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 رباعيات
 
 

 اي واي به خجلت و پريشاني ما    گر فاش شود عيوب پنهاني ما 
 گبران متنفر از مسلماني ما  داري و شاد از اسالم  ما غره به دين

 
 

 با يار شب و روز كشم جام شراب      غير بر غم تو درين دير خراب اي
 ي ناب تو خون جگر خوري و من باده  از ساغر هجر و جام وصلش شب و روز 

 
 

 هر دم رسدم بر دل و جان قوت و قوت  از عشق كز اوست بر لبم مهر سكوت 
 اموتعشق است و علي ذالك احيي و     ي عشق و مذهب و ملت من  من بنده
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 باغي است كه از هر گلي آراسته است  روي تو كه رشك ماه ناكاسته است 
 آني كه دل من از خدا خواسته است       گر زان كه خدا نيز وفائي بدهد 

 
 

 پرست من و توست خصم تن و جان مي  ساقي فلك ارچه در شكست من و توست 
  دست من و توستدر دست من و تو، دست   ي مي باشد  تا جام شراب و شيشه

 
 

 شمشير وكيل آن شه كشورگير است   اين تيغ كه شير فلكش نخجير است 
 ي اين شمشير است آن دست كه بر قبضه   پيوسته كليد فتح دارد در مشت 

 
 

 هم دشمن عمر و هم عدوي جان است  اين تيغ كه در كف آتشي سوزان است 
 ف فياض هدايت خان استچون در ك    با اين همه جان بخشد اگر نيست شگفت 

 
 

 مانند حرم مكرم و محترم است    اين تكيه كه رشك گلستان ارم است 
 از هر خطر ايمن است تا در حرم است  بگريز در آن از ستم چرخ كه صيد 

 
 

 يا با تو دمي همدم و همراز آيد     يك لحظه كسي كه با تو دمساز آيد 
 ز نرود وگر رود باز آيدهرگ     از كوي تو گر سوي بهشتش خوانند 

 
 
 



 گذرد بر من زغمت به تاب و تب مي  گذرد  هر شب به تو با عشق و طرب مي
 گذرد تا صبح نداني كه چه شب مي         تو خفته به استراحت و بي تو مرا 

  
 

 وز رفتن جان رهم ز هجران چه شود  يارب رود از تنم اگر جان چه شود 
 از مرگ شود مشكلم آسان چه شود     مشكل شده زيستن مرا بي ياران

 
 

 جامي كه دهد ز ساغر جم خوشتر   دست ساقي ز دست حاتم خوشتر 
 در ني، ز دم عيسي مريم خوشتر  ي لب نايي  آن دم كه دمد ز گوشه

 
 

 ي صاحب نظران را ز تو نور وي ديده  اي مستمعان را ز حديث تو سرور 
  كر باد الهي و چشمم كورگوشم    جز حرف و رخت گر شنوم ور بينم 

 
 

 ام زرد نگر وز درد فراق چهره    باز آي و به كوي فرقتم فرد نگر 
 بيمار نگر دوانگر درد نگر   طلبم  از مرگ دواي درد خود مي

 
 

 ي گرمم نفس سرد نگر در سينه    باز آي و دلم ز هجر پردرد نگر 
 كسيم فرد نگر يي ب در زاويه        مو نسيم تنها بين  ي بي در گوشه

 
 
 



 روز سيهي و شام تاري كه مپرس       دارم ز غم فراق ياري كه مپرس 
 روزي كه مگوي و روزگاري كه مپرس  از دوري مهر دل فروزي است مرا 

 
 

 رنجور تو را روز ماللي كه مپرس     مهجور تو را شب خيالي كه مپرس 
 فتاده به حالي كه مپرساي ا در گوشه       گفتي هاتف چه حال داري بي من 

 
 

 در جان و دل اندوه و ماللي كه مپرس        دارم ز جدايي غزالي كه مپرس 
 پرسي چه بود حال تو حالي كه مپرس  گوئي چه بود درد تو دردي كه مگوي 

 
 

 زني ديدم ازو مردي بيش در پيره   زد از مردي خويش  بس مرد كه الف مي
 مردند ولي با لب و با سبلت و ريش     ابناي زمانه ديدم اغلب هاتف 

 
 

 جان سوخته از آتش دلسوز فراق       ام از ناوك دلدوز فراق  دلخسته
 ها شب هجر و روزها روز فراق شب   دردا و دريغا كه بود عمر مرا 

 
 

 كني رنگ به رنگ رنگي و جلوه مي بي     اي در حرم و دير ز تو صد آهنگ 
 در مسجد اسالم و كليساي فرنگ  ب و روز خوانند تو را ممن و ترسا ش

 
 
 



 داني به سرش چيست پريشان كاكل  آن گل كه چو من هزار دارد بلبل 
 يا سرزده در بنفشه زاري سنبل        زاري ريحان  روئيده ميان سبزه

 
 

 صحرا همه سبزه كوهساران همه گل   اكنون كه زمين شد ز بهاران همه گل 
 وز طلعت تو به چشم ياران همه گل  همه خار از فرقت توست در دل ما 

 
 

 وز بيدادش ز عمر دلگير شدم    از جور بتي ز عمر خود سير شدم 
 ناكرده جواني به جهان پير شدم   از تازه جواني كه به پيري برسد 

 
 

 در دل ز غم تو خار خاري دارم    از عشق تو جان بي قراري دارم 
 پنداري كه با تو كاري دارم مي     هر دم كشدم سوي تو بيتابي دل 

 
 

 دست از دستم كشي كنون دامن هم            اول بودت برم گذر مسكن هم 
 اي كه بودي من هم با من تو چنان نه  من نيز بر آن سرم كه گيرم سر خويش 

 
 

 بس دور زد آسمان و گرديد انجم    زان روز كه شد بناي اين نه طارم 
 وان در يگانه كيست مريم خانم     به وجود نظير آمد  تا يك در بي

 
 
 



 ترم وز جمله شهيدان تو مظلوم  ترم  من از همه عشاق تو مغموم
 ترم ترم وز همه محروم مشتاق   فرياد كه من از همه ديدار تو را 

 
 

 در كوي تو چون ره گدايي دارم   در دهر چه غم ز بينوايي دارم 
 چون با سگ كويت آشنايي دارم  بيگانه شوند گر ز من خلق چه باك 

 
 

 ي كوچه و بازارم ازو رسوا شده    اين گل كه به چشم نيك و بد خارم ازو 
 دل نگذارد كه دست بردارم ازو  خواهم كه دست ازو بردارم  من مي

 
 

 روي تو خاصيت خار آيد ازو بي     هر گل كه شميم مشكبار آيد ازو 
 اي جان جهان بي تو چكار آيد ازو  تر از آن چيزي نيست  جاني كه گرامي

 
 

 كار همه كس ز آسمان ناله و آه  بر روي زمين نه كار يك كس دلخواه 
 بس ديدن خاك تيره و دود سياه   كاري چو زمين و آسمان نگشايند 

 
 

 هر لحظه جدا ساختي جاني ز تني   اين ريخته خون من و صد همچو مني 
 بر دامن خويش دست خونين كفني      عذرت چه بود چو روز محشر بيني 

 
 
 



 جان گيري و نان در عوض جان ندهي   اي خواجه كه نان به زيردستان ندهي 
 از بهر تو جان دهند و تو نان ندهي       شرمت بادا كه زيردستان ضعيف 

 
 

 وز عمر گرانمايه نمانده است بسي   افسوس كه از همنفسان نيست كسي 
 با همنفسي بر آرم از دل نفسي       لحظه دردا كه نشد به كام دل يك 

 
 

 حيف از تو ولي كه شمع هر انجمني           هرچند كه گلچهره و سيمين بدني 
 با غير مگو حرفي و مشنو سخني               اي يار وفادار اگر يار مني 

 
 

 تك بيتي
 
 

 ن غير رساند خبر آنجاكز مردن م                      كشد ار دور ز كوي تو بميرم آن مي
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقطعات
 

 خار بدرودن به مژگان خاره فرسودن به دست
 
 سنگ خاييدن به دندان كوه ببريدن به چنگ     خار بدرودن به مژگان خاره فرسودن به دست

 وص در كام نهنگـگال ضيغم غـنـجه با چـنـپ     دان مارـه بر دنـوسـرب بـعب با دنبال عقـل
 يدن شرنگـوشـرزه نـار گـدان مـن دنـوز ب     ليب ـرزه دوشيدن حـر شـيـان شـتـسـر پـاز س
 تنگ زالي در بغل شب بر گرفتن تنگ پيره رـيـرخـيـدن خـيـشـردن كـر گـولي روز بـره غـن

 ر ساختن مست و ملنگـبـنـاالي مـشيخ را ب     امـاه صيـعه در مـمـگ روز جـنـراب و بـاز ش
 ها با پاي لنگ نگـا فرسـدن بي عصـريـره ب     نگالخـوز و سـمـنه در تـرهـا بـام و پـه كـنـشـت
 ي غضبان پلنگ صيد بگرفتن به قهر از پنجه     هـرسنـير گـام شـم از كـشـمه بگرفتن به خـعـط

 ها كردن پديد از خار تر در خاره سنگ قبـن     ها بستن شگرف از كلك مه بر آب تند نقش
 ادن پالهنگـهــا نـر پـانده را بـمـيـاقـر بـعم     دــنـمـدن كـنـكـردن افـر گـه را بـتـار رفــروزگ

 گ افكندن به جنگـرنـيـار از نـا يـر را بـيـغ    يار را ز افسون به كوي هاتف آوردن به صلح
 باده نوشم سرخ و زرد و جامه پوشم رنگ رنگ  زم المــه در بـود بر من كـر بـتـانـد ره آسـص
 گـنـرد نــم گـامــان نــادا دور از دامـدور ب     و برآرـرآرد گـر بـن گـي مـتـسـرد از هـرخ گـچ

 
 نظير الهي ازين ششپر بي

 
 عدو را دل افكار و جان خسته باد    ر ـيـظـن يـر بـپـشـي ازين شـهـال

 ش جهت بسته بادـاره از شـره چ     م بد انديش در زير آنـصـبه خ
 
 
 



 ياض خان واال شانگفت ف
 

 و نامــكـيـو نـديـر آن خــجــنــخ     ان واال شانـاض خـيـت فـفـگ
 اين نهنگ و نهنگ خون آشام             ي پايانـر بـحـر و بـحـود بـآن ب

 ن را زيمن بخت مدامـاد ايـب         مـق دائـف حـطــاد آن را ز لـب
 اد نيامـهـج نـم كـصـي خ هـنـسي                  ابـضـراد خـامـواه نـدخـون بـخ

 
 مجوش اي فرومايه گر من تو را

 
 وخي گل هجو بر سر زدمـبه ش   و را ـمجوش اي فرومايه گر من ت

 به نام تو اين سكه بر زر زدم   رون ـي آرم بـامـنـمـا ز گـو را تـت
 ر زدمـنجـنه از دشمني بر تو خ   تم ـيغ آخـن به روي تو تـنه از كي

 ر خر زدمـغ بـيـان تـحـتـي امـپ   تـمـتـفـا گـجـايي هـع آزمـبـه طـب
 

 عزيزم بهر آزارم نهاني
 

 مـلـعـي مـبـــلــت از كــرداشـرس بـم       ي ــانــهـــر آزارم نـــهــزيزم بــع
 مــلــعــان اهللا يـــم بـــلـــعــــم يــــال     چنين دانست كاين را من ندانم 

 
 
 
 
 
 
 



 امير داد گستر خان عادل
 

 رخ خانــاهــرور شـدل پـر عـــيـــدل           ادل ــان عــر خــتــســر داد گــيـام
 رمانـر ز فــش سـانــمـد آسـيــچـپـن           ت ــخــاري بـز يـران كـامـديو كـخ

  دورانش دادـتــه دسـي بـنـرزيـبــت           مـصــي خـتـسـل هـع نخـبراي قط
 ه نشان شوكت و شانـن نـرزيـبــت            رت ـصــح و نـتـتبرزين نه كليد ف

 وفانـم طـصـون خــزد ز خـيـگـه انـك            ار ــرر بـري شـرزين نه رگ ابـبـت
 دوانـكه قوت اوست مغز اهل ع            هـشـيـدپـيـي صـابـرزين نه عقـبـت
 انـبـعـا و ثـضـيـد بـي و يـوسـو مـچ     اند ـمف نـردش بر كـيـي كو گـسـك

 سر دشمن چو گوي از ضرب چوگان          اد دايمـان بــشــريـش پـبـيـز آس
 

 رخساري صبح و شامي و ماه
 

 ف و دو رخ دو خال آنگاهـبا دو زل       اريــســرخ  اهـي و مـامـح و شـبـص
 ر و دو ماهـره ابـيـا دو تـري بـتـخا       ي ــي و ز پــبــا شـفـروزي و از ق

 راهـمـان هــارشــبــگــج از زنــنــپ        ار از روم ــهــش چـبـل حـدو ز اه
 اري اي آگاهــمـه شـه نـو نـر تـگ        ل را ــه دو لـبــك شــر يــهــدو گ
 ياهـساي ز  هـه دانـبـك و شـش يـب       د ـانـد مـواهـخــم نـهـع نـد وضـعـب

 
 زنگيي با دو ترك و دو هندو

 
 ه زاغ اي آگاهــا ســاي ب هــضــيــب   دو ـنـرك و دو هـي با دو تـزنگي

 ب و دو روشن ماهـره شـيـار تــچ   ان ــابـار كوكب تـپس از آن چ
 شمري آنگاهـهفت هفت ار تو ب   ع آيند ـمـچون به ترتيب ذكر ج
 ياهـانه ســيــد در آن مـانـمـه نـك     دان ـيـني مـهفتمين را برون ك



 تو اي نسيم صباحي كه پيك دلشدگاني
 

 اح روان شو به جستجوي صباحيـبـالص ليـع  اني ـشدگـاحي كه پيك دلـيم صبـو اي نسـت
 چو صبح خرم و خندان شتاب سوي صباحي   تي ـرفـو گـربان چـهـزل آن يار مـنـسراغ م

 ي برو به كوي صباحيـحـيـبـل روي صـيـطف          ايد ـگرت هواست كه در بر رخ تو زود گش
 ت صبحك اهللا بخوان به روي صباحيـنخس          يت ـپس از سالم به كنجي نشين و بهر تح

 ديثي از لب شيرين و بذله گوي صباحيـح   د ــرآيـار بــن ديـان ايــبــريـاد غـه يـر بـاگ
 د در آرزوي صباحيـنـيـشـره نـيـان تــبــش   بگو كه هاتف محنت نصيب غمزده تا كي 

 اس مشكبوي صباحيـي انفـي از مـوحـبـص   ار دوري و خواهد ـبه جان رسيده ز رنج خم
 
 

-------------------------------------------------------- 

 جاويد ايران 
 پاينده ايران و ايراني

-------------------------------------------------------- 
 

 .اين مجموعه رايگان مي باشد و انتشار آن در سايتها و وبالگها آزاد است
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