شب از زبر من       من زير لحد خفته و مي باز نه استد 

 هر خاک که شد زير قدم پي سپر من      کند آغاز   ي من مي بر باد هوا نوحه

 ده بايد که بود نوحه گر منز ماتم      هرگاه که در ماتم و در نوحه گرايد 

 پر گل شود از اشک همه رهگذر من    خواهم که درين واقعه از بس که بگريند 

 يک ذره خبر از من و از خير و شر من      دردا و دريغا که درين درد ندارند 

 امروز دريغ است همه ماحضر من      دردا و دريغا که بسي ماحضرم بود 

 ي بينا و دل راه بر من آن ديده       دردا و دريغا که ندانم که کجا شد

 در من در پرده شد آواز خوش پرده      دردا و دريغا که ز آهنگ فروماند 

 از درج صدف ريخته شد سي گهر من      دردا و دريغا که چو در شست فتادم 

 همچو گل سرخ آن لب همچون شکر من    دردا و دريغا که فرو ريخت به صد درد 

 تا شد چو گل زرد رخ چون قمر من      نهادند دردا و دريغا که مرا خار 

 در خاک لحد ريخت همه برگ و بر من    سوز  دردا و دريغا که به يک باد جهان
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 از دفتر عمر آيت عقل و بصر من      دردا و دريغا که ستردند به يک بار 

 بر خاک فرو ريخت همه خشک و تر من    دردا و دريغا که هم از خشک و تر ايام 

 تا کي نگرد در دل من دادگر من    د و آن نيز به خون غرق عطار دلي دار

 حقا که نيايد دو جهان در نظر من      گر حق به دلم يک نظر لطف رساند 

 

 اي روي درکشيده به بازار آمده

 خلقي بدين طلسم گرفتار آمده      اي روي درکشيده به بازار آمده 

 است و نه بسيار آمدهکانجا نه اندک     غير تو هرچه هست سراب و نمايش است 

 کين وحدتي است ليک به تکرار آمده      اينجا حلول کفر بود اتحاد هم 

 جمله ز نقد علم نمودار آمده   يک صانع است و صنع هزاران هزار بيش 

 ابري است عين قطره به بازار آمده   هاي خويش  بحري است غير ساخته از موج

 س او دو کون پر انوار آمدهکز عک    اين را مثال هست به عينه يک آفتاب 

 پس در نزول، مختلف آثار آمده  الحق يک است و بس  ديدي کالم حق، که علي

 کانجا جهان است محو جهاندار آمده      سنگ سيه مبين و يمين اللهش ببين 

 چون گشت ظاهر اين همه اغيار آمده    اي نبود  يک عين متفق که جز او ذره

 ي پندار آمده در صد هزار پرده     ي وحدت علم زده عکسي ز زير پرده

 هجده هزار عالم اسرار آمده    برخود پديد کرده ز خود سر خود دمي 

 يک تخم کشته اين همه بربار آمده    يک پرتو اوفکنده جهان گشته پر چراغ 

 شاخ و درخت و برگ گل و خار آمده    در باغ عشق يک احديت که تافته است 

 تا صد هزار کار ز يک کار آمده    تو بر خويش جلوه دادن خود بود کار 

 وز لطف قرب يافته اقرار آمده      از قهر دور مانده و انکار خواسته 

 صد شور از تو در تو پديدار آمده  چون در دو کون از تو برون نيست هيچ کار 

 روي تو پيش زلف به زنهار آمده     زلف تو پيش روي تو افتاده دادخواه 

 خود را به زير پرده خريدار آمده    ي خويشتن بر خود جهان فروخته از رو

 مطلوب را که ديد طلب کار آمده    اي ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت 

 هفت آسمان مقيم چو پرگار آمده  اي است که عرق طواف اوست  اين خود چه نقطه

 اين چيست و آن چبود در اظهار آمده    گر شده   آن کيست و از کجاست چنين جلوه
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 از کفر و دين هرآينه بيزار آمده     هر که رسيده ازين حديث بويي به جان

 جمله يکي است ليک به صد بار آمده    گر هر دو کون موج برآورد صد هزار 

 عين دگر يکي است سزاوار آمده    غيري چگونه روي نمايد چو هرچه هست 

 تسبيح در حمايت زنار آمده     اين آن قلندر است که در من يزيد او 

 در چين شده به علم و ز کفار آمده      ر سوخته بگريخته ز کفر اينجا فقي

 پس چون زنان روي به ديوار آمده      دستم ازين حديث شده زير ملحفه 

 انفاس بر دهانش چو مسمار آمده    بر هر که يک نفس شده اين راز آشکار 

 ي عطار آمده سرگشتگي نصيبه    هاي پر اسرار چون فلک  با اين ستاره

 

 براي من اي پسر روزمکن مدار 

 که کرد عارض سيمين تو چو زر روزه      مکن مدار براي من اي پسر روز 

 چگونه ماهي، ماهي بود به سر روزه    ز ماه روزه چو کاهي شد اي پسر ماهت 

 سپيد شد شکرت همچو شير در روزه    آيد  تو را چو از شکرت بوي شير مي

 تو به خون دلي مگر روزهاي  گشاده      آيد  ز لعل پر نمکت بوي خون همي

 ي جگر روزه لبم گشاد به خونابه    ز روزه تا تو لب چون شکر فروبستي 

 تباه کرد به خون مردم بصر روزه  ز بس که جست بصر چون هالل روي تو را 

 به جان تو که بنگشاد او دگر روزه    ي وصال بماند  دل از فراق تو در روزه

 شکي برود حالي از شکر روزه  بيکه      اي جواب دهي  اگر سال کنم بوسه

 که کس نداشت بدين شام تا سحر روزه    اي بگويي روز  وگر به شب طلبم بوسه

 بيار بوسه و بيمار گو بخور روزه    چو من ز عشق تو بيمار و زار مانده اسير 

 رواست گر بگشايد درين سفر روزه    چو جان رنج کش من ز هجر در سفر است 

 به يک شکر ز لب خوب دادگر روزه      بگشايد اگرچه من نگشايم وليک 

 ز خوان او بگشاده است قرص خور روزه     خدايگان فلک قدر آنکه هر رمضان 

 مدام در دو جهان گشت نامور روزه    سه ماه روزه گرفت و ز نور روزه او 

 که بو که شه بگشايد بدين قدر روزه    ز بهر روزه شه نه سپر جشني ساخت 

 ميان عرش معظم ز خواب و خور روزه     دارند  خداي ميفرشتگان که ز شوق 

 موافقت را با شاه پر هنر روزه      اگرچه صايم دهرند ليک بگشايند 
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 اگر ز هيچ شماري توان شمر روزه    کسي که روزه گرفته است از شفاعت او 

 ز ابر دست تو بگشاد بحر و بر روزه    لب افتاد بحر و بر امروز  اگرچه خشک

 مگر به خون دلم خصم بد گهر روزه        لب ببست و نگشايد حسام گوهريت

 هماي چتر تو از دامن ظفر روزه    چو بام فتح گشادي ز چتر لعل گشاد  

 هبا شمر تو نماز وي و هدر روزه   کسي که سرکشد از طاعت تو يک سر موي 

 رديف کرد به مدح تو سر به سر روزه      خدايگانا شعر لطيف را عطار 

 که صد سخن بگشايد بديهه بر روزه  سخن بر من است و زهره کراست منم که ختم 

 هزار عيدت و عيديت باد هر روزه    هميشه تا شب و روز است عيد روزي باد 

 

 ي درگاه تو هفت آسمان سبحانه اي حلقه

 وي از تو هم پر هم تهي هر دو جهان سبحانه    ي درگاه تو هفت آسمان سبحانه  اي حلقه

 هم بر کناري از جهان هم در ميان سبحانه   هان وي از نهاني بس عيان اي از هويدايي ن

 حيران بمانده در رهت پير و جوان سبحانه    چرخ آستان درگهت شيران عالم روبهت 

 جان طفل لب از شير تر تن ناتوان سبحانه  در کنه تو عقل و بصر هم اعجمي هم بي خبر 

 انش ندارند اندکي بسيار دان سبحانهد   در وصف ذاتت بي شکي از صد هزاران صد يکي

 تو دايما گنجي نهان در قعر جان سبحانه   در جست و جويت عقل و جان واله فتاده در جهان

 ي سوداي تو عقل و روان سبحانه سرگشته    ي درياي تو تن نيز ناپرواي تو  دل غرقه

 د زبان سبحانهبا تو سخن گو روز و شب از ص    لب با رازهاي بوالعجب  زباني بسته هر بي

 تسبيح تو گويد همي کاي غيب دان سبحانه    ي تحت الثري  ذرات عالم از علي تا نقطه

 مردان ز شوقت چون زنان بر رخ زنان سبحانه  کنان  هاي تار و روشنان بر خاک تو نوحه شب

 و اندر طلبکاري تو بر سر دوان سبحانه    گردون زنگاري تو غرق هواداري تو 

 سر بر نگيرد يک زمان از آستان سبحانه     در آستين آورده جان بر درگه تو آسمان

 هاي عزتي در المکان سبحانه در پرده   سلطان عالي حضرتي برتر ز نور و ظلمتي 

 وز تو نبوده در جهان کس را نشان سبحانه   بس کس که اندر باخت جان تا يابد از کويت نشان

 در عبارت آيدم نه در بيان سبحانهنه    وصفت که جان افزايدم گرچه زبان بگشايدم 

 هم از يقين بيرون بود هم از گمان سبحانه  چون وصف تو بيچون بود از حد عقل افزون بود 

 فرعون و موسي را به هم روزي رسان سبحانه    پيش از همه رانده قلم بنوشته منشور کرم 
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 مان سبحانهزان آب در آتش فتد هم در ز   فرعون چون سرکش بود گرچه در آب خوش فتد

 زان برد موسي اخگري اندر دهان سبحانه    پنهان کني پيغمبري از آتشي در آذري 

 زد سنان سبحانه  تا بر سر نامردمي مي    از نيم پشه کژدمي، انگيختي چون رستمي 

 تا دوستي از دشمني کردي نهان سبحانه    تني بر ساختي پرده تني   از عنکبوت بي

 هر روز از ديوان تو اجرا ستان سبحانه    نگي زان تو آن کرم سرگردان تو در قعر س

 مرغان جان را ساختي عرش آشيان سبحانه  ها به خاک انداختي  چون جان و دل پرداختي تن

 هاي در نگر در کهکشان سبحانه وين دانه   ور در صنع رب دادگر  بگشاي چشم اي ديده

 بان سبحانه گشاده به هم چون ديدهصد ديده ب  آن ماه نو ابرو به خم وين طاس روي اندر شکم 

 تا بر سر اندازد از آن دو خواهران سبحانه  چون خور فتد در قيروان شعراي شب آرد جهان 

 اي صد گلستان سبحانه بشکفته در هر گوشه  اي  اي پروين چو زرين خوشه شب را ز انجم توشه

 ن سبحانهاز غايت صنعتگري گوهر فشا    هر شب به دست قادري بر گلشن نيلوفري 

 گه فرقدان زيبا کند گه شعريان سبحانه  چون صنع خود پيدا کند صحن فلک صحرا کند 

 تا با بره هم رسته شد شير ژيان سبحانه   چون طاق گردون بسته شد عدل و کرم پيوسته شد

 گه تير را انداخته اندر کمان سبحانه    گه ماه را بگداخته در راه ماهي تاخته 

 ريسمان سبحانه گه دلو بر گردون کشد بي  د تا آدمي در خون کشد اي بيرون کش گه خوشه

 جوزا به خدمت کردنش بسته ميان سبحانه    عقرب نهاده گردنش بگشاده دم بر دشمنش 

 خرچنگ را پيدا کند ز آب روان سبحانه  چشم ترازو وا کند صد چشمه زو صحرا کند 

 برکشد چون کاويان سبحانهاز گاو رايت   گه تن به بازي سرکشد ضحاکيي خنجر کشد 

 تا سر تو بسرايد او از صد زبان سبحانه  بلبل که جان افزايد او دستان زنان زان آيد او 

 صد برگ يابد هر گلي در بوستان سبحانه    از شوق تو هر بلبلي چون پيش آرد غلغلي 

 بحانهبا هش نيايد بعد از آن تا جاودان س   گر زان شراب عاشقان يک جرعه برساني به جان

 تا در رسد از حضرتت يک مژدگان سبحانه    هستم رهين نعمتت دل بر اميد رحمتت 

 سودي کند دانم تو را نبود زيان سبحانه     اي بر حقيقت پادشا گر در ره تو اين گدا 

 اکنون ببخش اي غيب دان هم رايگان سبحانه  چون آفريدي رايگان نه سود کردي نه زيان  

 وين خفته تا بيدار شد شد کاروان سبحانه     گنه بسيار شد يارب دل و دلدار شد بار

 اي بس که من بگريستم از شرم آن سبحانه  اول نه نيکو زيستم جز حسرت اکنون چيستم 

 ي پندار خود بازم رهان سبحانه از پرده  ام در کار خود نه يار کس نه يار خود  درمانده
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  را بيدار کن در زندگان سبحانهوين خفته    ي ديدار کن  جان مرا هشيار کن شايسته

 يارب مکش از سوي ما آن دم عنان سبحانه  در ششدر خوف و رجا چون جان شود از تن جدا 

 نوري ز انوار هدي در وي رسان سبحانه  از ظلمت تحت الثري جان جذب کن سوي عال 

 کافکند بر خاک رهم بار گران سبحانه    باک رهم از لطف کن پاک رهم  هرچند بي

 پاکش براي فرياد رس زين خاکدان سبحانه    را در هر نفس فرياد رس لطف تو بس عطار

 

 اال اي يوسف قدسي برآي از چاه ظلماني

 به مصر عالم جان شو که مرد عالم جاني    اال اي يوسف قدسي برآي از چاه ظلماني 

  زندانيي چاهي و گه در بند تو گه دل بسته    گويند پيوسته  به کنعان بي تو واشوقاه مي

 برادر برده از تهمت به پيش پير کنعاني  تو خوش بنشسته با گرگي و خون آلوده پيراهن 

 که تا صد ديده در يک دم شود زان نور نوراني    برو پيراهني بفرست از معني سوي کنعان 

 تو در بند قفس ماندي چه باز دست سلطاني    برو بند قفس بشکن که بازان را قفس نبود 

 داني کله گردي به بيني آنچه مي ولي چون بي    بيني جهان اکنون  له داري نميتو بازي و ک

 ز خوشي گه به جوش آيي ز شادي گه پر افشاني  چو شد ناگاه چشمت باز و ديدي آنچه دانستي 

 اي در جنب آن درياي روحاني نباشد قطره    ها با چنان قدري  بداني کاسمانها و زمين

 زهي حسرت که خواهد ديد جانت زين تن آساني  شيني از غفلت تو آخر در چنين چاهي چرا بن

 تو خود را با دو روزه عمر همچون گل چه خنداني  بايد که بر کار تو خون گريد  هزاران چشم مي

 نه اي تو هيچ کس خود را متاع چار ارکاني    شدند انباز چار ارکان که تا تو آمدي پيدا 

 از آن ترسم که جان تو نيارد تاب عرياني    ر چو ارکان باز بخشندت به انبازي يکديگ

 راني به مرکب باز استادي چرا مرکب نمي  طريق توست راه شرع و تن در زير تو مرکب 

 مرکب فروماني که مرکب چون فروماند تو بي  بران مرکب مگر زينجا به مقصد افکني خود را 

 کن چو بتواني اي برتر گذر مي ز يک يک پايه  تو را در راه يک يک دم چو معراجي است سوي حق 

 سزد خود را ازين دوزخ که نقد توست برهاني    گرفتم در بهشت نسيه نتواني رسيدن تو 

 گهي در آتش حرص و گهي در آب شهواني   چه خواهي کرد زنداني بمانده پاي در غفلت 

 زماني رسن سگ طبعي زماني شر شيطاني    زماني آز دنياوي زماني حرص افزوني 

 نه يک همدرد صاحبدل نه يک همراز رباني    بال ماندي ميان اين همه دشمن گرفتار 

 بگو تا چون کنيم آخر درين گلخن نگهباني    کوشي درين گلخن ميان خلط و خون مانده چه مي
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 راني دهان ما پر آب گرم و کار ما مگس    همه کروبيان عرش دايم در شکر خوردن  

 که تا جانت شود پر نور از انوار يزداني  بي هم برو چون مرده ره بگذر ز دنيا و ز عق

 ديدند در بازار ارزاني که خود را سود مي  از آن بفروختند اصحاب دل دنيا به ملک دين 

 در آن عالم شدند آزاد از درد و پشيماني    ي دنيا  درين عالم برستند از غم بيهوده

 سان کن اگر تو هم از ايشاني  زينشري و بيع   چو زين بيع و شري رستند برستند از غم دو جهان

 يکي مست اناالحق گشت و ديگر غرق سبحاني  خود شدند از خود که اندر وادي وحدت  چنان بي

 تويي آن پرده اندر ره مگر کين پرده بدراني  خود همه چيزي يکي بيني  اگر خواهي که تو بي

 بردن به آساني  راز پيکه نتواني سوي اين   اگر در بند اين رازي به کلي پي ببر از خود 

 ي آني که تو در بند هرچيزي که هستي بنده  چو تو در بند صد چيزي خدا را بنده چون باشي 

 چرا بس ناخوشت آيد گرت گويند ناداني    داني که باشد دستگير تو  چو تو چيزي نمي

 انيخو اگر مشتاق آن ملکي چرا بر خود نمي  داني که هر ساعت تواني يافت ملکي نو  چو مي

 هاي بد دل و جان را چه رنجاني پس از انديشه   اگر کوهي و گر کاهي نخواهي ماند در دنيا 

 ولي خون خور که باقي نيست کار عالم فاني    اگر چه هيچ باقي نيست از خوشي اين عالم 

 ز خوف مرگ نتوان رست اگر در جوف سنداني  چو مرگ از راه جان آيد نه از راه حواس تو 

 که اندر چشم عزراييل کم از يک سپنداني   تا چند سوزي هر زمان خود را سپند چشم بد

 که بردي آب روي خويش تا در بند اين ناني   برو راه رياضت گير تا کي پروري خود را 

 که مشتي مردم ديوند اين ديوان ديواني  داري  به گرد اين عمل داران مگرد ار علم دين

 ازين درياي مغرق بو که همچو خضر بجهاني    رکب بر پي صدر جهان نه تا مگر م برو پي

 که يک چشمان اين راهند ره بينان يوناني  چو يونان آب بگرفته است خاک راه يثرب شو 

 برو انگشت بر لب نه که در انگشت رحماني     دال تا کي در آويزي گهر از گردن خوکان 

 است از من درين درياي ظلمانيکه دري گم شده    پويم   خداوندا درين وادي از آن سرگشته مي

 بسي اشتر بجست از هر سويي و آورد تاواني    شنيدم که اشتري گم شد ز کردي در بياباني 

 دلش از حسرت اشتر ميان صد پريشاني  چو اشتر را نيافت از غم بخفت اندر کنار ره 

 گانيبرآمد گوي مه ناگه ز روي چرخ چو   به آخر چون بشد شب او بجست از جاي دل پر غم

 از آن شادي بسي بگريست همچون ابر نيساني      به نور ماه اشتر ديد اندر راه استاده 

 که هم نوري و نيکويي و هم زيبا و تاباني  رخ اندر ماه روشن کرد و گفتا چون دهم شرحت 

 به هر وجهي که گويم شرح تو صد باره چنداني  نتابد در هزاران سال ماهي چون تو در عالم 
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 ي خود بازيابد عقل انساني کرده مگر گم    ين وادي برافراز از کرم ماهي خداوندا در

 بدان اسرار اين معني اگر مرد سخن داني  حديث اشتري گم کرده اندر وصف کي گنجد 

 که اين شوريده خاطر را نجاتي ده ز حيراني  داري تو او را دوست  خداوندا به حق آنکه مي

 دلش را آشکارا کن همه اسرار پنهاني  مه شبهت به جان او رسان نوري که برهد زين ه

 آلوده پيشاني ز گريه کرده خونين روي و خاک    گه باشم  خدايا جانم آنگه خواه کاندر سجده

 به پيش نور آن حضرت حضوري دارش ارزاني  ي خود را کني آزاد ازين زندان  چو جان بنده

 تو گرش نوميد گردانيکجا زيبد ز فضل     دل عطار عمري شد که اميدي همي دارد 

 

 گر سخن بر وفق عقل هر سخنور گويمي

 شک نبودي کان سخن بر خلق کمتر گويمي    گر سخن بر وفق عقل هر سخنور گويمي 

 گر تو را اهليتي بودي تو را بر گويمي    راز عالم در دلم، گنگم ز نااهلي خلق 

 ي گر گويميخود نگويي تا کرابرگويم    چند گويي راز دل ناگفته مگذار و بگو 

 المثل در پيش ايشان گر من از خر گويمي في    زيرکان هستند کز پاالن جوابم آورند 

 پيش او هر ساعتي اسرار ديگر گويمي    کو کسي کاسرار چون بشنود دريابد ز من 

 تا سخن با او بسي از عرش برتر گويمي    نهد  کو کسي کز وهم پاي عقل برتر مي

 تا من از صد نوع با او شرح معبر گويمي  ن دوزخ سراي کوکسي کو عبره خواهد کرد ازي

 ي عالم مقرر گويمي تا دلش را نسخه  بيند نه راي آرد به خود  کو کسي کو هرچه مي

 تا مثال عالم صغريش از بر گويمي   کو کسي کز سينه کرسي کرد واز دل عرش ساخت

 حشر گويميتا ميان زندگيش از سر م    کو کسي کو در ميان زندگي يک ره بمرد 

 تا ز صدق يار غار و حلم حيدر گويمي  کو کسي کز دين چو بومسلم تبر زد روز و شب 

 ي در گويمي تا بر آن دل هفت گردون حلقه  ي گردون به همت بر گذشت  کو دلي کز حلقه

 تا ره بگريختن زين هفت ششدر گويمي  کو يکي مفلس که در ششدر فرومانده است سخت 

 تا ز نور فيض درياي منور گويمي  ت نهد يک گام پيش کو يکي کز قعر صد ظلم

 هر زماني صد سخن شيرين چو شکر گويمي   کو يکي طوطي شکر چين که تا در پيش او 

 تا ز سر هفت در و چار گوهر گويمي    کو يکي گوهر شناس گوهر درياي عشق 

 يهاي اين درياي منکر گويم تا عجايب    ي بسيار دان  کو يکي غواص تيز انديشه

 تا بدو اسرار اين ميدان اخضر گويمي    کو يکي سرگشته همچو گوي درياي طلب 
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 تا ز دواري اين طاق مدور گويمي   کو يکي طاقي که جفتش نيست در باب خرد 

 تا ز مشک تبتي وز عود و عنبر گويمي     کو يکي صاحب مشامي کز يمن بويي شنيد 

 ر هر سخن صد راز مضمر گويميتا به زي    کو يکي پاکيزه طبع راست فهم پاک دل  

 تا ز مرغ جان سخن از جانش خوشتر گويمي  الطير آرزوست  کو سخن داني که او را منطق

 تا صفات آب خضر و حوض کوثر گويمي    دل  پژوه تشنه کو سکندر حکمتي حکمت

 تا من اندر عيد گه اهللا اکبر گويمي    کو فريدوني که گاوان را کند قربان عيد 

 تا به پيش او صفات نفس کافر گويمي    خطا کو غازيي شمشيرزن ني خطا گفتم 

 گو هزاران شرح او را من ز هر در گويمي    تا کي از نفسم که هم ناگفته ماند شرح او 

 با چنين نامردي از مردان رهبر گويمي    گر من از مردان دين آگاهمي هرگز کجا 

 جهان با دامن تر گويميراز مردان     دامن اندر چينمي از خود اگر هر دم برون 

 با چنان چيزي کجا ديوان و دفتر گويمي    جز سخن چيزي ندارم گر مرا چيزيستي 

 حاش هللا گر من از اعراض و جوهر گويمي    اي بودي مرا  گر از آن درياي معني قطره

 نيستي ممکن که از خورشيد انور گويمي    در هواي حق اگر يک ذره نوري دارمي 

 زانکه گر مستغرقستي آن بهم در گويمي    ر بودي جان من کاشکي مستغرق آن نو

 خويشتن را ملکت عالم ميسر گويمي    گر من اندر ملک دين گنج قناعت دارمي 

 من الف را گاه در بن گاه بر سر گويمي    ي حرفي و گرنه طفلمي  طفل را هم مانده

 پرور گويمي گر به جز تو در دو عالم بنده    اي خدا نقصان مده در جوهر ايمان من 

 مستمي گر با تو خود را من برابر گويمي     در بقا عزت تو را و در فنا لذت مرا 

 همچو عيسي جاودان خود را مطهر گويمي    يارب از نفس پليدم پاک کن تا خويش را 

 از بلندي شعر فوق هفت اختر گويمي    گر دل عطار پست نفس خاکي نيستي 
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 ترجيعات

 ين تمشي    فداک ابي و امي ا

     زهي از عرش اعلي بر گذشته

     زهي سلطان دارالملک افالک

     زهي روز قيامت روز بارت

     زهي خاک درت ترياک اعظم

     زهي مه را رخت تنوير داده

 ي اسرار گردد     دلي کايينه

     ما مست شراب جان فزاييم

     ساقي سخن از مي مغان گفت

 ا    ساقي بشکن خمار جان ر

     اي دلبر ماهروي طناز

     دوش از سر خم صدا برآمد

     زين پيش که از جهان پرغم

     اي بلبل خوشنوا فغان کن

     کي باشد ازين نشيب نمناک

     هرگز بود اي رفيق واال

     شهري است وجود آدمي زاد

     اين خاک ز لطف نور برخاست

     رفتند سران به بزم سلطان

 ت بر آن سپهر اعظم    آن کيس
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 فداک ابي و امي اين تمشي

 براق آمد مگر بر عزم عرشي        فداک ابي و امي اين تمشي 

 که صد عالم وراي عرش و فرشي    تورا چه عالم و چه عرش و چه فرش 

 چو سر بر خط نهاده انس و وحشي      کنون روحانيان عرش را بين 

 دت انس و جان به خوشيکه خط دادن      تويي سلطان مطلق در دوعالم 

 شده چون دحيه الکلب قريشي      ز بس کامد به نزديک تو جبريل 

 درفشي از آن بي سايه دايم مي        چو اندر عالم جان اوفتادي 

 بران جرم دو عالم را ببخشي        چو دايم رحمة للعالميني 

 که تو برتر ز نه طالق بنفشي       نگردد مطلع بر نقش تو کس 

 که داند تا چه نوري و چه نقشي      فالکي بجز حق چو تو برتر ز ا

 الي الملکوت و الجبروت کله         فسبحان الذي اسري بعبده 

 

 زهي از عرش اعلي بر گذشته

 وز آنجا عرش باال بر گذشته      زهي از عرش اعلي بر گذشته 

 به صد عالم از آنجا بر گذشته      چه گويم من که از هر جا که گويم 

 تو در بي جايي از جا بر گذشته        جاي مانده همه روحانيان بر

 هم از روح معلي بر گذشته        هم از عقل معظم پيش رفته 

 تو از دي و ز فردا بر گذشته      قيامت نقد امروزت که هاتين 

 ز قعر هفت دريا بر گذشته      به خاصيت تو دري عالم افروز 

 بر گذشتهازين نه طشت مينا     به يک دم چون گهر از طشت پر زر 

 ز آال و ز نعما بر گذشته      به نور جان به ذات حق رسيده 

 ز اعداد و ز اسما بر گذشته        شده مستغرق نور مسما 

 وراي اين جهان و آن جهاني         زهي داناي اسرار معاني 

 

 زهي سلطان دارالملک افالک

 زهي تخت تو عرش و تاج لوالک      زهي سلطان دارالملک افالک 

 فلک از دست قدرت جامه زد چاک      ديد آمد که يک شب مجره زان پ
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 کشيدي از علي قوسي بر افالک      قزح زان آشکارا شد که يک روز 

 اي دست تو زان پاک بدو بنموده      ي ماه  ز اول حقه يک شب مهره

 که آدم بود يک کف خاک نمناک        اهللا بودي  تو آن وقتي نبي

  کف او آن کف خاکبماندي در        اگر نور وجود تو نبودي 

 ي ناک شود چون ناف آهو نافه      چو پيش هو زني هويي جگرسوز 

 دو اسبه گر بتازد عقل و ادراک      فرو ماند چو خر در گل ز مدحت 

 ي روي زمين باک ز جرم جمله        ندارد هيچ کس با پشتي تو 

 شفاعت خواه مطلق روز محشر       زهي داراي طول و عرض اکبر 

 

 روز بارتزهي روز قيامت 

 خاليق سر به سر در انتظارت       زهي روز قيامت روز بارت 

 همه جان بر کف اندر زينهارت      گنه کاران بر جان خورده زنهار 

 نسوزاند سپند روزگارت      کجا پيغمبري داني که آن روز 

 که حق بي علتي کرد اختيارت        تويي مختار کل آفرينش 

 ملک فقر آمد افتخارتبه       چو تو بر باد ديدي ملک عالم 

 هاي نثارت که چرخ آمد طبق     به صورت چرخ از آن فوق تو افتاد 

 که هست از ديرگاهي طشت دارت      دود با طشت خورشيد  فلک زان مي

 که از خاکي تورا نبود غبارت       آيدت ابر  به فراشي از آن مي

 مه و خورشيد در ليل و نهارت    تورا چون حارس و چون حاجب آمد 

 چو الم منحني از دال نامت       ک با خواجگي خود غالمت فل

 

 زهي خاک درت ترياک اعظم

 طفيلي وجودت کل عالم      زهي خاک درت ترياک اعظم 

 به هاروني ميان دربسته محکم      زهي موسي عمران بر در تو 

 شده چوبک زنت عيسي مريم      زهي دربان تو يعني که افالک 

 ولي پيچيده سر از پيش عالم      د تو را شيطان مسلمان گشته جاوي

 که را باشد مسلماني مسلم        اگر با نام حق نامت نگويند 
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 بجز خاکستر خود هيچ مرهم      اي کو منکرت شد  نيايد خسته

 نماند مردمش در ديده محکم      عدو گر بنگرد در تو به انکار 

 از آن شد حلقه وش مانند خاتم      خواست از مهر تو گردون  نگين مي

 لبان خويش نيلي کرد ازين غم        نگينش چون نشد مهر نبوت 

 نيارم گفت يک وصف تمامت         اگر در نطق آيم تا قيامت 

 

 زهي مه را رخت تنوير داده

 به يکسو روز را شبگير داده       زهي مه را رخت تنوير داده 

 کمالت عقل را تشوير داده      جمالت حسن را در بر گرفته 

 شکر لعل لبت را شير داده      ار بسته خرد نطق خوشت را ک

 ازين نه بم نواي زير داده      عروش هشت جنت در فراقت 

 صفاتت صد يکي تقرير داده      چو خوشه ده زبان گشته نهم چرخ 

 ز عکس راي تو تأثير داده      ازين طاق چهارم روي خورشيد 

 ي تقدير داده ز کف سر رشته        قضا ديده قدر مايه ز قدرت 

 عذاب خلد را تأخير داده      ن تو اي فرمان ده جان به فرما

 تو از زلف خودش زنجير داده        دل عطار مجنون غم تو 

 به هم نامي نکو نامم کن اي صدر       به هم نامي حق دارم زهي قدر 

 

 ي اسرار گردد دلي کايينه

 ي احرار گردد غالم خواجه        ي اسرار گردد  دلي کايينه

 دو عالم خلق برخوردار گردد      اخ نعتت تويي آن خواجه کز يک ش

 عدم آبستن اسرار گردد      تويي آن مرد کز نور وجودت 

 کفي بحر و نمي امطار گردد      تويي آن صدر کز درياي جودت 

 دلي در بند تا بيدار گردد      دل من يا رسول اهللا خفته است 

 که يک شبنم دري شهوار گردد      چه کم گردد ز بحر بي نهايت 

 دار گردد دلي بيدار معني        ار را گر بار دادي دل عط

 چو کاري رفت مرد کار گردد       نکوکارا مگر کاري شود پيش 
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 ما مست شراب جان فزاييم

 سرخوش ز مي گره گشاييم        ما مست شراب جان فزاييم 

 ما طالب گنج کنجهاييم      در کنج شرابخانه گنجي است 

 مان مبر که ماييمزنهار گ        آنها که هواي مي ندارند 

 گر جان طلبد درآ درآييم      هر جا که صراحيي ز جامي است 

 برداشته دست در دعاييم        تا حاصل ما ز مي درآيد 

 چون بلبل مست مي سراييم        تا ما گل روي دوست ديديم 

 روشن سخني است مي نماييم        ما گوهر نور ذات پاکيم 

 يم و از خداييم خود ز خود بي        ي صفاييم  ما صوفي صفه

 

 ساقي سخن از مي مغان گفت

 دل چون بشنيد ترک جان گفت      ساقي سخن از مي مغان گفت 

 از عشق به گوش عاشقان گفت      يک جرعه مي و هزار معني 

 با ما غم و شادي جهان گفت        وز گردش جام حسن ساقي 

 عشق آمد و عقل را روان گفت        نارسته هنوز دار منصور 

 پيرم سخن از مي نهان گفت      خودي و مستي  بيدوش از سر 

 خواست به رغم صوفيان گفت مي        دل چون بشنيد نام مي را 

 خود ز خوديم و از خداييم بي        ي صفاييم  ما صوفي صفه

 

 ساقي بشکن خمار جان را

 درياب حيات جاودان را        ساقي بشکن خمار جان را 

  مده مي مغان رااز دست     کين يک دوسه روز عمر باقي است 

 اي جهان را بفروش به جرعه      وان دم که تهي شود صراحي 

 بي عشق مدار عاشقان را        در فصل بهار و موسم گل 

 از لوح درون خط روان را       اي تو هرگز  اي آنکه نخوانده

 در مجلس حشر صوفيان را        فردا که بپرسش اندر آرند 
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 اين بيان راگوييم حديث         ما مست شراب جام ساقي 

 خود ز خوديم و از خداييم  بي        ي صفاييم  ما صوفي صفه

 

 اي دلبر ماهروي طناز

 برقع ز جمال خود برانداز        اي دلبر ماهروي طناز 

 چون جام جهان نما کنم باز        تا ديده ز پرتو جمالت 

 در مجلس عاشقان جانباز        ما زنده به بوي جام عشقيم 

 با بلبل عشق خود هم آواز         با طوطي عقل خويش همدم

 آهنگ حجاز گير و اهواز        اي بلبل خوش نوا سرودي 

 ساز با چنگ بساز و چنگ مي        با عود بساي عود مي سوز 

 صفا دمي راز با صوفي بي      چون نيست درين زمانه ما را 

 خود ز خوديم و از خداييم  بي        ي صفاييم  ما صوفي صفه

 

 ددوش از سر خم صدا برآم

 جوش از مي جانفزا برآمد        دوش از سر خم صدا برآمد 

 ني رست و به صد نوا برآمد      زان جوش به گوش خاک در دهر 

 چون گنج ز کنجها برآمد        ي جهان نگنجد  در حوصله

 کاژدر شد و از عصا برآمد        حقا که ز قدرت همو بود 

 مي ده که ز مي صفا برآمد        خواره امروز  اي رند شراب

 گرد تو ز گرد ما برآمد      چندان که تو شرح عشق کردي 

 خود را شد و از خدا برآمد      ي آنکه صوفي امروز  شکرانه

 خود ز خوديم و از خداييم  بي        ي صفاييم  ما صوفي صفه

 

 زين پيش که از جهان پرغم

 جستيم وفا نشد مسلم        زين پيش که از جهان پرغم 

 مي نوش به ياد ملکت جم        چون ملکت جم نماند جاويد 

 ي من غم تو يکدم از سينه        اي آنکه نگشته است خالي 
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 تدبير دل رميده کردم        بازآ که در آرزوي رويت 

 دردم چو طبيب ديد در دم        گفتم به طبيب درد خود را 

 وان نيز به صبر کرد مرهم        بنوشت به خون دل جوابي 

 شبي چو شبنمبر خاک درش         بنشيني اگر مجال داري 

 بر گوي به ساکنان محرم        اي بيدل اگر تو دست يابي 

 بي خود ز خوديم و از خداييم         ي صفاييم  ما صوفي صفه

 

 اي بلبل خوشنوا فغان کن

 عيد است نواي عاشقان کن        اي بلبل خوشنوا فغان کن 

 ترک دل و برگ بوستان کن      چون سبزه ز خاک سر برآورد 

 وز برگ بنفشه سايبان کن        من ساز بالشت ز سنبل و س

 سرخوش شو و دست در ميان کن        چون الله ز سر کله بينداز 

 وز هر ورقي گلي نشان کن        ي غزل را  بردار سفينه

 دان کن در گوش حريف نکته        صد گوهر معني ار تواني 

 در مجلس عاشقان روان کن      وان دم که رسي به شعر عطار 

 بي خود ز خوديم و از خداييم         ييم ي صفا ما صوفي صفه

 

 کي باشد ازين نشيب نمناک

 ي جان زند برافالک دل خيمه        کي باشد ازين نشيب نمناک 

 بفشاند روح دامن از خاک        بستاند عقل جوهر از جان 

 ي عاشقان زند چاک در حلقه       ي چار طاق ايوان  وين خيمه

 و چو ترياکاميد خالص از      زهر است مزاج چار عنصر 

 تن کيست طفيليي به فتراک      عشق است براق جان درين راه 

 در هودج کبريا بر افالک      آن لحظه که جان شود خرامان 

 رقاص چو صوفيان چاالک        ي ارغنون توحيد  بر نغمه

 در محفل قدسيان طربناک        کوبان  دست اندازان و پاي

 ي تن پاکوز هستي و نيست        از نام و نشان و دل مجرد 
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 ني از حجب طبيعيش باک        ني از صفت بهيميش وهم 

 ساکن شده است و خرم االک        ي کمال کلي  در مرتبه

 راهي طلبد به سر وحدت        در ظل سرادقات الفت 

 

 هرگز بود اي رفيق واال

 وارسته تو از مني و از ما        هرگز بود اي رفيق واال 

 کشاکش تمنافارغ ز       من سايه صفت فتاده بر خاک 

 در خوف هواي ال و اال        تو باز گشاده بال همت 

 ي هفت سقف مينا بر طره        افراخته رايت جاللت 

 بر اوج سرير چرخ خضرا        تکيه زده همچو پادشاهان 

 بيرون زده رخت دل به صحرا        ي تنگ آفرينش  وز حجره

 از چشم خرد در آن تماشا        بربود نقاب ما سوي اهللا 

 ي برق حسن يکتا با لمعه      ي نور عشق يکرنگ  هدر شعل

 ايمن ز فضولي من و ما         آزاد زبند امر تکليف 

 شبنم که فتد درون دريا      ي وصل يار از آن سان  در جذبه

 يک لحظه بدان شد آمد اينجا      چون قطره ازين رجوع رجعت 

 آن دم که جمال يار بيني         آيا که چه کار و بار بيني 

 

 ست وجود آدمي زادشهري ا

 بر باد نهاده شهر بنياد       شهري است وجود آدمي زاد 

 چون باد گذشت خاک استاد        باد است که خاک را براند 

 شهوت چو عوام و خشم جالد      دل خسرو شهر و عقل دستور 

 خرم بود آن بالد و آزاد      گر شاه به مشورت وزير است 

 ه به باد بردادبنياد هم        ور هيچ به ضد آن بود کار 

 بر گنج ازين طلسم بيداد        جان گنج طلسم جسم دايم 

 گه باد به دست رند و شياد        گه خازم گنج ايمن و مصلح 

 وان مهر به دست عشق همزاد        در بسته به مهر خاتم دين 
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 شد شاه و وزير و شحنه آزاد       سلطان چو خزينه نقل فرمود 

 گفت و شنود و بانگ و فرياداز        شه خانه خراب و شهر خالي 

 هر يک به بالد ديگر افتاد        عمال مناصب واليت 

 زيرا که بدين قدم نشان است         در انجمن مقربان است 

 

 اين خاک ز لطف نور برخاست

 وانگاه روان شد از چپ و راست      اين خاک ز لطف نور برخاست 

 برتر ز ضمير و وهم داناست        شد جانوري که آشيانش 

 بزمي و بساط ديگر آراست       لحظه ز فيض و فضل آن نور هر

 ي او چو روز پيداست بر چهره        سري که فلک نبود محرم 

 در جنب وجود او مهياست      ي دو کون است  نقدي که خالصه

 مقصود وجود نقش اشياست       مطلوب ظهور سر امر است 

 غواص بحور دين و دنياست       درج گهر و کنوز غيب است 

 منجوق و لواي عز واالست        ي طلوع آدم  کوکبهدر 

 بر قد قباي او بود راست      کين وصف چنين به رمز عشاق 

 هرگز شنوند اين سخن ني         سودازدگان دين و دنيي 

 

 رفتند سران به بزم سلطان

 ماندند جنيبه را به دربان        رفتند سران به بزم سلطان 

 ال را به خمدانبردند سف      ريحان به رياض انس پيوست 

 ي فهم شد سخندان نو برده      ي طبع گشت خاموش  پرورده

 از محو صفات صنع يزدان      شد قطره محيط و ذره خورشيد 

 در مطلع نور قرب جانان        آثار خصال جسم گم شد 

 ي وصل اوست غلتان بر روضه        ي شبنم سحرگاه  تا قطره

 خواب مستاني نيم  چون ناله        ي نيستي هم آواز  در پرده

 تيري به نشان راست بنشان      چون هيچ نشان نيابي از خود 

 مشکي مکن از جمال خوبان      چون سوخت سپند خوش برآسود 
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 خواندم که فناست مغز ايمان        ي کيمياي توحيد  در نسخه

 خود را ز برون در نماني         اين است سخن که تا تواني 

 

 آن کيست بر آن سپهر اعظم

 وان کيست وراي هر دو عالم       آن سپهر اعظم آن کيست بر 

 وز آب درو بالد احکم        از خاک يکي سواد افتد 

 کم نام ولي دو کون ازو کم        کم کار ولي درو جهان گم 

 در نقش نگينش اسم اعظم        در نور جبينش حج اکبر 

 ي توست اين لغت ضم در نسخه      جايي مرو و به خود فرو شو 

 اسرار زمين و آسمان هم        يابي در حرف نخست باز 

 افتاد دلت زهي مکرم        گر بر سر سر اين معما 

 رو رو که جهان شدت مسلم      خوش باد شب و خجسته روزت 

 چون شرح دهد زبان گنگم      گنگ از دل درج سر به مسمار 

 يک نم ز شراب چارکون يم      يک ذره سپهر و هفت خورشيد 

 ر صفات و ذات مبهمانوا        عطار ز سر عشق بر گوي 

 بر خاک فتاده ناگهاني        تو نور هواي آن جهاني 

 

  
  
  

  "پايان"
  "التوفيق.. و من ا  "


