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 سر آغاز

 سخن گفتن اندر زبان آفريد   به نام خدايی که جان آفريد 

 کريم خطا بخش پوزش پذير   ی دستگير  خداوند بخشنده

 به هر در که شد هيچ عزت نيافت  عزيزی که هر کز درش سر بتافت 

 به درگاه او بر زمين نياز   سر پادشاهان گردن فراز 

 نه عذرآوران را براند بجور  نه گردن کشان را بگيرد بفور 

 چو بازآمدی ماجرا در نوشت  وگر خشم گيرد به کردار زشت 

 گنه بيند و پرده پوشد بحلم  دو کونش يکی قطره در بحر علم 

 پدر بی گمان خشم گيرد بسی   گ جويد کسی اگر با پدر جن

 چو بيگانگانش براند ز پيش  وگر خويش راضی نباشد ز خويش 

 عزيزش ندارد خداوندگار   وگر بنده چابک نيايد به کار 

 بفرسنگ بگريزد از تو رفيق   وگر بر رفيقان نباشی شفيق 

 شود شاه لشکرکش از وی بری  وگر ترک خدمت کند لشکری 

 به عصيان در زرق بر کس نبست   اوند باال و پست وليکن خد

 چه دشمن بر اين خوان يغما، چه دوست  ی عام اوست  اديم زمين، سفره

 که از دست قهرش امان يافتی؟   وگر بر جفا پيشه بشتافتی 

 غنی، ملکش از طاعت جن و انس  بری، ذاتش از تهمت ضد و جنس 

 مرغ و مور و مگسبنی آدم و   پرستار امرش همه چيز و کس 

 که سيمرغ در قاف قسمت خورد   خوان کرم گسترد  چنان پهن

 که ملکش قديم است و ذاتش غنی   مر او را رسد کبريا و منی 

  يکی را به خاک اندر آرد ز تخت  يکی را به سر برنهد تاج بخت 

 گليم شقاوت يکی در برش   کاله سعادت يکی بر سرش  

 گروهی بر آتش برد ز آب نيل   گلستان کند آتشی بر خليل 

 وراين است، توقيع فرمان اوست  گر آن است، منشور احسان اوست 

 همو پرده پوشد به آالی خود   پس پرده بيند عملهای بد 
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 بمانند کروبيان صم و بکم  تهديد اگر برکشد تيغ حکم ه ب

 عزازيل گويد نصيبی برم  وگر در دهد يک صالی کرم 

 بزرگان نهاده بزرگی ز سر  رگيش بر به درگاه لطف و بز

 تضرع کنان را به دعوت مجيب  فروماندگان را به رحمت قريب 

 بر اسرار ناگفته، لطفش خبير  بر احوال نابوده، علمش بصير 

 خداوند ديوان روز حسيب  به قدرت، نگهدار باال و شيب 

 نه بر حرف او جای انگشت کس  نه مستغنی از طاعتش پشت کس 

 به کلک قضا در رحم نقش بند   نکوکار نيکی پسند قديمی 

 روان کرد و گسترد گيتی بر آب  ز مشرق به مغرب مه و آفتاب 

 فرو کوفت بر دامنش ميخ کوه   زمين از تب لرزه آمد ستوه 

 ست بر آب صورتگری؟ که کرده  دهد نطفه را صورتی چون پری 

 روزه رنگگل لعل در شاخ پي  نهد لعل و فيروزه در صلب سنگ 

 ای در شکم ز صلب اوفتد نطفه  ای سوی يم  ز ابر افگند قطره

 وز اين، صورتی سرو باال کند   از آن قطره لولوی الال کند 

 که پيدا و پنهان به نزدش يکيست  بر او علم يک ذره پوشيده نيست 

 دست و پايند و زور وگر چند بی   مهيا کن روزی مار و مور 

 که داند جز او کردن از نيست، هست؟   نقش بست  به امرش وجود از عدم

 وزان جا به صحرای محشر برد   دگر ره به کتم عدم در برد 

 فرومانده از کنه ماهيتش   جهان متفق بر الهيتش 

 بصر منتهای جمالش نيافت   بشر ماورای جاللش نيافت 

 نه در ذيل وصفش رسد دست فهم  نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم 

 ای بر کنار که پيدا نشد تخته   ورطه کشتی فروشد هزار در اين

 که دهشت گرفت آستينم که قم  چه شبها نشستم در اين سير، گم 

 قياس تو بر وی نگردد محيط  محيط است علم ملک بر بسيط 

 نه فکرت به غور صفاتش رسد   نه ادراک در کنه ذاتش رسد 
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  چون سبحان رسيدنه در کنه بی  توان در بالغت به سحبان رسيد 

 اند به الاحصی از تگ فرومانده اند  که خاصان در اين ره فرس رانده

 که جاها سپر بايد انداختن  نه هر جای مرکب توان تاختن 

 ببندند بر وی در بازگشت  وگر سالکی محرم راز گشت 

 که داروی بيهوشيش در دهند  کسی را در اين بزم ساغر دهند 

 ست ها باز و پر سوخته يکی ديده  ست  تهيکی باز را ديده بردوخ

 وگر برد، ره باز بيرون نبرد  کسی ره سوی گنج قارون نبرد 

 ست کشتی برون کز او کس نبرده  بمردم در اين موج دريای خون 

 نخست اسب باز آمدن پی کنی  اگر طالبی کاين زمين طی کنی 

 صفائی بتدريج حاصل کنی   ی دل کنی  تأمل در آيينه

 طلبکار عهد الستت کند  بويی از عشق مستت کند مگر 

 وزان جا به بال محبت پری  به پای طلب ره بدان جا بری  

 نماند سراپرده اال جالل   های خيال  بدرد يقين پرده

 عنانش بگيرد تحير که بيست  دگر مرکب عقل را پويه نيست 

 تگم آن شد که دنبال راعی نرف  در اين بحر جز مرد داعی نرفت 

 اند برفتند بسيار و سرگشته  اند  کسانی کز اين راه برگشته

 که هرگز به منزل نخواهد رسيد   خالف پيمبر کسی ره گزيد 

 توان رفت جز بر پی مصطفی  محال است سعدی که راه صفا 

 

 فی نعت سيد المرسلين عليه الصلوة و السالم

 نبی البرايا شفيع االمم   کريم السجايا جميل الشيم 

 امين خدا، مهبط جبرئيل   مام رسل، پيشوای سبيل ا

 امام الهدی، صدر ديوان حشر  شفيع الوری، خواجه بعث و نشر 

 همه نورها پرتو نور اوست  کليمی که چرخ فلک طور اوست 

 ی چند ملت بشست کتب خانه  يتيمی که ناکرده قرآن درست 
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 نيمبه معجز ميان قمر زد دو   چو عزمش برآهخت شمشير بيم 

 تزلزل در ايوان کسری فتاد   چو صيتش در افواه دنيا فتاد 

 به اعزاز دين آب عزی ببرد  به القامت الت بشکست خرد 

 که تورات و انجيل منسوخ کرد  نه از الت و عزی برآورد گرد 

 به تمکين و جاه از ملک برگذشت  شبی بر نشست از فلک برگذشت 

 ر سدره جبريل از او بازماندکه د  چنان گرم در تيه قربت براند 

 که ای حامل وحی برتر خرام   الحرام  بدو گفت ساالر بيت

 عنانم ز صحبت چرا تافتی؟  چو در دوستی مخلصم يافتی 

 بماندم که نيروی بالم نماند   بگفتا فراتر مجالم نماند 

 فروغ تجلی بسوزد پرم   اگر يک سر مو فراتر پرم 

 که دارد چنين سيدی پيشرو  نماند به عصيان کسی در گرو 

 عليک السالم ای نبی الوری   چه نعت پسنديده گويم تورا؟ 

 بر اصحاب و بر پيروان تو باد   درود ملک بر روان تو باد 

 عمر، پنجه بر پيچ ديو مريد   نخستين ابوبکر پير مريد 

  چهارم علی، شاه دلدل سوار   دار  خردمند عثمان شب زنده

 که بر قول ايمان کنم خاتمه    فاطمه  خدايا به حق بنی

 من و دست و دامان آل رسول   اگر دعوتم رد کنی ور قبول 

 ز قدر رفيعت به درگاه حی  چه کم گردد ای صدر فرخنده پی 

 به مهمان دارالسالمت طفيل   که باشند مشتی گدايان خيل 

 زمين بوس قدر تو جبريل کرد   خدايت ثنا گفت و تبجيل کرد 

 تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل    آسمان پيش قدرت خجل بلند

 دگر هرچه موجود شد فرع تست  تو اصل وجود آمدی از نخست 

 که واالتری زانچه من گويمت   ندانم کدامين سخن گويمت 

 ثنای تو طه و يس بس است  تو را عز لوالک تمکين بس است 

 لسالمعليک الصلوة ای نبی ا  چه وصفت کند سعدی ناتمام؟ 
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 در سبب نظم کتاب

 بسر بردم ايام با هر کسی   در اقصای گيتی بگشتم بسی 

 ای يافتم ز هر خرمنی خوشه   ای يافتم  تمتع به هر گوشه

 نديدم که رحمت بر اين خاک باد  چو پاکان شيراز، خاکی نهاد 

 برانگيختم خاطر از شام و روم   توالی مردان اين پاک بوم 

 تهيدست رفتن سوی دوستان    بوستان دريغ آمدم زان همه

 بر دوستان ارمغانی برند   بدل گفتم از مصر قند آورند 

 تر از قند هست سخنهای شيرين  مرا گر تهی بود از آن قند دست 

 که ارباب معنی به کاغذ برند  نه قندی که مردم بصورت خورند 

 بر او ده در از تربيت ساختم   چو اين کاخ دولت بپرداختم 

 نگهبانی خلق و ترس خدای  يکی باب عدل است و تدبير و رای 

 که منعم کند فضل حق را سپاس   دوم باب احسان نهادم اساس 

 نه عشقی که بندند بر خود بزور سوم باب عشق است و مستی و شور 

 ششم ذکر مرد قناعت گزين  چهارم تواضع، رضا پنجمين 

  از شکر بر عافيتبه هشتم در   به هفتم در از عالم تربيت 

 دهم در مناجات و ختم کتاب  نهم باب توبه است و راه صواب 

 به تاريخ فرخ ميان دو عيد   به روز همايون و سال سعيد 

 که پر در شد اين نامبردار گنج  ز ششصد فزون بود پنجاه و پنج 

 هنوز از خجالت سر اندر برم   ست با دامنی گوهرم  بمانده

 درخت بلندست در باغ و پست  يز هست که در بحر لل صدف ن

  ام عيب جوی هنرمند نشنيده   اال ای هنرمند پاکيزه خوی 

 بناچار حشوش بود در ميان  قبا گر حريرست و گر پرنيان  

 کرم کار فرمای و حشوم بپوش   تو گر پرنيانی نيابی مجوش 

 ام دست پيش به دريوزه آورده  ی فضل خويش  ننازم به سرمايه
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 بدان را به نيکان ببخشد کريم    که در روز اميد و بيم شنيدم

 به خلق جهان آفرين کار کن   تو نيز ار بدی بينيم در سخن 

 به مردی که دست از تعنت بدار   چو بيتی پسند آيدت از هزار 

 چو مشک است کم قيمت اندر ختن  همانا که در پارس انشای من 

 بت درم عيب مستور بودبه غي  چو بانگ دهل هولم از دور بود 

 بشوخی و فلفل به هندوستان  گل آورد سعدی سوی بوستان 

 چو بازش کنی استخوانی در اوست  چو خرما به شيرينی اندوده پوست 

 

 ابوبکر بن سعد بن زنگی

 سر مدحت پادشاهان نبود  مرا طبع از اين نوع خواهان نبود 

 بدالنمگر باز گويند صاح   ولی نظم کردم به نام فالن 

 در ايام بوبکر بن سعد بود  که سعدی که گوی بالغت ربود 

 که سيد به دوران نوشيروان  سزد گر به دورش بنازم چنان 

 نيامد چو بوبکر بعد از عمر   جهانبان دين پرور دادگر 

 به دوران عدلش بناز، ای جهان   سر سرفرازان و تاج مهان 

  اين کشور آرامگاهندارد جز   گر از فتنه آيد کسی در پناه 

 حواليه من کل فج عميق   فطوبی لباب کبيت العتيق 

 که وقف است بر طفل و درويش و پير  نديدم چنين گنج و ملک و سرير 

 که ننهاد بر خاطرش مرهمی   نيامد برش دردناک غمی 

 خدايا اميدی که دارد برآر   طلبکار خيرست و اميدوار 

  از تواضع سرش بر زمينهنوز   کله گوشه بر آسمان برين 

 ز گردن فرازان تواضع نکوست  گدا گر تواضع کند خوی اوست 

 زبردست افتاده مرد خداست  اگر زيردستی بيفتد چه خاست؟ 

 رود که صيت کرم در جهان می   رود  نه ذکر جميلش نهان می

 ندارد جهان تا جهان است، ياد   چنويی خردمند فرخ نهاد 
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 ای که نالد ز بيداد سرپنجه   ای  هنبينی در ايام او رنج

 فريدون با آن شکوه، اين نديد  کس اين رسم و ترتيب و آيين نديد 

 که دست ضعيفان به جاهش قوی است  از آن پيش حق پايگاهش قوی است 

  که زالی نينديشد از رستمی  چنان سايه گسترده بر عالمی 

 مانبنالند و از گردش آس  همه وقت مردم ز جور زمان  

 ندارد شکايت کس از روزگار   در ايام عدل تو، ای شهريار 

 پس از تو ندانم سرانجام خلق   بينم آرام خلق  به عهد تو می

 که تاريخ سعدی در ايام تست  هم از بخت فرخنده فرجام تست 

 در اين دفترت ذکر جاويد هست  که تا بر فلک ماه و خورشيد هست 

 ز پيشينگان سيرت آموختند   ملوک ار نکو نامی اندوختند 

 سبق بردی از پادشاهان پيش  تو در سيرت پادشاهی خويش 

 بکرد از جهان راه يأجوج تنگ  سکندر به ديوار رويين و سنگ 

 نه رويين چو ديوار اسکندرست  تو را سد يأجوج کفر از زرست 

 سپاست نگويد زبانش مباد  زبان آوری کاندر اين امن و داد 

 که مستظهرند از وجودت وجود  يش و کان جود زهی بحر بخشا

 نگنجد در اين تنگ ميدان کتاب  برون بينم اوصاف شاه از حساب 

 مگر دفتری ديگر امال کند  گر آن جمله را سعدی انشا کند 

 همان به که دست دعا، گسترم  فروماندم از شکر چندين کرم 

 بادجهان آفرينت نگهدار    جهانت به کام و فلک يار باد 

 زوال اختر دشمنت سوخته   بلند اخترت عالم افروخته 

 وز انديشه بر دل غبارت مباد  غم از گردش روزگارت مباد 

 پريشان کند خاطر عالمی   که بر خاطر پادشاهان غمی 

 ز ملکت پراگندگی دور باد  دل و کشورت جمع و معمور باد 

 تدبير، سستبدانديش را دل چو   تنت باد پيوسته چون دين، درست 

 دل و دين و اقليمت آباد باد   درونت به تاييد حق شاد باد  
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 ست و باد دگر هرچه گويم فسانه  جهان آفرين بر تو رحمت کناد 

 که توفيق خيرت بود بر مزيد   همينت بس از کردگار مجيد 

 که چون تو خلف نامبردار کرد  نرفت از جهان سعد زنگی بدرد 

 که جانش بر اوج است و جسمش به خاک  اصل پاک عجب نيست اين فرع ازان

 به فضلت که باران رحمت ببار   خدايا بر آن تربت نامدار 

 فلک ياور سعد بوبکر باد  گر از سعد زنگی مثل ماند و ياد 

 

 محمد بن سعد بن ابوبکر

 خداوند تاج و خداوند تخت   اتابک محمد شه نيکبخت 

  جوان و به تدبير پيربه دولت  ضمير  بخت روشن جوان جوان

 به بازو دلير و به دل هوشمند  به دانش بزرگ و به همت بلند 

 که رودی چنين پرورد در کنار   زهی دولت مادر روزگار 

 به رفعت محل ثريا ببرد   به دست کرم آب دريا ببرد 

 سر شهرياران گردن فراز  زهی چشم دولت به روی تو باز 

 نه آن قدر دارد که يکدانه در  صدف را که بينی ز دردانه پر 

 ای ی سلطنت خانه که پيرايه   ای  تو آن در مکنون يکدانه

 بپرهيز از آسيب چشم بدش  دار يارب به چشم خودش  نگه

 به توفيق طاعت گرامی کنش   خدايا در آفاق نامی کنش 

 مرادش به دنيا و عقبی برآر  مقيمش در انصاف و تقوی بدار 

 ز دوران گيتی گزندت مباد   ت مباد غم از دشمن ناپسند

 پسر نامجوی و پدر نامدار  بهشتی درخت آورد چون تو بار 

 که باشند بدگوی اين خاندان   ازان خاندان خير بيگانه دان 

 زهی ملک و دولت که پاينده باد  زهی دين و دانش، زهی عدل و داد 

 چه خدمت گزارد زبان سپاس؟  نگنجد کرمهای حق در قياس 

 که آسايش خلق در ظل اوست  دايا تو اين شاه درويش دوست خ
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 به توفيق طاعت دلش زنده دار   بسی بر سر خلق پاينده دار 

 سرش سبز و رويش به رحمت سپيد   برومند دارش درخت اميد 

 اگر صدق داری بيار و بيا   به راه تکلف مرو سعديا 

 ايق شنوتو حقگوی و خسرو حق  تو منزل شناسی و شه راهرو  

 نهی زير پای قزل ارسالن  چه حاجت که نه کرسی آسمان 

 بگو روی اخالص بر خاک نه   مگو پای عزت بر افالک نه 

 که اين است سر جاده راستان   بطاعت بنه چهره بر آستان 

 کاله خداوندی از سر بنه  ای سر بر اين در بنه  اگر بنده

 ش توانگر بنالچو درويش پي   به درگاه فرمانده ذوالجالل 

 چو درويش مخلص برآور خروش  چو طاعت کنی لبس شاهی مپوش 

 توانای درويش پرور تويی   که پروردگارا توانگر تويی 

 يکی از گدايان اين درگهم   نه کشور خدايم نه فرماندهم 

 وگرنه چه خيرآيد از من به کس؟  تو بر خير و نيکی دهم دسترس 

 کنی پادشاهی به روز اگر می سوز دعا کن به شب چون گدايان به 

 تو بر آستان عبادت سرت  کمر بسته گردن کشان بر درت 

  ی حق گزار خداوند را بنده   زهی بندگان را خداوندگار 

 

 حکايت

 حقيقت شناسان عين اليقين   حکايت کنند از بزرگان دين 

 همی راند رهوار و ماری به دست  که صاحبدلی بر پلنگی نشست 

 بدين ره که رفتی مرا ره نمای  ای مرد راه خدای : شيکی گفت

 نگين سعادت به نام تو شد؟  چه کردی که درنده رام تو شد 

 وگر پيل و کرکس، شگفتی مدار  بگفت ار پلنگم زبون است و مار 

 که گردن نپيچد ز حکم تو هيچ  تو هم گردن از حکم داور مپيچ 

 بان و ياور بودخدايش نگه   چو حاکم به فرمان داور بود 
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 که در دست دشمن گذارد تو را  محال است چون دوست دارد تو را 

 بنه گام و کامی که داری بياب ره اين است، روی از طريقت متاب 

 که گفتار سعدی پسند آيدش   نصيحت کسی سودمند آيدش 
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 باب اول در عدل و تدبير و رای

 

 سر آغاز

 به هرمز چنين گفت نوشيروان   نزع روان شنيدم که در وقت

 نه در بند آسايش خويش باش  که خاطر نگهدار درويش باش 

 چو آسايش خويش جويی و بس   نياسايد اندر ديار تو کس 

 شبان خفته و گرگ در گوسفند   نيايد به نزديک دانا پسند 

 که شاه از رعيت بود تاجدار   برو پاس درويش محتاج دار 

 درخت، ای پسر، باشد از بيخ سخت  بيخند و سلطان درخت رعيت چو 

 کنی بيخ خويش کنی می وگر می   مکن تا توانی دل خلق ريش 

 ره پارسايان اميدست و بيم   ای بايدت مستقيم  اگر جاده

 به اميد نيکی و بيم بدی   طبيعت شود مرد را بخردی 

  يافتیدر اقليم و ملکش پنه  گر اين هر دو در پادشه يافتی 

 به اميد بخشايش کردگار   که بخشايش آرد بر اميدوار 

 که ترسد که در ملکش آيد گزند   گزند کسانش نيايد پسند 

 در آن کشور آسودگی بوی نيست وگر در سرشت وی اين خوی نيست 

 وگر يک سواره سر خويش گير  اگر پای بندی رضا پيش گير 

 گ بينی رعيت ز شاهکه دلتن  فراخی در آن مرز و کشور مخواه 

 ازان کو نترسد ز داور بترس   ز مستکبران دالور بترس 

 که دارد دل اهل کشور خراب  دگر کشور آباد بيند به خواب 

 رسد پيش بين اين سخن را به غور   خرابی و بدنامی آيد ز جور 

 که مر سلطنت را پناهند و پشت   رعيت نشايد به بيداد کشت 

 که مزدور خوشدل کند کار بيش  هر خويش مراعات دهقان کن از ب

 کز او نيکويی ديده باشی بسی   مروت نباشد بدی با کسی  

*****
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 در آن دم که چشمش زديدن بخفت  شنيدم که خسرو به شيرويه گفت 

 نظر در صالح رعيت کنی   برآن باش تا هرچه نيت کنی 

 پایکه مردم ز دستت نپيچند   اال تا نپيچی سر از عدل و رای 

 کند نام زشتش به گيتی سمر   گريزد رعيت ز بيدادگر 

 بکند آن که بنهاد بنياد بد   بسی بر نيايد که بنياد خود 

 نه چندان که دود دل طفل و زن   خرابی کند مرد شمشير زن 

 بسی ديده باشی که شهری بسوخت  چراغی که بيوه زنی برفروخت 

 کرانی بانصاف زيستکه در مل  ورتر در آفاق نيست  ازان بهره

 ترحم فرستند بر تربتش  چو نوبت رسد زين جهان غربتش 

 همان به که نامت به نيکی برند  بگذرند  بدو نيک مردم چو می

*****

 که معمار ملک است پرهيزگار   خدا ترس را بر رعيت گمار 

 که نفع تو جويد در آزار خلق  بد انديش تست آن و خونخوار خلق 

 که از دستشان دستها برخداست  کسانی خطاست رياست به دست 

 چو بد پروری خصم خون خودی   نکو کار پرور نبيند بدی 

 که بيخش برآورد بايد ز بن  مکافات موذی به مالش مکن 

 چه از فربهی بايدش کند پوست  مکن صبر بر عامل ظلم دوست 

 نه چون گوسفندان مردم دريد   سر گرگ بايد هم اول بريد 

*****

 چو گردش گرفتند دزدان به تير  چه خوش گفت بازارگانی اسير 

  چه مردان لشکر، چه خيل زنان   چو مردانگی آيد از رهزنان 

 در خير بر شهر و لشکر ببست  شهنشه که بازارگان را بخست  

 ی رسم بد بشنوند؟ چو آوازه  کی آن جا دگر هوشمندان روند 

 ر بازارگان و رسولنکودا   نکو بايدت نام و نيکو قبول 

 که نام نکويی به عالم برند   بزرگان مسافر بجان پرورند 
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 کز او خاطر آزرده آيد غريب  تبه گردد آن مملکت عن قريب 

 که سياح جالب نام نکوست  غريب آشنا باش و سياح دوست 

 وز آسيبشان بر حذر باش نيز  نکودار ضيف و مسافر عزيز 

 که دشمن توان بود در زی دوست  ز بيگانه پرهيز کردن نکوست 

*****

 که هرگز نيايد ز پرورده غدر   قديمان خود را بيفزای قدر 

 حق ساليانش فرامش مکن   چو خدمتگزاريت گردد کهن 

 تو را بر کرم همچنان دست هست  گر او را هرم دست خدمت ببست 

 چو خسرو به رسمش قلم درکشيد   شنيدم که شاپور دم در کشيد 

 نبشت اين حکايت به نزديک شاه   حالش از بينوايی تباه چو شد 

 به هنگام پيری مرانم ز پيش  چو بذل تو کردم جوانی خويش 

*****

 ميازار و بيرون کن از کشورش  غريبی که پر فتنه باشد سرش 

 که خود خوی بد دشمنش در قفاست  تو گر خشم بروی نگيری رواست 

 نعاش مفرست و سقالب و رومبه ص   وگر پارسی باشدش زاد بوم 

 نشايد بال بر دگر کس گماشت  هم آن جا امانش مده تا به چاشت 

 کز او مردم آيند بيرون چنين  که گويند برگشته باد آن زمين 

*****

  که مفلس ندارد ز سلطان هراس  عمل گر دهی مرد منعم شناس 

 وشاز او بر نيايد دگر جز خر  چو مفلس فرو برد گردن به دوش  

 ببايد بر او ناظری بر گماشت چو مشرف دو دست از امانت بداشت 

 ز مشرف عمل بر کن و ناظرش  ور او نيز در ساخت با خاطرش 

 امين کز تو ترسد امينش مدار   خدا ترس بايد امانت گزار 

 نه از رفع ديوان و زجر و هالک   امين بايد از داور انديشناک 

 که از صد يکی را نبينی امين  بيفشان و بشمار و فارغ نشين 
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 نبايد فرستاد يک جا بهم   قلم  دو همجنس ديرينه را هم

 دار يکی دزد باشد، يکی پرده  چه دانی که همدست گردند و يار 

 رود در ميان کاروانی سليم  چو دزدان زهم باک دارند و بيم 

*****

 چو چندی برآيد ببخشش گناه  يکی را که معزول کردی ز جاه 

 به از قيد بندی شکستن هزار    آوردن کام اميدوار بر

 بيفتد، نبرد طناب امل   نويسنده را گر ستون عمل 

 پدروار خشم آورد بر پسر   به فرمانبران بر شه دادگر 

 کند آبش از ديده پاک گهی می  زند تا شود دردناک  گهش می

 وگر خشم گيری شوند از تو سير  چو نرمی کنی خصم گردد دلير 

 زن که جراح و مرهم نه است چو رگ  درشتی و نرمی بهم در به است 

 چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش جوانمرد و خوش خوی و بخشنده باش 

 مگر آن کز او نام نيکو بماند  نيامد کس اندر جهان کو بماند 

 پل و خانی و خان و مهمان سرای  نمرد آن که ماند پس از وی بجای 

  درخت وجودش نياورد بار   از پسش يادگار هر آن کو نماند

 نشايد پس مرگش الحمد خواند  وگر رفت و آثار خيرش نماند  

*****

 مکن نام نيک بزرگان نهان  چو خواهی که نامت بود جاودان 

 که ديدی پس از عهد شاهان پيش همين نقش بر خوان پس از عهد خويش 

 تند و بگذاشتندبه آخر برف  همين کام و ناز و طرب داشتند 

 يکی رسم بد ماند از او جاودان   يکی نام نيکو ببرد از جهان 

*****

 وگر گفته آيد به غورش برس  به سمع رضا مشنو ايذای کس 

 چو زنهار خواهند زنهار ده   گنهکار را عذر نسيان بنه 

 نه شرط است کشتن به اول گناه   گر آيد گنهکاری اندر پناه 
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 دگر گوش مالش به زندان و بند   نشنيد پند چو باری بگفتند و 

 درختی خبيث است بيخش برآر   وگر پند و بندش نيايد بکار 

 تأمل کنش در عقوبت بسی   چو خشم آيدت بر گناه کسی 

 شکسته نشايد دگرباره بست  که سهل است لعل بدخشان شکست 

 

 حکايت در تدبير و تأخير در سياست

 سفر کرده هامون و دريا بسی   ز دريای عمان برآمد کسی 

 ز هر جنس در نفس پاکش علوم  عرب ديده و ترک و تاجيک و روم 

 سفر کرده و صحبت آموخته   جهان گشته و دانش اندوخته 

 وليکن فرو مانده بی برگ سخت  به هيکل قوی چون تناور درخت 

 ز حراق و او در ميان سوخته  دو صد رقعه باالی هم دوخته 

 بزرگی در آن ناحيت شهريار  د ز دريا کنار به شهری درآم

 سر عجز بر پای درويش داشت  که طبعی نکونامی انديش داشت 

 سر و تن به حمامش از گرد راه   بشستند خدمتگزاران شاه 

 نيايش کنان دست بر بر نهاد   چو بر آستان ملک سر نهاد 

 که بختت جوان باد و دولت رهی   درآمد به ايوان شاهنشهی 

 کز آسيبت آزرده ديدم دلی   رفتم در اين مملکت منزلی ن

 که راضی نگرد به آزار کس  ملک را همين ملک پيرايه بس 

 مگر هم خرابات ديدم خراب  نديدم کسی سرگران از شراب 

 به نطقی که شاه آستين برفشاند  سخن گفت و دامان گوهر فشاند 

  و اکرام کردبه نزد خودش خواند   پسند آمدش حسن گفتار مرد 

 بپرسيدش از گوهر و زاد بوم  زرش داد و گوهر به شکر قدوم 

 به قربت ز ديگر کسان بر گذشت  بگفت آنچه پرسيدش از سرگذشت 

 که دست وزارت سپارد بدو  ملک با دل خويش در گفت و گو 

 به سستی نخندند بر رای من   وليکن بتدريج تا انجمن 
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  قدر هنر پايگاهش فزودب   به عقلش ببايد نخست آزمود 

 که نا آزموده کند کارها  برد بر دل از جور غم بارها  

 نه آنگه که پرتاب کردی ز دست  نظر کن چو سوفار داری به شست 

 به يک سال بايد که گردد عزيز  چو يوسف کسی در صالح و تميز 

 نشايد رسيدن به غور کسی    به ايام تا بر نيايد بسی 

 خردمند و پاکيزه دين بود مرد   کشف کرد زهر نوعی اخالق او

 سخن سنج و مقدار مردم شناس  نکو سيرتش ديد و روشن قياس 

 نشاندش زبردست دستور خويش  به رای از بزرگان مهش ديد و بيش 

 که از امر و نهيش درونی نخست  چنان حکمت و معرفت کار بست 

 لمکز او بر وجودی نيامد ا   در آورد ملکی به زير قلم 

 که حرفی بدش برنيامد ز دست  زبان همه حرف گيران ببست 

 به کارش به تابه چو گندم تپيد  حسودی که يک جو خيانت نديد 

 وزير کهن را غم نو گرفت  ز روشن دلش ملک پرتو گرفت 

 ای که در وی تواند زدن طعنه   ای  نديد آن خردمند را رخنه

  او رخنه کردن بزورنشايد در  امين و بد انديش طشتند و مور 

 به سر بر، کمر بسته بودی مدام  ملک را دو خورشيد طلعت غالم 

 چو خورشيد و ماه از سديگر بری  دو پاکيزه پيکر چو حور و پری 

 نموده در آيينه همتای خويش دو صورت که گفتی يکی نيست بيش 

 گرفت اندر آن هر دو شمشاد بن   سخنهای دانای شيرين سخن 

 بطبعش هواخواه گشتند و دوست اوصاف و خلقش نکوست چو ديدند ک

  نه ميلی چو کوتاه بينان به شر   در او هم اثر کرد ميل بشر 

 که در روی ايشان نظر داشتی   از آسايش آنگه خبر داشتی  

 دل، ای خواجه، در ساده رويان مبند  چو خواهی که قدرت بماند بلند 

  که دارد به هيبت زيانحذر کن  وگر خود نباشد غرض در ميان 

 بخبث اين حکايت بر شاه برد  ای راه برد  وزير اندر اين شمه
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 نخواهد بسامان در اين ملک زيست ! که اين را ندانم چه خوانند و کيست

 ی ملک و دولت نيند که پرورده   سفر کردگان الابالی زيند 

 خيانت پسندست و شهوت پرست   شنيدم که با بندگانش سرست 

 که بد نامی آرد در ايوان شاه   د چنين خيره روی تباه نشاي

 که بينم تباهی و خامش کنم   مگر نعمت شه فرامش کنم 

 نگفتم تو را تا يقينم نبود  به پندار نتوان سخن گفت زود 

 که آغوش رومی در آغوش داشت  ز فرمانبرانم کسی گوش داشت 

 تو نيز آزمایچنان کازمودم  من اين گفتم اکنون ملک راست رای 

 که بد مرد را نيکروزی مباد  به ناخوب تر صورتی شرح داد 

 درون بزرگان به آتش بتافت  بدانديش بر خرده چون دست يافت 

 پس آنگه درخت کهن سوختن   به خرده توان آتش افروختن 

 که جوشش برآمد چو مرجل به سر  ملک را چنان گرم کرد اين خبر 

 وليکن سکون دست در پيش داشت ت غضب دست در خون درويش داش

 ستم در پی داد، سردی بود  که پرورده کشتن نه مردی بود 

 چو تير تو دارد به تيرش مزن   ی خويشتن  ميازار پرورده

  چو خواهی به بيداد خون خوردنش   به نعمت نبايست پروردنش 

 در ايوان شاهی قرينت نشد   از او تا هنرها يقينت نشد  

 به گفتار دشمن گزندش مخواه   نت نگردد گناه کنون تا يقي

 که قول حکيمان نيوشيده داشت  ملک در دل اين راز پوشيده داشت 

 چو گفتی نيايد به زنجير باز  دل است، ای خردمند، زندان راز 

 خلل ديد در راه هشيار مرد  نظر کرد پوشيده در کار مرد 

 ير لب خنده کردپری چهره بر ز  که ناگه نظر زی يکی بنده کرد 

 حکايت کنانند و ايشان خموش دو کس را که با هم بود جان و هوش 

 نگردی چو مستسقی از دجله سير   چو ديده به ديدار کردی دلير 

 ز سودا بر او خشمگين خواست شد  ملک را گمان بدی راست شد 
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 باهستگی گفتش ای نيک نام  هم از حسن تدبير و رای تمام 

 بر اسرار ملکت امين داشتم   پنداشتم تو را من خردمند 

 ندانستمت خيره و ناپسند  گمان بردمت زيرک و هوشمند 

 گناه از من آمد خطای تو نيست  چنين مرتفع پايه جای تو نيست 

 خيانت روا داردم در حرم  که چون بدگهر پرورم الجرم 

 چنين گفت با خسرو کاردان   برآورد سر مرد بسياردان 

 نيايد ز خبث بدانديش باک  دامن از جرم پاک مرا چون بود 

 ندانم که گفت اينچه بر من نرفت  به خاطر درم هرگز اين ظن نرفت 

 بگويند خصمان به روی اندرت  آنچه گفتم برت : شهنشاه گفت

 تو نيز آنچه دانی بگوی و بکن   چنين گفت با من وزير کهن 

 يايد شگفتکز او هرچه آيد ن  بخنديد و انگشت بر لب گرفت 

 کجا بر زبان آورد جز بدم  حسودی که بيند بجای خودم  

 که خسرو فروتر نشاند از منش  من آن ساعت انگاشتم دشمنش 

 ندانی که دشمن بود در پيم؟  چو سلطان فضيلت نهد بر ويم 

 چو بيند که در عز من ذل اوست   مرا تا قيامت نگيرد بدوست 

 گوش با بنده داری نخستاگر   بر اينت بگويم حديثی درست 

*****

 که ابليس را ديد شخصی به خواب   ام در کتاب  ندانم کجا ديده

 تافت نور چو خورشيدش از چهره می  به باال صنوبر، به ديدن چو حور 

 فرشته نباشد بدين نيکويی ای عجب، اين تويی : فرا رفت و گفت

  سمر؟چرا در جهانی به زشتی  تو کاين روی داری به حسن قمر 

 ست و زشت و تباه؟ دژم روی کرده  چرا نقش بندت در ايوان شاه 

 بزاری برآورد بانگ و غريو  شنيد اين سخن بخت برگشته ديو 

 وليکن قلم در کف دشمن است که ای نيکبخت اين نه شکل من است 

*****
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 ز علت نگويد بدانديش نيک  مرا همچنين نام نيک است ليک 

 به فرسنگ بايد ز مکرش گريخت  ريخت وزيری که جاه من آبش ب

 گناه دالور بود در سخن، بی   وليکن نينديشم از خشم شاه 

 که سنگ ترازوی بارش کم است  اگر محتسب گردد آن را غم است 

 مرا از همه حرف گيران چه غم؟  چو حرفم برآمد درست از قلم 

 سر دست فرماندهی برفشاند  ملک در سخن گفتنش خيره ماند 

 ز جرمی که دارد نگردد بری  مجرم به زرق و زبان آوری که 

  ام؟ نه آخر به چشم خودت ديده   ام  ز خصمت همانا که نشنيده

 باشدت جز در اينان نگاه نمی  کز اين زمره خلق در بارگاه  

 حق است اين سخن، حق نشايد نهفت  بخنديد مرد سخنگوی و گفت 

 کمت روان باد و دولت قویکه ح  ای هست اگر بشنوی  در اين نکته

 بحسرت کند در توانگر نگاه   نبينی که درويش بی دستگاه 

 به لهو و لعب زندگانی برفت   مرا دستگاه جوانی برفت 

 که سرمايه داران حسنند و زيب   ز ديدار اينان ندارم شکيب 

 بلورينم از خوبی اندام بود   مرا همچنين چهره گلپام بود 

 که مويم چو پنبه است و دوکم بدن   بايد کفن در اين غايتم رشت 

 قبا در بر از فربهی تنگ بود  مرا همچنين جعد شبرنگ بود 

 چو ديواری از خشت سيمين بپای  دو رسته درم در دهن داشت جای 

 بيفتاده يک يک چو سور کهن   کنونم نگه کن به وقت سخن 

 ورمکه عمر تلف کرده ياد آ  در اينان بحسرت چرا ننگرم؟ 

 بپايان رسد ناگه اين روز نيز  برفت از من آن روزهای عزيز 

 بگفت اين کز اين به محال است گفت  چو دانشور اين در معنی بسفت 

 کز اين خوبتر لفظ و معنی مخواه  در ارکان دولت نگه کرد شاه 

 که داند بدين شاهدی عذر خواست  کسی را نظر سوی شاهد رواست 

 به گفتار خصمش بيازردمی   دمی بعقل ار نه آهستگی کر
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 به دندان برد پشت دست دريغ  بتندی سبک دست بردن به تيغ 

 که گر کار بندی پشيمان شوی  ز صاحب غرض تا سخن نشنوی 

  مال بيفزود و، بدگوی را گوش  نکونام را جاه و تشريف و مال 

 به نيکی بشد نام در کشورش   به تدبير دستور دانشورش  

 برفت و نکونامی از وی بماند  رم سالها ملک راند به عدل و ک

 به بازوی دين، گوی دولت برند  چنين پادشاهان که دين پرورند 

 وگر هست بوبکر سعدست و بس  از آنان نبينم در اين عهد کس 

 ای سايه يک ساله راه که افگنده  بهشتی درختی تو، ای پادشاه 

  افگند بر سرمکه بال همای  طمع بود در بخت نيک اخترم 

 گر اقبال خواهی در اين سايه آی  خرد گفت دولت نبخشد همای 

 ای که اين سايه بر خلق گسترده   ای  خدايا برحمت نظر کرده

 دار خدايا تو اين سايه پاينده   وار  دعا گوی اين دولتم بنده

 که نتوان سر کشته پيوند کرد  صواب است پيش از کشش بند کرد 

 ز غوغای مردم نگردد ستوه   رای و شکوه خداوند فرمان و

 حرامش بود تاج شاهنشهی   سر پر غرور از تحمل تهی 

 چو خشم آيدت عقل بر جای دار  نگويم چو جنگ آوری پای دار 

 نه عقلی که خشمش کند زيردست  تحمل کند هر که را عقل هست 

 نه انصاف ماند نه تقوی نه دين چو لشکر برون تاخت خشم از کمين 

 گريزند چندين ملک کز او می   نديدم چنين ديو زير فلک 

 

 گفتار اندر بخشايش بر ضعيفان

 وگر خون به فتوی بريزی رواست نه بر حکم شرع آب خوردن خطاست 

 اال تا نداری ز کشتنش باک  کرا شرع فتوی دهد بر هالک 

 برايشان ببخشای و راحت رسان   وگر دانی اندر تبارش کسان 

 چه تاوان زن و طفل بيچاره را؟   د ستمگاره را گنه بود مر
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*****

 وليکن در اقليم دشمن مران  تنت زورمندست و لشکر گران 

 رسد کشوری بی گنه را گزند  که وی بر حصاری گريزد بلند 

*****

 گنه در ميان که ممکن بود بی   نظر کن در احوال زندانيان 

*****

 لش خساست بود دستبردبه ما  چو بازارگان در ديارت بمرد 

 بهم باز گويند خويش و تبار  کزان پس که بر وی بگريند زار 

 متاعی کز او ماند ظالم ببرد  که مسکين در اقليم غربت بمرد 

 وز آه دل دردمندش حذر   بينديش ازان طفلک بی پدر 

 که يک نام زشتش کند پايمال   بسا نام نيکوی پنجاه سال 

 تطاول نکردند بر مال عام   م پسنديده کاران جاويد نا

 چو مال از توانگر ستاند گداست  بر آفاق اگر سر بسر پادشاست 

 ز پهلوی مسکين شکم پر نکرد   بمرد از تهيدستی آزاد مرد 

 

 در معنی شفقت بر حال رعيت

 قبا داشتی هر دو روی آستر   شنيدم که فرماندهی دادگر 

 ی قبايی بدوزز ديبای چين  يکی گفتش ای خسرو نيکروز 

 وز اين بگذری زيب و آرايش است  بگفت اين قدر ستر و آسايش است 

 که زينت کنم بر خود و تخت و تاج   ستانم خراج  نه از بهر آن می

 بمردی کجا دفع دشمن کنم؟  چو همچون زنان حله در تن کنم 

 وليکن خزينه نه تنها مراست  مرا هم ز صد گونه آز و هواست 

 نه از بهر آذين و زيور بود   بهر لشکر بود خزاين پر از 

*****

 ندارد حدود واليت نگاه  سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه 

    TorbatJam.com ٢٢ 



سعدی شيرازی                                                                                                           بوستان سعدی  
 

 خورد؟ ملک باج و ده يک چرا می   چو دشمن خر روستايی برد 

 چه اقبال ماند در آن تخت و تاج؟  مخالف خرش برد و سلطان خراج 

 نه از پيش موردون دا برد مرغ   مروت نباشد بر افتاده زور 

 به کام دل دوستان برخوری  رعيت درخت است اگر پروری 

 که نادان کند حيف بر خويشتن  رحمی از بيخ و بارش مکن  به بی

 که با زيردستان نگيرند سخت  کسان برخورند از جوانی و بخت 

 حذر کن ز ناليدنش بر خدای   اگر زيردستی درآيد ز پای 

*****

 به پيکار خون از مشامی ميار   ديار چو شايد گرفتن بنرمی 

 نيرزد که خونی چکد بر زمين  به مردی که ملک سراسر زمين 

 ای بر به سنگی نبشت به سرچشمه  شنيدم که جمشيد فرخ سرشت 

 برفتند چون چشم بر هم زدند  بر اين چشمه چون ما بسی دم زدند 

  روليکن نبرديم با خود به گو  گرفتيم عالم به مردی و زور 

 مرنجانش کو را همين غصه بس  چو بر دشمنی باشدت دسترس  

  به از خون او کشته در گردنت   عدو زنده سرگشته پيرامنت 

 

 حکايت در شناختن دوست و دشمن را

 ز لشکر جدا ماند روز شکار   شنيدم که دارای فرخ تبار 

 بدل گفت دارای فرخنده کيش   بانی به پيش  دوان آمدش گله

 ز دورش بدوزم به تير خدنگ ن است اين که آمد به جنگ مگر دشم

 به يک دم وجودش عدم خواست کرد  کمان کيانی به زه راست کرد 

 که چشم بد از روزگار تو دور  بگفت ای خداوند ايران و تور 

 به خدمت بدين مرغزار اندرم   من آنم که اسبان شه پرورم 

 ای نکوهيده رای: بخنديد و گفت   ملک را دل رفته آمد بجای 

 وگر نه زه آورده بودم به گوش  تو را ياوری کرد فرخ سروش 
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 نصحيت ز منعم نبايد نهفت  : نگهبان مرعی بخنديد و گفت

 که دشمن نداند شهنشه ز دوست  نه تدبير محمود و رای نکوست 

 که هر کهتری را بدانی که کيست  چنان است در مهتری شرط زيست 

 ای ز خيل و چراگاه پرسيده   ای  يدهمرا بارها در حضر د

 دانيم از بدانديش باز نمی   کنونت به مهر آمدم پيشباز 

 که اسبی برون آرم از صد هزار   توانم من، ای نامور شهريار 

 ی خويش داری، بپای تو هم گله  بانی به عقل است و رای  مرا گله

 ن کم بودکه تدبير شاه از شبا  در آن تخت و ملک از خلل غم بود 

 ی خوابگاه؟ به کيوان برت کله  ی دادخواه   تو کی بشنوی ناله

 اگر دادخواهی برآرد خروش  چنان خسب کايد فغانت به گوش 

 کند جور تست که هر جور کو می  که نالد ز ظالم که در دور تست؟ 

 که دهقان نادان که سگ پروريد   نه سگ دامن کاروانی دريد 

 چو تيغت به دست است فتحی بکن   ن دلير آمدی سعديا در سخ

 نه رشوت ستانی و نه عشوه ده  بگوی آنچه دانی که حق گفته به 

 طمع بگسل و هرچه خواهی بگوی  طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی 

 

 هم در اين معنی

 گفت مسکينی از زير طاق که می  کشی در عراق  خبر يافت گردن

 ر در نشينان برآرپس اميد ب  تو هم بر دری هستی اميدوار 

*****

 دل دردمندان برآور ز بند  نخواهی که باشد دلت دردمند 

 براندازد از مملکت پادشاه   پريشانی خاطر دادخواه 

 غريب از برون گو به گرما بسوز  تو خفته خنک در حرم نيمروز 

  که نتواند از پادشه دادخواست   ستاننده داد آن کس خداست 
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 حکايت در معنی شفقت

 حکايت کند ز ابن عبدالعزيز   يکی از بزرگان اهل تميز 

 فرو مانده در قيمتش جوهری  که بودش نگينی بر انگشتری 

 دری بود در روشنايی چو روز  به شب گفتی از جرم گيتی فروز 

 که شد بدر سيمای مردم هالل  قضا را درآمد يکی خشک سال 

 ن مروت نديدخود آسوده بود  چو در مردم آرام و قوت نديد 

 کيش بگذرد آب نوشين به حلق  چو بيند کسی زهر در کام خلق 

 که رحم آمدش بر غريب و يتيم  بفرمود و بفروختندش به سيم 

 به درويش و مسکين و محتاج داد  به يک هفته نقدش به تاراج داد 

 که ديگر به دستت نيايد چنان   فتادند در وی مالمت کنان 

 دويدش به عارض چو شمع فرو می  ران دمع گفت و با شنيدم که می

 دل شهری از ناتوانی فگار  که زشت است پيرايه بر شهريار 

 نشايد دل خلقی اندوهگين   نگين  مرا شايد انگشتری بی

 گزيند بر آرايش خويشتن  خنک آن که آسايش مرد و زن 

 به شادی خويش از غم ديگران   نکردند رغبت هنر پروران 

*****

 نپندارم آسوده خسبد فقير  ش بخسبد ملک بر سرير اگر خو

 بخسبند مردم به آرام و ناز   وگر زنده دارد شب دير تاز 

 اتابک ابوبکر بن سعد راست  بحمداهللا اين سيرت و راه راست 

 نبيند مگر قامت مهوشان  کس از فتنه در پارس ديگر نشان 

 ودند دوشسر که در مجلسی می  يکی پنج بيتم خوش آمد به گوش 

  که آن ماهرويم در آغوش بود  مرا راحت از زندگی دوش بود 

 بدو گفتم ای سرو پيش تو پست مر او را چو ديدم سر از خواب مست  

 چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی  دمی نرگس از خواب نوشين بشوی 

 بيا و می لعل نوشين بيار  خسبی ای فتنه روزگار؟  چه می
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 مرا فتنه خوانی و گويی مخفت  اب و گفت نگه کرد شوريده از خو

 نبيند دگر فتنه بيدار کس   در ايام سلطان روشن نفس 

 

 حکايت اتابک تکله

 که چون تکله بر تخت زنگی نشست  در اخبار شاهان پيشينه هست 

 سبق برد اگر خود همين بود و بس  به دورانش از کس نيازرد کس 

  بسر رفت بی حاصلیکه عمرم  چنين گفت يک ره به صاحبدلی 

 که دريابم اين پنج روزی که هست  بخواهم به کنج عبادت نشست 

 نبرد از جهان دولت اال فقير  بگذرد ملک و جاه و سرير  چو می

 !بتندی برآشفت کای تکله بس   چو بشنيد دانای روشن نفس 

 به تسبيح و سجاده و دلق نيست  طريقت بجز خدمت خلق نيست 

 به اخالق پاکيزه درويش باش   خويش باش تو بر تخت سلطانی

 دار ز طامات و دعوی زبان بسته  دار  بصدق و ارادت ميان بسته

 قدم که اصلی ندارد دم بی   قدم بايد اندر طريقت نه دم 

 چنين خرقه زير قبا داشتند   بزرگان که نقد صفا داشتند 

 

 حکايت ملک روم با دانشمند

 بر نيکمردی ز اهل علوم  شنيدم که بگريست سلطان روم 

 جز اين قلعه در شهر با من نماند  که پايابم از دست دشمن نماند 

 پس از من بود سرور انجمن  بسی جهد کردم که فرزند من 

 سر دست مردی و جهدم بتافت  کنون دشمن بدگهر دست يافت 

 که از غم بفرسود جان در تنم  چه تدبير سازم، چه درمان کنم؟ 

 که از عمر بهتر شد و بيشتر  ر غم خويش خور بگفت ای براد

 چو رفتی جهان جای ديگر کس است  تو را اين قدر تا بمانی بس است 

 غم او مخور کو غم خود خورد  خرد  اگر هوشمندست وگر بی
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 گرفتن به شمشير و بگذاشتن   مشقت نيرزد جهان داشتن 

 ز عهد فريدون و ضحاک و جم  که را دانی از خسروان عجم 

 نماند بجز ملک ايزد تعال  که در تخت و ملکش نيامد زوال؟ 

 چو کس را نبينی که جاويد ماند؟  که را جاودان ماندن اميد ماند 

 پس از وی به چندی شود پايمال  کرا سيم و زر ماند و گنج و مال 

 دمادم رسد رحمتش بر روان  وزان کس که خيری بماند روان 

 توان گفت با اهل دل کو نماند    بزرگی کز او نام نيکو نماند

 گر اميدواری کز او بر خوری   اال تا درخت کرم پروری 

 منازل بمقدار احسان دهند  کرم کن که فردا که ديوان نهند 

 به درگاه حق، منزلت بيشتر   يکی را که سعی قدم پيشتر 

 نيابد همی مزد ناکرده کار  يکی باز پس خاين و شرمسار 

  تنوری چنين گرم و نان درنبست  ن برد پشت دست بهل تا به دندا

 که سستی بود تخم ناکاشتن   بدانی گه غله برداشتن  

 

 حکايت مرزبان ستمگار با زاهد

 گرفت از جهان کنج غاری مقام  خردمند مردی در اقصای شام 

 به گنج قناعت فرو رفته پای  به صبرش در آن کنج تاريک جای 

 ملک سيرتی، آدمی پوست بود  ود شنيدم که نامش خدادوست ب

 نيامد به درها سرش که در می   بزرگان نهادند سر بر درش 

 به در يوزه از خويشتن ترک آز   تمنا کند عارف پاکباز 

 بخواری بگرداندش ده به ده  چو هر ساعتش نفس گويد بده 

 يکی مرزبان ستمگار بود  در آن مرز کاين پير هشيار بود 

 به سرپنجگی پنجه برتافتی    که دريافتی که هر ناتوان را

 ز تلخيش روی جهانی ترش  کش  رحمت و خيره جهان سوز و بی

 ببردند نام بدش در ديار  گروهی برفتند ازان ظلم و عار 
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 پس چرخه نفرين گرفتند پيش  گروهی بماندند مسکين و ريش 

 نبينی لب مردم از خنده باز   يد ظلم جايی که گردد دراز 

 خدادوست در وی نکردی نگاه   يدار شيخ آمدی گاه گاه به د

 بنفرت ز من درمکش روی سخت  ای نيکبخت : ملک نوبتی گفتش

 تو را دشمنی با من از بهر چيست؟  مرا با تو دانی سر دوستی است 

 به عزت ز درويش کمتر نيم   گرفتم که ساالر کشور نيم 

 که با هر کسیچنان باش با من    نگويم فضيلت نهم بر کسی 

 ای ملک، هوش دار: بر آشفت و گفت   شنيد اين سخن عابد هوشيار 

 ندارم پريشانی خلق دوست  وجودت پريشانی خلق از اوست 

 نپندارمت دوستدار منی  تو با آن که من دوستم، دشمنی 

 چو دانم که دارد خدا دشمنت؟  چرا دوست دارم به باطل منت  

 برو دوستداران من دوست دار   مده بوسه بر دست من دوستوار

 نخواهد شدن دشمن دوست، دوست  خدادوست را گر بدرند پوست 

 که خلقی بخسبند از او تنگدل  عجب دارم از خواب آن سنگدل 

 

 گفتار اندر نگه داشتن خاطر درويشان

 نماند جهان که بر يک نمط می   مها زورمندی مکن با کهان 

 ه گر دست يابد برآيی به هيچک   ی ناتوان بر مپيچ  سر پنجه

 که کوه کالن ديدم از سنگ خرد   عدو را بکوچک نبايد شمرد 

 ز شيران جنگی برآرند شور  نبينی که چون با هم آيند مور 

 چو پر شد ز زنجير محکمترست  نه موری که مويی کزان کمترست 

 که عاجز شوی گر درآيی ز پای  مبر گفتمت پای مردم ز جای 

 خزينه تهی به که مردم به رنج  جمع بهتر که گنج دل دوستان 

 که افتد که در پايش افتی بسی   مينداز در پای کار کسی 

*****

    TorbatJam.com ٢٨ 



سعدی شيرازی                                                                                                           بوستان سعدی  
 

 که روزی تواناتر از وی شوی   تحمل کن ای ناتوان از قوی 

 که بازوی همت به از دست زور  به همت برآر از ستيهنده شور 

 خواهند کندکه دندان ظالم ب  لب خشک مظلوم را گو بخند 

*****

 چه داند شب پاسبان چون گذشت؟  به بانگ دهل خواجه بيدار گشت 

 نسوزد دلش بر خر پشت ريش  خورد کاروانی غم بار خويش 

 چو افتاده بينی چرا نيستی؟   گرفتم کز افتادگان نيستی 

 که سستی بود زين سخن درگذشت  براينت بگويم يکی سرگذشت 

 

 اتوانان در حال توانايیحکايت در معنی رحمت با ن

 که ياران فراموش کردند عشق  چنان قحط شد سالی اندر دمشق 

 که لب تر نکردند زرع و نخيل  چنان آسمان بر زمين شد بخيل 

 نماند آب، جز آب چشم يتيم   های قديم  بخوشيد سرچشمه

 اگر برشدی دودی از روزنی   نبودی بجز آه بيوه زنی 

 قوی بازوان سست و درمانده سخت  رخت چو درويش بی برگ ديدم د

 ملخ بوستان خورده مردم ملخ  نه در کوه سبزی نه در باغ شخ 

 از او مانده بر استخوان پوستی   در آن حال پيش آمدم دوستی 

 خداوند جاه و زر و مال بود  وگرچه به مکنت قوی حال بود 

 ویچه درماندگی پيشت آمد؟ بگ  ای يار پاکيزه خوی : بدو گفتم

 چو دانی و پرسی سالت خطاست  بغريد بر من که عقلت کجاست؟ 

 مشقت به حد نهايت رسيد؟  نبينی که سختی به غايت رسيد 

 رود دود فرياد خوان نه بر می   نه باران همی آيد از آسمان 

 کشد زهر جايی که ترياک نيست  آخر تو را باک نيست : بدو گفتم

 را هست، بط را ز طوفان چه باک؟تو   گر از نيستی ديگری شد هالک 

 نگه کردن عالم اندر سفيه   نگه کرد رنجيده در من فقيه 
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 نياسايد و دوستانش غريق که مرد ارچه بر ساحل است، ای رفيق 

 غم بی مرادان دلم خسته کرد  من از بی مرادی نيم روی زرد 

 نه بر عضو مردم، نه بر عضو خويش  نخواهد که بيند خردمند، ريش 

 که ريشی ببينم بلرزد تنم   کی اول از تندرستان منم ي

  که باشد به پهلوی رنجور سست  منغص بود عيش آن تندرست 

 به کام اندرم لقمه زهرست و درد  چو بينم که درويش مسکين نخورد  

  کجا ماندش عيش در بوستان؟  يکی را به زندان بری دوستان 

 

 حکايت

 يدم که بغداد نيمی بسوختشن  شبی دود خلق آتشی برفروخت 

 که دکان ما را گزندی نبود  يکی شکر گفت اندران خاک و دود 

 تو را خود غم خويشتن بود و بس؟  ای گفتش ای بوالهوس  جهانديده

 وگرچه سرايت بود بر کنار؟  پسندی که شهری بسوزد به نار 

 چو بيند کسان بر شکم بسته سنگ   بجز سنگدل ناکند معده تنگ 

 خورد؟ چو بيند که درويش خون می  خورد  ر خود آن لقمه چون میتوانگ

 پيچد از غصه رنجوروار که می  مگو تندرست است رنجوردار 

 نخسبد که واماندگان از پسند  تنکدل چو ياران به منزل رسند 

 چو بينند در گل خر خارکش   دل پادشاهان شود بارکش 

 ش حرفی بس استز گفتار سعدي  اگر در سرای سعادت کس است 

 که گر خار کاری سمن ندروی  ست اگر بشنوی  همينت بسنده

 

 ی آن اندر معنی عدل و ظلم و ثمره

 که کردند بر زيردستان ستم؟   خبرداری از خسروان عجم 

 نه آن ظلم بر روستايی بماند  نه آن شوکت و پادشايی بماند 

 لم برفتجهان ماند و او با مظا  خطابين که بر دست ظالم برفت 
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 ی عرش دارد مقر که در سايه   خنک روز محشر تن دادگر 

 دهد خسروی عادل و نيک رای  به قومی که نيکی پسندد خدای 

 ی ظالمی کند ملک در پنجه  چو خواهد که ويران شود عالمی 

 که خشم خدايست بيدادگر   سگالند از او نيکمردان حذر 

 ود نعمت ناسپاسکه زايل ش  بزرگی از او دان و منت شناس 

 به مالی و ملکی رسی بی زوال  اگر شکر کردی بر اين ملک و مال 

 پس از پادشاهی گدايی کنی   وگر جور در پادشايی کنی 

 چو باشد ضعيف از قوی بارکش  حرام است بر پادشه خواب خوش 

 که سلطان شبان است و عامی گله   ميازار عامی به يک خردله 

 شبان نيست، گرگ است، فرياد از او  د از او چو پرخاش بينند و بيدا

 که با زيردستان جفا، پيشه کرد  بد انجام رفت و بد انديشه کرد 

 بماند بر او سالها نام بد  بسستی و سختی بر اين بگذرد 

 نکوباش تا بد نگويد کست  نخواهی که نفرين کنند از پست 

 

 حکايت برادران ظالم و عادل و عاقبت ايشان

 برادر دو بودند از يک پدر  ه در مرزی از باختر شنيدم ک

 نکو روی و دانا و شمشيرزن   سپهدار و گردن کش و پيلتن 

 طلبکار جوالن و ناورد يافت  پدر هر دو را سهمگن مرد يافت 

 به هر يک پسر، زان نصيبی بداد  برفت آن زمين را دو قسمت نهاد 

 ير کين برکشندبه پيکار شمش   مبادا که بر يکدگر سر کشند 

 به جان آفرين جان شيرين سپرد  پدر بعد ازان، روزگاری شمرد 

 وفاتش فرو بست دست عمل   اجل بگسالندش طناب امل 

 که بی حد و مر بود گنج و سپاه  مقرر شد آن مملکت بر دو شاه 

 گرفتند هر يک، يکی راه پيش  به حکم نظر در به افتاد خويش 

 يکی ظلم تا مال گرد آورد   يکی عدل تا نام نيکو برد 
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 درم داد و تيمار درويش خورد  يکی عاطفت سيرت خويش کرد 

 شب از بهر درويش، شب خانه ساخت  بنا کرد و نان داد و لشکر نواخت 

 چنان کز خاليق به هنگام عيش  خزاين تهی کرد و پر کرد جيش 

 چو شيراز در عهد بوبکر سعد  برآمد همی بانگ شادی چو رعد 

 که شاخ اميدش برومند باد   يو خردمند فرخ نهاد خد

 پسنديده پی بود و فرخنده خوی   حکايت شنو کودک نامجوی 

 ثناگوی حق بامدادان و شام  مالزم به دلداری خاص و عام 

 که شه دادگر بود و درويش سير  در آن ملک قارون برفتی دلير 

  گلینگويم که خاری که برگ   نيامد در ايام او بر دلی 

 نهادند سر بر خطش سروران  سرآمد به تاييد ملک از سران 

 بيفزود بر مرد دهقان خراج دگر خواست کافزون کند تخت و تاج  

 بال ريخت بر جان بيچارگان   طمع کرد در مال بازارگان 

 خردمند داند که ناخوب کرد   به اميد بيشی نداد و نخورد 

 اگنده شد لشکر از عاجزیپر  که تا جمع کرد آن زر از گر بزی 

 هنر که ظلم است در بوم آن بی   شنيدند بازارگانان خبر 

 زراعت نيامد، رعيت بسوخت  بريدند ازان جا خريد و فروخت 

 بناکام دشمن بر او دست يافت  چو اقبالش از دوستی سربتافت 

 سم اسب دشمن ديارش بکند   ستيز فلک بيخ و بارش بکند 

 خراج از که خواهد چو دهقان گريخت؟  يمان گسيخت؟ وفا در که جويد چو پ

 که باشد دعای بدش در قفا؟  صفا  چه نيکی طمع دارد آن بی

 نکرد آنچه نيکانش گفتند کن  چو بختش نگون بود در کاف کن 

 تو برخور که بيدادگر برنخورد  چه گفتند نيکان بدان نيکمرد؟ 

 آنچه در ظلم جستکه در عدل بود   گمانش خطا بود و تدبير سست 

 خداوند بستان نگه کرد و ديد  بريد  يکی بر سر شاخ، بن می

 کند نه با من که با نفس خود می   کند  بگفتا گر اين مرد بد می
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 ضعيفان ميفگن به کتف قوی  نصيحت بجای است اگر بشنوی 

 گدايی که پيشت نيرزد جوی  که فردا به داور برد خسروی 

 مکن دشمن خويشتن، کهتری  هتری چو خواهی که فردا بوی م

 بگيرد به قهر آن گدا دامنت  که چون بگذرد بر تو اين سلطنت 

  که گر بفگنندت شوی شرمسار   مکن، پنجه از ناتوانان بدار 

 بيفتادن از دست افتادگان  که زشت است در چشم آزادگان  

 به فرزانگی تاج بردند و تخت   بزرگان روشندل نيکبخت 

 وگر راست خواهی ز سعدی شنو    راستان گژ مرو به دنباله

 

 صفت جمعيت اوقات درويشان راضی

 تر از ملک درويش نيست که ايمن  مگو جاهی از سلطنت بيش نيست 

 حق اين است و صاحبدالن بشنوند   تر روند  سبکبار مردم سبک

 جهانبان بقدر جهانی خورد   تهيدست تشويش نانی خورد 

 چنان خوش بخسبد که سلطان شام   نان شام گدا را چو حاصل شود

 رود به مرگ اين دو از سر بدر می   رود  غم و شادمانی بسر می

 چه آن را که بر گردن آمد خراج  چه آن را که بر سر نهادند تاج 

 وگر تنگدستی به زندان درست  اگر سرفرازی به کيوان برست 

 گرشان شناختنمی شايد از يکد  چو خيل اجل در سر هر دو تاخت 

 

 حکايت عابد و استخوان پوسيده

 ای سخن گفت با عابدی کله   ای  شنيدم که يک بار در حله

 به سر بر کاله مهی داشتم   که من فر فرماندهی داشتم 

 گرفتم به بازوی دولت عراق  سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق 

 که ناگه بخوردند کرمان سرم  طمع کرده بودم که کرمان خورم 

 که از مردگان پندت آيد به گوش  ی غفلت از گوش هوش  ن پنبهبک
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 گفتار اندر نکوکاری و بد کاری و عاقبت آنها

 نورزد کسی بد که نيک افتدش   نکوکار مردم نباشد بدش 

 چو کژدم که با خانه کمتر رود  شر انگيز هم در سر شر رود 

 کی استچنين جوهر و سنگ خارا ي  اگر نفع کس در نهاد تو نيست 

 که نفع است در آهن و سنگ و روی  غلط گفتم ای يار شايسته خوی 

 که بروی فضيلت بود سنگ را   چنين آدمی مرده به ننگ را 

 ی بد به است که دد ز آدمی زاده  نه هر آدمی زاده از دد به است 

 نه انسان که در مردم افتد چو دد  به است از دد انسان صاحب خرد 

 کدامش فضيلت بود بر دواب؟  بجز خورد و خواب چو انسان نداند 

 پياده برد زو به رفتن گرو  سوار نگون بخت بی راه رو 

 کز او خرمن کام دل برنداشت  ی نيکمردی نکاشت  کسی دانه

 که بدمرد را نيکی آمد به پيش  نه هرگز شنيديم در عمر خويش 

 

 حکايت شحنه مردم آزار

 که از هول او شير نر ماده بود  گزيری به چاهی در افتاده بود 

 بيفتاد و عاجزتر از خود نديد   بدانديش مردم بجز بد نديد 

 :يکی بر سرش کوفت سنگی و گفت  همه شب ز فرياد و زاری نخفت 

 خواهی امروز فريادرس؟ که می  تو هرگز رسيدی به فرياد کس 

 ببين الجرم بر که برداشتی   همه تخم نامردمی کاشتی 

 که دلها ز ريشت بنالد همی؟   ريشت نهد مرهمی که بر جان

 بسر الجرم در فتادی به چاه  تو ما را همی چاه کندی به راه 

 يکی نيک محضر، دگر زشت نام  دو کس چه کنند از پی خاص و عام 

 دگر تا بگردن درافتند خلق   يکی تشنه را تاکند تازه حلق 

 گز انگور بارکه هرگز نيارد    اگر بد کنی چشم نيکی مدار 
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 که گندم ستانی به وقت درو  نپندارم ای در خزان کشته جو 

 مپندار هرگز کز او برخوری  درخت زقوم ار به جان پروری 

 دار چو تخم افگنی، بر همان چشم  ی بار  رطب ناور چوب خر زهره

 

 حکايت حجاج يوسف

 که اکرام حجاج يوسف نکرد   حکايت کنند از يکی نيکمرد 

 که نطعش بينداز و ريگش بريز   ديوان نگه کرد تيز به سرهنگ

 بپرخاش در هم کشد روی را   چو حجت نماند جفا جوی را 

 عجب داشت سنگين دل تيره رای  بخنديد و بگريست مرد خدای 

 بپرسيد کاين خنده و گريه چيست؟  چو ديدش که خنديد و ديگر گريست 

 ره دارم چهارکه طفالن بيچا   گريم از روزگار  بگفتا همی

 که مظلوم رفتم نه ظالم به خاک  خندم از لطف يزدان پاک  همی

 يکی دست از اين مرد صوفی بدار  ای نامور شهريار : پسر گفتش

 نه رای است خلقی به يک بار کشت  که خلقی بدو روی دارند و پشت 

 ز خردان اطفالش انديشه کن  بزرگی و عفو و کرم پيشه کن 

 ز فرمان داور که داند گريخت؟   خونش بريخت شنيدم که نشنيد و

 :به خواب اندرش ديد و پرسيد و گفت  بزرگی در آن فکرت آن شب بخفت 

 عقوبت بر او تا قيامت بماند  دمی بيش بر من سياست نراند 

 برآرد ز سوز جگر يا ربی؟  نترسی که پاک اندرونی شبی 

  بترسز دود دل صبحگاهش  ست مظلوم از آهش بترس  نخفته

 بر پاک نايد ز تخم پليد  نه ابليس بد کرد و نيکی نديد؟ 

*****

 چو با کودکان بر نيايی به مشت  مزن بانگ بر شيرمردان درشت 

 دار پند خردمند را نگه   گفت فرزند را  يکی پند می

 که يک روزت افتد بزرگی به سر  مکن جور بر خردکان ای پسر 
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  روزی پلنگيت بر هم درد؟که  ترسی ای گرگ ناقص خرد  نمی

 دل زيردستان ز من رنجه بود  به خردی درم زور سرپنجه بود  

 نکردم دگر زور با الغران  بخوردم يکی مشت زورآوران 

 

 در نواخت رعيت و رحمت بر افتادگان

 حرام است بر چشم ساالر قوم   اال تا بغفلت نخفتی که نوم 

 ردستی روزگاربترس از زب   غم زيردستان بخور زينهار 

  چو داروی تلخ است، دفع مرض  نصيحت که خالی بود از غرض 

 

 حکايت در اين معنی

 که بيماری رشته کردش چو دوک  يکی را حکايت کنند از ملوک 

 برد بر زيردستان حسد که می  چنانش در انداخت ضعف حسد 

 چو ضعف آمد از بيدقی کمترست که شاه ارچه بر عرصه نام آورست 

 که ملک خداوند جاويد باد    زمين ملک بوسه داد نديمی

 که در پارسايی چنويی کم است  در اين شهر مردی مبارک دم است 

 که مقصود حاصل نشد در نفس   نبردند پيشش مهمات کس 

 دلی روشن و دعوتی مستجاب  ست هرگز بر او ناصواب  نرفته

  برينکه رحمت رسد ز آسمان  بخوان تا بخواند دعائی بر اين 

 بخواندند پير مبارک قدم   بفرمود تا مهتران خدم 

 تنی محتشم در لباسی حقير   برفتند و گفتند و آمد فقير 

 بند که در رشته چون سوزنم پای   بگفتا دعائی کن ای هوشمند 

 بتندی برآورد بانگی درشت  شنيد اين سخن پير خم بوده پشت 

 خشايش حق نگرببخشای و ب  که حق مهربان است بر دادگر 

 اسيران محتاج در چاه و بند؟   دعای منت کی شود سودمند 

 کجا بينی از دولت آسايشی؟   تو ناکرده بر خلق بخشايشی 
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 پس از شيخ صالح دعا خواستن   ببايدت عذر خطا خواستن 

 دعای ستمديدگان در پيت؟   کجا دست گيرد دعای ويت 

 لت برآمد بهمز خشم و خجا   شنيد اين سخن شهريار عجم 

 چه رنجم؟ حق است اينچه درويش گفت  برنجيد و پس با دل خويش گفت 

  به فرمانش آزاد کردند زود   بفرمود تا هر که در بند بود 

 به داور برآورد دست نياز  جهانديده بعد از دو رکعت نماز  

 به جنگش گرفتی به صلحش بمان   ی آسمان  که ای بر فرازنده

 که شه سر برآورد و بر پای جست  عا داشت دست ولی همچنان بر د

 چو طاووس، چون رشته در پا نديد  تو گويی ز شادی بخواهد پريد 

 فشاندند در پای و زر بر سرش   ی گوهرش  بفرمود گنجينه

 ازان جمله دامن بيفشاند و گفت  حق از بهر باطل نشايد نهفت 

 شته سرمبادا که ديگر کند ر   مرو با سر رشته بار دگر 

 که يک بار ديگر نلغزد ز جای   دار پای  چو باری فتادی نگه

  ست نه هر باری افتاده برخاسته ز سعدی شنو کاين سخن راست است 

 

 وفائی دنيا گفتار اندر بی

 ز دنيا وفاداری اميد نيست  جهان ای پسر ملک جاويد نيست 

 ؟السالم سرير سليمان عليه  نه بر باد رفتی سحرگاه و شام 

 خنک آن که با دانش و داد رفت  به آخر نديدی که بر باد رفت؟ 

 که در بند آسايش خلق بود  کسی زين ميان گوی دولت ربود 

 نه گرد آوريدند و بگذاشتند   بکار آمد آنها که برداشتند 

 

 در تغير روزگار و انتقال مملکت

 سپه تاخت بر روزگارش اجل  شنيدم که در مصر ميری اجل 

 چو خور زرد شد بس نماند ز روز  برفت از رخ دل فروز جمالش 
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 که در طب نديدند داروی موت   گزيدند فرزانگان دست فوت 

 بجز ملک فرمانده اليزال  همه تخت و ملکی پذيرد زوال 

 گفت در زير لب شنيدند می چو نزديک شد روز عمرش به شب 

 ی نبودچو حاصل همين بود چيز  که در مصر چون من عزيزی نبود 

 برفتم چو بيچارگان از سرش  جهان گرد کردم نخوردم برش 

 جهان از پی خويشتن گرد کرد  پسنديده رايی که بخشيد و خورد 

 که هرچ از تو ماند دريغ است و بيم  در اين کوش تا با تو ماند مقيم 

 يکی دست کوتاه و ديگر دراز  گداز  کند خواجه بر بستر جان

 که دهشت زبانش ز گفتن ببست  ايد به دست نم در آن دم تو را می

 دگر دست کوته کن از ظلم و آز  که دستی به جود و کرم کن دراز 

 دگر کی برآری تو دست از کفن؟  کنونت که دست است خاری بکن 

  که سر بر نداری ز بالين گور  بتابد بسی ماه و پروين و هور 

 

 حکايت قزل ارسالن با دانشمند

 فراشت که گردن به الوند بر می  ای سخت داشت  قزل ارسالن قلعه

 چو زلف عروسان رهش پيچ پيچ  نه انديشه از کس نه حاجت به هيچ 

 ای که بر الجوردين طبق بيضه  ای  چنان نادر افتاده در روضه

 به نزديک شاه آمد از راه دور  شنيدم که مردی مبارک حضور 

 ای؟  گرديدههنرمندی، آفاق   ای  حقايق شناسی، جهانديده

 حکيمی، سخنگوی بسياردان   بزرگی، زبان آوری کاردان 

 ای؟ چنين جای محکم دگر ديده  ای  قزل گفت چندين که گرديده

 وليکن نپندارمش محکم است  ای خرم است  بخنديد کاين قلعه

 دمی چند بودند و بگذاشتند؟  نه پيش از تو گردن کشان داشتند 

 درخت اميد تو را برخورند؟  ند نه بعد از تو شاهان ديگر بر

 دل از بند انديشه آزاد کن   ز دوران ملک پدر ياد کن 
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 که بر يک پشيزش تصرف نماند  چنان روزگارش به کنجی نشاند 

 اميدش به فضل خدا ماند و بس  چو نوميد ماند از همه چيز و کس 

 که هر مدتی جای ديگر کس است  بر مرد هشيار دنيا خس است 

 به کسری که ای وارث ملک جم  ای در عجم  ت شوريدهچنين گف

 تو را چون ميسر شدی تاج و تخت؟  اگر ملک بر جم بماندی و بخت 

 نماند مگر آنچه بخشی، بری  اگر گنج قارون به چنگ آوری 

 

 حکايت

 پسر تاج شاهی به سر برنهاد بخش داد  چو الپ ارسالن جان به جان

  جای نشستن بد آماجگاهنه  به تربت سپردندش از تاجگاه 

 چو ديدش پسر روز ديگر سوار   ای هوشيار  چنين گفت ديوانه

 پدر رفت و پای پسر در رکيب  زهی ملک و دوران سر در نشيب 

 سبک سير و بدعهد و ناپايدار   چنين است گرديدن روزگار 

 جوان دولتی سر برآرد ز مهد  چو ديرينه روزی سرآورد عهد 

 ای است چو مطرب که هر روز در خانه  ای است   بيگانهمنه بر جهان دل که

 که هر بامدادش بود شوهری   نه اليق بود عيش با دلبری 

  که سال دگر ديگری دهخداست  نکويی کن امسال چون ده تو راست 

 

 حکايت پادشاه غور با روستايی

 يکی پادشه خر گرفتی بزور   شنيدم که از پادشاهان غور 

 به روزی دو مسکين شدندی تلف  ان بی علف خران زير بار گر

 نهد بر دل تنگ درويش، بار  چو منعم کند سفله را، روزگار 

 کند بول و خاشاک بر بام پست  چو بام بلندش بود خودپرست 

 برون رفت بيدادگر شهريار  شنيدم که باری به عزم شکار 

 شبش درگرفت از حشم دور ماند   تگاور به دنبال صيدی براند 
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 بينداخت ناکام شب در دهی   بتنها ندانست روی و رهی 

 ز پيران مردم شناس قديم   يکی پيرمرد اندر آن ده مقيم 

 خرت را مبر بامدادان به شهر  گفت کای شادبهر  پسر را همی

 که تابوت بينمش بر جای تخت  که آن ناجوانمرد برگشته بخت 

  دست جورش غريوبه گردون بر از  کمر بسته دارد به فرمان ديو 

 نديد و نبيند به چشم آدمی  در اين کشور آسايش و خرمی 

 به دوزخ برد لعنت اندر قفا   صفا  ی بی مگر اين سيه نامه

 پياده نيارم شد ای نيکبخت  راه درازست و سخت : پسر گفت

 که رای تو روشن تر از رای من   طريقی بينديش و رايی بزن 

 يکی سنگ برداشت بايد قوی  اگر پند من بشنوی : پدر گفت

 سر و دست و پهلوش کردن فگار   زدن بر خر نامور چند بار 

 به کارش نيايد خر لنگ ريش  ی زشت کيش  مگر کان فرومايه

 وز او دست جبار ظالم ببست  چو خضر پيمبر که کشتی شکست 

  بسی سالها نام زشتی گرفت  به سالی که در بحر کشتی گرفت 

 

  تنگدستحکايت زورآزمای

 نه اسباب شامش مهيا نه چاشت  يکی مشت زن بخت روزی نداشت 

 که روزی محال است خوردن به مشت  ز جور شکم گل کشيدی به پشت 

 دلش پر ز حسرت، تنش سوکوار   مدام از پريشانی روزگار 

 گه از بخت شوريده، رويش ترش  کش  گهش جنگ با عالم خيره

 شدی آب تلخش به حلق  میفرو  گه از ديدن عيش شيرين خلق 

 تر زيستی؟ که کس ديد از اين تلخ   گه از کار آشفته بگريستی 

 نبيند تره مرا روی نان می  کسان شهد نوشند و مرغ و بره 

 برهنه من و گربه را پوستين  گر انصاف پرسی نه نيکوست اين 

 !به گنجی فرو رفتی از کام دل  چه بودی که پايم در اين کار گل 
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 ز خود گرد محنت بيفشاندمی  وزگاری هوس راندمی مگر ر

 عظام زنخدان پوسيده يافت  شکافت  شنيدم که روزی زمين می

 گهرهای دندان فرو ريخته  به خاک اندرش عقد بگسيخته 

 که ای خواجه با بينوايی بساز  گفت و راز  دهان بی زبان پند می

  خون دلشکر خورده انگار يا  ! نه اين است حال دهن زير گل

 که بی ما بگردد بسی روزگار  غم از گردش روزگاران مدار 

 غم از خاطرش رخت يک سو نهاد  همان لحظه کاين خاطرش روی داد 

 بکش بار تيمار و خود را مکش  که ای نفس بی رای و تدبير و هش 

 وگر سر به اوج فلک بر برد   ای بار بر سر برد  اگر بنده

 به مرگ از سرش هر دو بيرون شود  شود در آن دم که حالش دگرگون 

  جزای عمل ماند و نام نيک   غم و شادمانی نماند وليک 

 بده کز تو اين ماند ای نيکبخت  کرم پای دارد، نه ديهيم و تخت  

 ست و بعد از تو هم که پيش از تو بوده  مکن تکيه بر ملک و جاه و حشم 

 بگذرد حال میکه دنيا به هر    خداوند دولت غم دين خورد 

 غم ملک و دين خورد بايد بهم   نخواهی که ملکت برآيد بهم 

 که سعدی درافشاند اگر زر نداشت  زرافشان، چو دنيا بخواهی گذاشت 

 

 حکايت در معنی خاموشی از نصيحت کسی که پند نپذيرد

 که فرماندهی داشت بر کشوری   حکايت کنند از جفا گستری 

 شب از بيم او خواب مردم حرام  ام در ايام او روز مردم چو ش

 به شب دست پاکان از او بر دعا  همه روز نيکان از او در بال 

 ز دست ستمگر گرستند زار   گروهی بر شيخ آن روزگار 

 بگوی اين جوان را بترس از خدای  که ای پير دانای فرخنده رای 

 تکه هر کس نه در خورد پيغام اوس   بگفتا دريغ آيدم نام دوست 

 منه با وی، ای خواجه، حق در ميان  کسی را که بينی ز حق بر کران 
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 که ضايع شود تخم در شوره بوم  دريغ است با سفله گفت از علوم 

 برنجد به جان و برنجاندت  چو در وی نگيرد عدو داندت 

 دل مرد حق گوی از اين جا قوی است تو را عادت، ای پادشه، حق روی است 

 که در موم گيرد نه در سنگ سخت  ای نيکبخت نگين خصلتی دارد 

 برنجد که دزدست و من پاسبان  عجب نيست گر ظالم از من به جان 

 که حفظ خدا پاسبان تو باد  تو هم پاسبانی به انصاف و داد 

 خداوند را من و فضل و سپاس  تو را نيست منت ز روی قياس 

 معطل گذاشتنه چون ديگرانت   که در کار خيرت به خدمت بداشت 

 ولی گوی بخشش نه هر کس برند  همه کس به ميدان کوشش درند 

 خدا در تو خوی بهشتی سرشت  تو حاصل نکردی به کوشش بهشت 

 قدم ثابت و پايه مرفوع باد  دلت روشن و وقت مجموع باد 

 عبادت قبول و دعا مستجاب  حياتت خوش و رفتنت بر صواب 

 

 شکر کشیگفتار اندر رای و تدبير ملک و ل

 مدارای دشمن به از کارزار   همی تا برآيد به تدبير کار 

 به نعمت ببايد در فتنه بست  چو نتوان عدو را به قوت شکست 

 به تعويذ احسان زبانش ببند  گر انديشه باشد ز خصمت گزند 

 که احسان کند کند، دندان تيز  عدو را بجای خسک در بريز 

 ه با غالبان چاره زرق است و لوسک  چو دستی نشايد گزيدن، ببوس 

 که اسفنديارش نجست از کمند   به تدبير رستم درآيد به بند 

 پس او را مدارا چنان کن که دوست  عدو را به فرصت توان کند پوست 

 که از قطره سيالب ديدم بسی   حذر کن ز پيکار کمتر کسی 

 هکه دشمن اگرچه زبون، دوست ب   مزن تا توانی بر ابرو گره 

 کسی کش بود دشمن از دوست بيش  بود دشمنش تازه و دوست ريش 

 که نتوان زد انگشت با نيشتر   مزن با سپاهی ز خود بيشتر 
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 نه مردی است بر ناتوان زور کرد   وگر زو تواناتری در نبرد 

 به نزديک من صلح بهتر که جنگ  اگر پيل زوری وگر شير چنگ 

 الل است بردن به شمشير دستح  چو دست از همه حيلتی در گسست 

 وگر جنگ جويد عنان بر مپيچ  اگر صلح خواهد عدو سر مپيچ 

 تو را قدر و هيبت شود يک، هزار   که گروی ببندد در کارزار 

 نخواهد به حشر از تو داور حساب  ور او پای جنگ آورد در رکاب 

 که با کينه ور مهربانی خطاست تو هم جنگ را باش چون کينه خاست 

 فزون گرددش کبر و گردن کشی  چو با سفله گويی به لطف و خوشی 

 برآر از نهاد بدانديش گرد  به اسبان تازی و مردان مرد 

 به تندی و خشم و درشتی مکوش  و گر می برآيد به نرمی و هوش  

 نبايد که پرخاش جويی دگر  چو دشمن به عجز اندر آمد ز در 

 شای و از مکرش انديشه کنببخ  چو زنهار خواهد کرم پيشه کن 

 که کارآزموده بود سالخورد   ز تدبير پير کهن بر مگرد 

 جوانان به نيروی و پيران به رای   در آرند بنياد رويين ز پای 

*****

 چه دانی کران را که باشد ظفر؟   بينديش در قلب هيجا مفر 

 به تنها مده جان شيرين به باد  چو بينی که لشکر ز هم دست داد 

 وگر در ميان لبس دشمن بپوش  اگر بر کناری به رفتن بکوش 

 چو شب شد در اقليم دشمن مايست  وگر خود هزاری و دشمن دويست 

 چو پانصد به هيبت بدرد زمين  شب تيره پنجه سوار از کمين 

 حذر کن نخست از کمينگاهها  چو خواهی بريدن به شب راهها 

 د، بزن خيمه بر جايگاهبمان  ميان دو لشکر چو يک روزه راه 

 ور افراسياب است مغزش برآر   گر او پيشدستی کند غم مدار 

 ی زورمندش نماند سر پنجه  ندانی که لشکر چو يک روزه راند 

 که نادان ستم کرد بر خويشتن   تو آسوده بر لشکر مانده زن 
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 که بازش نيايد جراحت به هم  چو دشمن شکستی بيفگن علم 

 نبايد که دور افتی از ياوران   مت مران بسی در قفای هزي

 بگيرند گردت به زوبين و تيغ  هوابينی از گرد هيجا چو ميغ 

 که خالی بماند پس پشت شاه   به دنبال غارت نراند سپاه 

 ی کارزار به از جنگ در حلقه   سپه را نگهبانی شهريار 

 

 گفتار اندر نواخت لشکريان در حالت امن

 ببايد به مقدارش اندر فزود    نمود دالور که باری تهور

 ندارد ز پيکار يأجوج باک  که بار دگر دل نهد بر هالک 

 که در حالت سختی آيد به کار  سپاهی در آسودگی خوش بدار 

 نه آنگه که دشمن فرو کوفت کوس  کنون دست مردان جنگی ببوس 

 چرا روز هيجا نهد دل به مرگ؟  سپاهی که کارش نباشد به برگ 

 به لشکر نگه دار و لشکر به مال   احی ملک از کف بدسگال نو

 چو لشکر دل آسوده باشند و سير  ملک را بود بر عدو دست، چير 

 نه انصاف باشد که سختی برد   خورد  بهای سر خويشتن می

 دريغ آيدش دست بردن به تيغ  چو دارند گنج از سپاهی دريغ 

 ی باشد و کار، زار؟که دستش ته  چه مردی کند در صف کارزار 

 

 گفتار اندر تقويت مردان کار آزموده

 هزبران به آورد شيران فرست  به پيکار دشمن دليران فرست 

 ست گرگ کهن که صيد آزموده   به رای جهانديدگان کار کن 

 حذر کن ز پيران بسيار فن  مترس از جوانان شمشير زن 

  پيرندانند دستان روباه   جوانان پيل افگن شير گير 

 ست و سرد که بسيار گرم آزموده   خردمند باشد جهانديده مرد 

 ز گفتار پيران نپيچند سر   ی بخت ور  جوانان شايسته
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 مده کار معظم به نوخاسته   گرت مملکت بايد آراسته 

 که در جنگها بوده باشد بسی  سپه را مکن پيشرو جز کسی 

 کستن به مشتکه سندان نشايد ش  به خردان مفرمای کار درشت 

 نه کاری است بازيچه و سرسری  رعيت نوازی و سر لشکری 

 به ناکارديده مفرمای کار  نخواهی که ضايع شود روزگار 

 ز روبه رمد شير ناديده جنگ  نتابد سگ صيد روی از پلنگ 

 نترسد چو پيش آيدش کارزار  چو پرورده باشد پسر در شکار 

 ور شود مرد پرخاشجویدال  به کشتی و نخچير و آماج و گوی 

 برنجد چو بيند در جنگ باز  به گرمابه پرورده و خيش و ناز 

 بود کش زند کودکی بر زمين  دو مردش نشانند بر پشت زين 

*****

 بکش گر عدو در مصافش نکشت  يکی را که ديدی تو در جنگ پشت 

 که روز وغا سر بتابد چو زن  مخنث به از مرد شمشير زن 

 چو بربست قربان پيکار و کيش گين به فرزند خويش چه خوش گفت گر

 مرو آب مردان جنگی مريز  اگر چون زنان جست خواهی گريز 

 نه خود را که نام آوران را بکشت  سواری که بنمود در جنگ پشت  

 ی کارزار که افتند در حلقه  شجاعت نيايد مگر زان دو يار 

 يجا به جانبکوشند در قلب ه  ی همزبان  دو همجنس همسفره

 برادر به چنگال دشمن اسير  که ننگ آيدش رفتن از پيش تير 

 هزيمت ز ميدان غنيمت شمار   چو بينی که ياران نباشند يار 

 

 گفتار اندر دلداری هنرمندان

 يکی اهل بازو، دوم اهل رای  دو تن، پرور ای شاه کشور گشای 

 ورندکه دانا و شمشير زن پر  ز نام آوران گوی دولت برند 

 بر او گر بميرد مگو ای دريغ  هر آن کو قلم را نورزيد و تيغ 
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 نه مطرب که مردی نيايد ز زن  قلم زن نکودار و شمشير زن 

 تو مدهوش ساقی و آواز چنگ نه مردی است دشمن در اسباب جنگ 

 که ملکت برفتش به بازی ز دست  بسا اهل دولت به بازی نشست 

 

 نانگفتار اندر حذر کردن از دشم

 ی صلح از او بيش ترس در آوازه  نگويم ز جنگ بد انديش ترس 

 چو شب شد سپه بر سر خفته راند  بسا کس به روز آيت صلح خواند 

 که بستر بود خوابگاه زنان  زره پوش خسبند مرد اوژنان 

 برهنه نخسبد چو در خانه زن  به خيمه درون مرد شمشير زن 

 شمن نهان آورد تاختنکه د   ببايد نهان جنگ را ساختن 

 يزک سد رويين لشکر گه است  حذر کار مردان کار آگه است 

 

 گفتار اندر دفع دشمن به رای و تدبير

 نه فرزانگی باشد ايمن نشست   ميان دو بد خواه کوتاه دست 

 شود دست کوتاه ايشان دراز  که گر هر دو باهم سگالند راز 

 آور ز هستی دماردگر را بر  يکی را به نيرنگ مشغول دار 

 به شمشير تدبير خونش بريز   اگر دشمنی پيش گيرد ستيز 

 که زندان شود پيرهن بر تنش   برو دوستی گير با دشمنش 

 تو بگذار شمشير خود در غالف  چو در لشکر دشمن افتد خالف 

 بر آسايد اندر ميان گوسفند  چو گرگان پسندند بر هم گزند 

  تو با دوست بنشين به آرام دل  چو دشمن به دشمن بود مشتغل 

 

 گفتار اندر مالطفت با دشمن از روی عاقبت انديشی

 نگه دار پنهان ره آشتی   چو شمشير پيکار برداشتی 

 نهان صلح جستند و پيدا مصاف  که لشکر کشوفان مغفر شکاف 
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 که باشد که در پايت افتد چو گوی   دل مرد ميدان نهانی بجوی 

 به کشتن برش کرد بايد درنگ  افتد به چنگ چو ساالری از دشمن 

 بماند گرفتار در چنبری  که افتد کز اين نيمه هم سروری 

 نبينی دگر بندی خويش را   اگر کشتی اين بندی ريش را 

 که بر بنديان زورمندی کند؟   نترسد که دورانش بندی کند 

 که خود بوده باشد به بندی اسير   کسی بنديان را بود دستگير 

 چو نيکش بداری، نهد ديگری  اگر سرنهد بر خطت سروری 

  از آن به که صدره شبيخون بری  اگر خفيه ده دل بدست آوری 

 

 گفتار اندر حذر از دشمنی که در طاعت آيد

 ز تلبيسش ايمن مشو زينهار  گرت خويش دشمن شود دوستدار 

 چو ياد آيدش مهر پيوند خويش  که گردد درونش به کين تو ريش 

 که ممکن بود زهر در انگبين  بد انديش را لفظ شيرين مبين 

 که مر دوستان را به دشمن شمرد  کسی جان از آسيب دشمن ببرد 

 که بيند همه خلق را کيسه بر  نگه دارد آن شوخ در کيسه در 

*****

 ورا تا توانی بخدمت مگير  سپاهی که عاصی شود در امير 

 را هم ندارد، ز غدرش هراستو   ندانست ساالر خود را سپاس 

 نگهبان پنهان بر او بر گمار  به سوگند و عهد استوارش مدار 

 نه بگسل که ديگر نبينيش باز  نو آموز را ريسمان کن دراز 

*****

 گرفتی، به زندانيانش سپار  چو اقليم دشمن به جنگ و حصار 

 ز حلقوم بيدادگر خون خورد  که بندی چو دندان به خون در برد 

*****

 رعيت به سامان تر از وی بدار  چو برکندی از چنگ دشمن ديار 
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 بر آرند عام از دماغش دمار   که گر باز کوبد در کار زار 

 در شهر بر روی دشمن مبند  وگر شهريان را رسانی گزند 

  که انباز دشمن به شهر اندرست  مگو دشمن تيغ زن بر درست 

 

 گفتار اندر پوشيدن راز خويش

 مصالح بينديش و نيت بپوش  دبير جنگ بد انديش کوش به ت

 که جاسوس همکاسه ديدم بسی  منه در ميان راز با هر کسی 

 درخيمه گويند در غرب داشت  سکندر که با شرقيان حرب داشت 

 چپ آوازه افگند و از راست شد  چو بهمن به زاولستان خواست شد 

  و دانش ببايد گريستبر آن رای  اگر جز تو داند که عزم تو چيست 

 که عالم به زير نگين آوری  آوری  کرم کن، نه پرخاش و کين

 چه حاجت به تندی و گردن کشی؟  چو کاری برآيد به لطف و خوشی 

 دل درمندان برآور زبند  نخواهی که باشد دلت دردمند 

 برو همت از ناتوانان بخواه   به بازو توانا نباشد سپاه 

 ز بازوی مردی به آيد به کار    دعای ضعيفان اميدوار

  اگر بر فريدون زد از پيش برد  هر آن کاستعانت به درويش برد 
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 باب دوم در احسان

 

 سر آغاز

 که معنی بماند ز صورت بجای  اگر هوشمندی به معنی گرای 

 به صورت درش هيچ معنی نبود  که را دانش وجود و تقوی نبود 

 که خسبند از او مردم آسوده دل  گل کسی خسبد آسوده در زير 

 به مرده نپردازد از حرص خويش غم خويش در زندگی خور که خويش 

 که بعد از تو بيرون ز فرمان تست  زر و نعمت اکنون بده کان تست 

 پراگندگان را ز خاطر مهل  نخواهی که باشی پراگنده دل 

 ت تستکه فردا کليدش نه در دس  پريشان کن امروز گنجينه چست 

 که شفقت نيايد ز فرزند و زن   تو با خود ببر توشه خويشتن 

 که با خود نصيبی به عقبی برد   کسی گوی دولت ز دنيا برد 

 نخارد کس اندر جهان پشت من  به غمخوارگی چون سرانگشت من 

 که فردا به دندان بری پشت دست  مکن، بر کف دست نه هرچه هست 

 که ستر خدايت بود پرده پوش  به پوشيدن ستر درويش کوش 

 مبادا که گردی به درها غريب  مگردان غريب از درت بی نصيب 

 که ترسد که محتاج گردد به غير  بزرگی رساند به محتاج خير 

 که روزی دلی خسته باشی مگر   به حال دل خستگان در نگر 

 ز روز فروماندگی ياد کن   درون فروماندگان شاد کن 

  به شکرانه خواهنده از در مران   در ديگران ای بر نه خواهنده

 

 گفتار اندر نواخت ضعيفان

 غبارش بيفشان و خارش بکن  پدرمرده را سايه بر سر فکن 

 بود تازه بی بيخ هرگز درخت؟  ندانی چه بودش فرو مانده سخت؟ 

 مده بوسه بر روی فرزند خويش  چو بينی يتيمی سر افگنده پيش 
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 وگر خشم گيرد که بارش برد؟   خرد؟ يتيم ار بگريد که نازش

 بلرزد همی چون بگريد يتيم   اال تا نگريد که عرش عظيم 

 به شفقت بيفشانش از چهره خاک  به رحمت بکن آبش از ديده پاک 

 تو در سايه خويشتن پرورش  اگر سايه خود برفت از سرش 

 که سر بر کنار پدر داشتم   من آنگه سر تاجور داشتم 

 پريشان شدی خاطر چند کس   دم نشستی مگس اگر بر وجو

 نباشد کس از دوستانم نصير  کنون دشمنان گر برندم اسير 

 که در طفلی از سر برفتم پدر   مرا باشد از درد طفالن خبر 

 به خواب اندرش ديد صدر خجند   يکی خار پای يتيمی بکند 

 ميدکزان خار بر من چه گلها د  چميد  ها می همی گفت و در روضه

*****

 که رحمت برندت چو رحمت بری   مشو تا توانی ز رحمت بری 

 که من سرورم ديگران زير دست  چو انعام کردی مشو خود پرست 

 ست؟ نه شمشير دوران هنوز آخته   ست  اگر تيغ دورانش انداخته

 خداوند را شکر نعمت گزار  چو بينی دعا گوی دولت هزار 

 نه تو چشم داری به دست کسی   که چشم از تو دارند مردم بسی

 غلط گفتم، اخالق پيغمبران  ام سيرت سروران  کرم خوانده

 

 السالم حکايت ابراهيم عليه

 نيامد به مهمان سرای خليل  السبيل  شنيدم که يک هفته ابن

 مگر بينوايی در آيد ز راه  ز فرخنده خويی نخوردی بگاه 

 ادی نگه کرد و ديدبر اطراف و  برون رفت و هر جانبی بنگريد 

 سر و مويش از برف پيری سپيد  به تنها يکی در بيايان چو بيد 

 برسم کريمان صاليی بگفت   به دلداريش مرحبايی بگفت 

 يکی مردمی کن به نان و نمک  که ای چشمهای مرا مردمک 
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 السالم که دانست خلقش، عليه  نعم گفت و بر جست و برداشت گام 

 به عزت نشاندند پير ذليل   يل رقبيان مهمان سرای خل

 نشستند بر هر طرف همگنان  بفرمود و ترتيب کردند خوان 

 نيامد ز پيرش حديثی به سمع   چو بسم اهللا آغاز کردند جمع 

 بينمت صدق و سوز چو پيران نمی  ای پير ديرينه روز : چنين گفتش

 که نام خداوند روزی بری؟ نه شرط است وقتی که روزی خوری 

 که نشنيدم از پير آذرپرست   ا نگيرم طريقی به دست بگفت

 که گبرست پير تبه بوده حال   بدانست پيغمبر نيک فال 

 که منکر بود پيش پاکان پليد  بخواری براندش چو بيگانه ديد 

 به هيبت مالمت کنان کای خليل   سروش آمد از کردگار جليل 

 از او يک زمانتو را نفرت آمد   منش داده صد سال روزی و جان 

 بری دست جود تو با پس چرا می  برد پيش آتش سجود  گر او می

 

 گفتار اندر احسان با نيک و بد

 که اين زرق و شيدست و آن مکر و فن   گره بر سر بند احسان مزن 

 فروشد به نان که علم و ادب می   کند مرد تفسيردان  زيان می

 ين به دنيا دهد؟که اهل خرد د   کجا عقل يا شرع فتوی دهد 

 از ارزان فروشان به رغبت خرد  وليکن تو بستان که صاحب خرد 

 

 حکايت عابد با شوخ ديده

 ام در گلی که محکم فرومانده   زبان دانی آمد به صاحبدلی 

 که دانگی از او بر دلم ده من است  يکی سفله را ده درم بر من است 

 سايه دنبال منهمه روز چون   همه شب پريشان از او حال من 

 درون دلم چون در خانه ريش  بکرد از سخنهای خاطر پريش 

 جز اين ده درم چيز ديگر نداد   خدايش مگر تا ز مادر بزاد 

    TorbatJam.com ٥١ 
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 نخوانده بجز باب الينصرف   ندانسته از دفتر دين الف 

 که اين قلتبان حلقه بر در نزد  خور از کوه يک روز سر بر نزد 

 از آن سنگدل دست گيرد به سيم   يم ام تا کدامم کر در انديشه

 درستی دو، در آستينش نهاد   شنيد اين سخن پير فرخ نهاد 

 برون رفت ازان جا چو زر تازه روی  زر افتاد در دست افسانه گوی 

 بر او گر بميرد نبايد گريست شيخ اين ندانی که کيست؟ : يکی گفت

 رزين نهدابو زيد را اسب و ف  گدايی که بر شير نر زين نهد 

 تو مرد زبان نيستی، گوش باش  بر آشفت عابد که خاموش باش 

 ز خلق آبرويش نگه داشتم   اگر راست بود آنچه پنداشتم 

 اال تا نپنداری افسوس کرد  وگر شوخ چشمی و سالوس کرد 

 ز دست چنان گر بزی يافه گوی  که خود را نگه داشتم آبروی 

 اين کسب خيرست و آن دفع شرکه   بد و نيک را بذل کن سيم و زر 

 بياموزد اخالق صاحبدالن  خنک آن که در صحبت عاقالن 

 به عزت کنی پند سعدی به گوش گرت عقل و رای است و تدبير و هوش 

  نه در چشم و زلف و بناگوش و خال  که اغلب در اين شيوه دارد مقال 

 

 حکايت ممسک و فرزند ناخلف

 خلف برد صاحبدلی هوشيار  يکی رفت و دينار از او صد هزار 

 چو آزادگان دست از او بر گرفت نه چون ممسکان دست بر زر گرفت 

 مسافر به مهمان سرای اندرش  ز درويش خالی نبودی درش 

 نه همچون پدر سيم و زر بند کرد  دل خويش و بيگانه خرسند کرد 

 به يک ره پريشان مکن هرچه هست  مالمت کنی گفتش ای باد دست 

 به يک دم نه مردی بود سوختن  لی توان خرمن اندوختن به سا

 نگه دار وقت فراخی حسيب  چو در دست تنگی نداری شکيب 

 که روز نوا برگ سختی بنه  به دختر چه خوش گفت بانوی ده 
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 که پيوسته در ده روان نيست جوی  همه وقت بردار مشک و سبوی 

  تافتنبه زر پنجه شير بر   به دنيا توان آخرت يافتن 

 وگر سيم داری بيا و بيار   اگر تنگدستی مرو پيش يار 

 جوابت نگويد به دست تهی  اگر روی بر خاک پايش نهی 

 به دام آورد صخر جنی به ريو   خداوند زر برکند چشم ديو 

 که بی هيچ مردم نيرزند هيچ  تهی دست در خوبرويان مپيچ 

  ديو سپيدبه زر برکنی چشم   به دست تهی بر نياد اميد 

 وز آسيب دشمن به انديشه باش  به يک بار بر دوستان زر مپاش 

 کفت وقت حاجت بماند تهی  اگر هرچه يابی به کف برنهی 

 نگردند، ترسم تو الغر شوی  گدايان به سعی تو هرگز قوی 

 ز غيرت جوانمرد را رگ نخفت  چو مناع خير اين حکايت بگفت 

 بر آشفت و گفت ای پراگنده گوی  پراگنده دل گشت از آن عيب جوی 

 پدر گفت ميراث جد من است  مرا دستگاهی که پيرامن است  

 بحسرت بمردندو بگذاشتند؟  نه ايشان به خست نگه داشتند 

 که بعد از من افتد به دست پسر؟   به دستم نيفتاد مال پدر 

 که فردا پس از من به يغما برند  همان به که امروز مردم خورند 

 نگه می چه داری ز بهر کسان؟ و پوش و بخشای و راحت رسان خور 

 فرو مايه ماند به حسرت بجای  برند از جهان با خود اصحاب رای 

 که بعد از تو بيرون ز فرمان تست  زر و نعمت اکنون بده کان تست 

  بخر، جان من، ورنه حسرت بری   به دنيا توانی که عقبی خری 

 

 حکايت

 که ديگر مخر نان ز بقال کوی   ش شوی بزاريد وقتی زنی پي

 که اين جو فروش است گندم نمای   به بازار گندم فروشان گرای 

 ست کس به يک هفته رويش نديده  نه از مشتری کز ز حام مگس 
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 به زن گفت کای روشنايی، بساز  به دلداری آن مرد صاحب نياز 

 او وا گرفتنه مردی بود نفع از    به اميد ما کلبه اين جا گرفت 

 گير ای دست افتاده چو استاده   ره نيکمردان آزاده گير 

 خريدار دکان بی رونقند   ببخشای کانان که مرد حقند 

 ی شاه مردان علی است کرم پيشه جوانمرد اگر راست خواهی ولی است 

 

 حکايت

 به هر خطوه کردی دو رکعت نماز   شنيدم که پيری به راه حجاز 

 که خار مغيالن نکندی ز پای  ريق خدای چنان گرم رو در ط

 پسند آمدش در نظر کار خويش  به آخر ز وسواس خاطر پريش 

 که نتوان از اين خوب تر راه رفت   به تلبيس ابليس در چاه رفت 

 غرورش سر از جاده برتافتی  گرش رحمت حق نه دريافتی 

 که ای نيکبخت مبارک نهاد  يکی هاتف از غيبش آواز داد 

 ای که نزلی بدين حضرت آورده   ای  ار اگر طاعتی کردهمپند

 به از الف رکعت به هر منزلی   به احسانی آسوده کردن دلی 

 

 حکايت

 که خيز ای مبارک در رزق زن  به سرهنگ سلطان چنين گفت زن 

 که فرزند کانت نظر بر رهند  برو تا ز خوانت نصيبی دهند 

 ان به شب نيت روزه کردکه سلط   بگفتا بود مطبخ امروز سرد 

 همی گفت با خود دل از فاقه ريش  زن از نااميدی سر انداخت پيش 

 که افطار او عيد طفالن ماست که سلطان از اين روزه گويی چه خواست؟ 

 به از صائم الدهر دنيا پرست  خورنده که خيرش برآيد ز دست 

 شتای را دهد نان چا که درمنده  مسلم کسی را بود روزه داشت 

  ز خود بازگيری و هم خود خوری؟  وگرنه چه الزم که سعيی بری 
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 حکايت کرم مردان صاحبدل

 کفافش بقدر مروت نبود  يکی را کرم بود و قوت نبود 

 جوانمرد را تنگدستی مباد   که سفله خداوند هستی مباد 

 مرادش کم اندر کمند اوفتد   کسی را که همت بلند اوفتد 

 نگيرد همی بر بلندی قرار   در کوهسار چو سيالب ريزان که

 تنک مايه بودی از اين الجرم  نه در خورد سرمايه کردی کرم 

 که ای خوب فرجام نيکو سرشت  برش تنگدستی دو حرفی نبشت 

 که چندی است تا من به زندان درم  يکی دست گيرم به چندی درم 

 دوليکن به دستش پشيزی نبو  به چشم اندرش قدر چيزی نبود 

 که ای نيک نامان آزاد مرد  به خصمان بندی فرستاد مرد 

 گريزد ضمان بر منش و گر می   بداريد چندی کف از دامنش 

 وز اين شهر تا پای داری گريز  وزان جا به زندانی آمد که خيز 

 قرارش نماند اندر او يک نفس  چو گنجشک در باز ديد از قفس 

 يری که بادش رسيدی به گردنه س  چو باد صبا زان ميان سير کرد 

 که حاصل کن اين سيم يا مرد را   گرفتند حالی جوانمرد را 

 که مرغ از قفس رفته نتوان گرفت  به بيچارگی راه زندان گرفت 

 نه شکوت نبشت و نه فرياد خواند  شنيدم که در حبس چندی بماند 

 :بر او پارسايی گذر کرد و گفت   زمانها نياسود و شبها نخفت 

 چه پيش آمدت تا به زندان دری؟   پندارمت مال مردم خوری ن

 نخوردم به حيلت گری مال کس  بگفت ای جليس مبارک نفس 

  خالصش نديدم بجز بند خويش  يکی ناتوان ديدم از بند ريش 

 من آسوده و ديگری پای بند   نديدم به نزديک رايم پسند  

  نامش نمردزهی زندگانی که   بمرد آخر و نيک نامی ببرد 

 ی مرده دل به از عالمی زنده  تنی زنده دل، خفته در زير گل 
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  تن زنده دل گر بميرد چه باک؟   دل زنده هرگز نگردد هالک 

 

 حکايت

 برون از رمق در حياتش نيافت  يکی در بيان سگی تشنه يافت 

 چو حبل اندر آن بست دستار خويش  کله دلو کرد آن پسنديده کيش 

 سگ ناتوان را دمی آب داد  ن بست و بازو گشاد به خدمت ميا

 که داور گناهان از او عفو کرد   خبر داد پيغمبر از حال مرد 

 وفا پيش گير و کرم پيشه کن   اال گر جفا کردی انديشه کن 

 کجا گم شود خير با نيکمرد؟  يکی با سگی نيکويی گم نکرد 

  کس نبستجهانبان در خير بر  کرم کن چنان کت برآيد زدست 

 نباشد چو قيراطی از دسترنج  به قنطار زر بخش کردن ز گنج 

 گران است پای ملخ پيش مور  برد هر کسی بار در خورد زور 

 

 گفتار اندر گردش روزگار

 که فردا نگيرد خدا بر تو سخت  تو با خلق سهلی کن ای نيکبخت 

 که افتادگان را بود دستگير   گر از پا درآيد، نماند اسير 

 که باشد که افتد به فرماندهی   به آزار فرمان مده بر رهی 

 مکن زور بر ضعف درويش و عام  چو تمکين و جاهت بود بر دوام 

 چو بيدق که ناگاه فرزين شود  که افتد که با جاه و تمکين شود 

 نپاشند در هيچ دل تخم کين   نصيحت شنو مردم دور بين 

 کند خوشه چين سرگران میکه بر    کند  خداوند خرمن زيان می

 وزان بار غم بر دل اين نهند؟  نترسد که نعمت به مسکين دهند 

 بس افتاده را ياوری کرد بخت   بسا زرومندا که افتاد سخت 

  مبادا که روزی شوی زير دست   دل زير دستان نبايد شکست 
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 حکايت در معنی رحمت بر ضعيفان و انديشه در عاقبت

 بر تندرويی خداوند مال  عف حال بناليد درويشی از ض

 بر او زد به سرباری از طيره بانگ  نه دينار دادش سيه دل نه دانگ 

 سر از غم برآورد و گفت ای شگفت  دل سائل از جور او خون گرفت 

 نترسد ز تلخی خواست؟ مگر می توانگر ترش روی، باری، چراست؟ 

  تمامبراندش بخواری و زجر   بفرمود کوته نظر تا غالم 

 شنيدم که برگشت از او روزگار   به ناکردن شکر پروردگار 

 عطارد قلم در سياهی نهاد   بزرگيش سر در تباهی نهاد 

 نه بارش رها کردو نه بارگير  شقاوت برهنه نشاندش چو سير 

 مشعبد صفت، کيسه و دست پاک  فشاندش قضا بر سر از فاقه خاک 

 ماجری مدتی برگذشتبر اين   سراپای حالش دگرگونه گشت 

 توانگر دل و دست و روشن نهاد   غالمش به دست کريمی فتاد 

 چنان شاد بودی که مسکين به مال   به ديدار مسکين آشفته حال 

 ز سختی کشيدن قدمهاش سست  شبانگه يکی بر درش لقمه جست 

 که خشنود کن مرد درمنده را   بفرمود صاحب نظر بنده را 

 ای برآورد بی خويشتن نعره  ای  ن بهرهچو نزديک بردش ز خوا

 عيان کرده اشکش به ديباجه راز  شکسته دل آمد بر خواجه باز 

 که اشکت ز جور که آمد به روی؟   بپرسيد ساالر فرخنده خوی 

 بر احوال اين پير شوريده بخت  بگفت اندرونم بشوريد سخت 

 سيمخداوند اسباب و امالک و   که مملوک وی بودم اندر قديم 

  کند دست خواهش به درها دراز  چو کوتاه شد دستش از عز و ناز 

 ستم بر کس از گردش دور نيست  بخنديد وگفت ای پسر جور نيست  

 که بردی سر از کبر بر آسمان؟  نه آن تند روی است بازارگان 

 به روز منش دور گيتی نشاند  من آنم که آن روزم از در براند 

 فرو شست گرد غم از روی من  ی من نگه کرد باز آسمان سو
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 گشايد به فضل و کرم ديگری  خدای ار به حکمت ببندد دری 

 بسا کار منعم زبر زير شد   بسا مفلس بينوا سير شد 

 

 حکايت

 اگر نيکبختی و مردانه رو   يکی سيرت نيکمردان شنو 

 به ده برد انبان گندم به دوش  که شبلی ز حانوت گندم فروش 

 دويد ای می که سرگشته هر گوشه  موری در آن غله ديد نگه کرد و 

 به مأوای خود بازش آورد و گفت  ز رحمت بر او شب نيارست خفت 

 پراگنده گردانم از جای خويش  مروت نباشد که اين مور ريش 

 که جمعيتت باشد از روزگار   درون پراگندگان جمع دار 

 تربت پاک بادکه رحمت بر آن   چه خوش گفت فردوسی پاک زاد 

 که جان دارد و جان شيرين خوش است  کش است  ميازار موری که دانه

 که خواهد که موری شود تنگدل   سياه اندرون باشد و سنگدل 

 که روزی به پايش در افتی چو مور  مزن بر سر ناتوان دست زور 

 نگه کن که چون سوخت در پيش جمع   نبخشود بر حال پروانه شمع 

  تواناتر از تو هم آخر کسی است  ناتوان تر بسی است گرفتم ز تو 

 

 گفتار اندر ثمره جوانمردی

 به احسان توان کرد و، وحشی به قيد  ببخش ای پسر کدمی زاده صيد 

 که نتوان بريدن به تيغ اين کمند   عدو را به الطاف گردن ببند 

 نيايد دگر خبث از او در وجود  چو دشمن کرم بيند و لطف و جود 

 نيايد ز تخم بدی بار نيک  مکن بد که بد بينی از يار نيک 

 نخواهد که بيند تو را نقش و رنگ چو با دوست دشخوار گيری و تنگ 

  بسی بر نيايد که گردند دوست  وگر خواجه با دشمنان نيکخوست 
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 حکايت در معنی صيد کردن دلها به احسان

 ندی دوانبتگ در پيش گوسف  به ره در يکی پيشم آمد جوان 

 آرد اندر پيت گوسفند که می  بدو گفتم اين ريسمان است و بند 

 چپ و راست پوييدن آغاز کرد  سبک طوق و زنجير از او باز کرد 

 که جو خورده بود از کف مرد وخويد  دويد  هنوز از پيش تازيان می

 مرا ديد و گفت ای خداوند رای  چو باز آمد از عيش و بازی بجای 

 که احسان کمندی است در گردنش  برد با منش  مان مینه اين ريس

 نيارد همی حمله بر پيلبان  ست پيل دمان  به لطفی که ديده

 که سگ پاس دارد چو نان تو خورد  بدان را نوازش کن ای نيکمرد 

 که مالد زبان بر پنيرش دو روز  بر آن مرد کندست دندان يوز 

 

 حکايت درويش با روباه

 فرو ماند در لطف و صنع خدای  ی دست و پای يکی روبهی ديد ب

 خورد؟ بدين دست و پای از کجا می  برد؟  که چون زندگانی به سر می

 که شيری برآمد شغالی به چنگ  در اين بود درويش شوريده رنگ 

 بماند آنچه روباه از آن سير خورد  شغال نگون بخت را شير خورد 

 سان قوت روزش بدادکه روزی ر   دگر روز باز اتفاقی فتاد 

 شد و تکيه بر آفريننده کرد   يقين، مرد را ديده بيننده کرد 

 که روزی نخوردند پيالن به زور  کز اين پس به کنجی نشينم چو مور 

 که بخشنده روزی فرستد ز غيب  زنخدان فرو برد چندی به جيب 

 ستچو چنگش رگ و استخوان ماند و پو  نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست 

 ز ديوار محرابش آمد به گوش چو صبرش نماند از ضعيفی و هوش 

 مينداز خود را چو روباه شل  برو شير درنده باش، ای دغل 

 چه باشی چو روبه به وامانده سير؟  چنان سعی کن کز تو ماند چو شير 

 گر افتد چو روبه، سگ از وی به است  چو شير آن که را گردنی فربه است 
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 ی ديگران گوش کن نه بر فضله  ديگران نوش کن بچنگ آر و با 

 که سعيت بود در ترازوی خويش  بخور تا توانی به بازوی خويش 

 مخنث خورد دسترنج کسان  چو مردان ببر رنج و راحت رسان 

 نه خود را بيگفن که دستم بگير  بگير ای جوان دست درويش پير 

 ش در آسايش استکه خلق از وجود  خدا را بر آن بنده بخشايش است 

 که دون همتانند بی مغز و پوست کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست 

 که نيکی رساند به خلق خدای  کسی نيک بيند به هر دو سرای 

 

 حکايت

 شناسا و رهرو در اقصای روم  شنيدم که مردی است پاکيزه بوم 

 برفتيم قاصد به ديدار مرد  من و چند سالوک صحرا نورد 

 به تمکين و عزت نشاند و نشست  ر يک ببوسيد و دست سرو چشم ه

 ولی بی مروت چوبی بر درخت زرش ديدم و زرع و شاگرد و رخت 

 ولی ديگدانش عجب سرد بود  به لطف و لبق گرم رو مرد بود 

 ز تسبيح و تهليل و ما را ز جوع  همه شب نبودش قرار هجوع 

 يدن آغاز کردهمان لطف و پرس  سحرگه ميان بست و در باز کرد 

 که با ما مسافر در آن ربع بود  يکی بد که شيرين و خوش طبع بود 

 که درويش را توشه از بوسه به  مرا بوسه گفتا به تصحيف ده 

 مرا نان ده و کفش بر سر بزن  به خدمت منه دست بر کفش من 

 اند داران دل مرده نه شب زنده   اند  به ايثار مردان سبق برده

 دار دل مرده وچشم شب زنده   ز پاسبان تتار همين ديدم ا

 مقاالت بيهوده طبل تهی است  کرامت جوانمردی و نان دهی است 

 که معنی طلب کرد و دعوی بهشت  قيامت کسی بينی اندر بهشت 

 دم بی قدم تکيه گاهی است سست  به معنی توان کرد دعوی درست 
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 حکايت حاتم طائی و صفت جوانمردی او

 به خيل اندرش بادپايی چو دود   يام حاتم که بود شنيدم در ا

 که بر برق پيشی گرفتی همی  صبا سرعتی، رعد بانگ ادهمی 

 تو گفتی مگر ابر نيسان گذشت ريخت بر کوه و دشت  به تگ ژاله می

 که باد از پيش باز ماندی چو گرد  يکی سيل رفتار هامون نورد 

 رخی به سلطان رومبگفتند ب  ز اوصاف حاتم به هر بر و بوم 

 چو اسبش به جوالن و ناورد نيست  که همتای او در کرم مرد نيست 

 که باالی سيرش نپرد عقاب  بيابان نوردی چو کشتی برآب 

 که دعوی خجالت بود بی گواه  به دستور دانا چنين گفت شاه 

 بخواهم، گر او مکرمت کرد و داد  من از حاتم آن اسب تازی نهاد 

 وگر رد کند بانگ طبل تهی است  وی شکوه مهی است بدانم که در 

 روان کرد و ده مرد همراه وی   رسولی هنرمند عالم به طی 

 صبا کرده بار دگر جان در او  زمين مرده و ابر گريان بر او 

 بر آسود چون تشنه بر زنده رود   به منزلگه حاتم آمد فرود 

 ان زر بمشتبه دامن شکر دادش  سماطی بيفگند و اسبی بکشت 

 بگفت آنچه دانست صاحب خبر  شب آن جا ببودند و روز دگر 

 به دندان ز حسرت همی کند دست  همی گفت و حاتم پريشان چو مست 

 چرا پيش از اينم نگفتی پيام؟  که ای بهره ور موبد نيک نام 

 ز بهر شما دوش کردم کباب   من آن باد رفتار دلدل شتاب 

 نشايد شدن در چراگاه خيل  و سيل که دانستم از هول باران 

  جز او بر در بارگاهم نبود  به نوعی دگر روی و راهم نبود 

 که مهمان بخسبد دل از فاقه ريش  مروت نديدم در آيين خويش  

 دگر مرکب نامور گو مباش   مرا نام بايد در اقليم فاش 

 طبيعی است اخالق نيکو نه کسب  کسان را درم داد و تشريف و اسب 

 هزار آفرين گفت بر طبع وی  خبر شد به روم از جوانمرد طی 
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  از اين خوب تر ماجرايی شنو  ز حاتم بدين نکته راضی مشو 

 

 حکايت در آزمودن پادشاه يمن حاتم را به آزاد مردی

 ست فرماندهی در يمن که بوده  ندانم که گفت اين حکايت به من 

 بخشی نظيرش نبودکه در گنج   ز نام آوران گوی دولت ربود 

 که دستش چو باران فشاندی درم   توان گفت او را سحاب کرم 

 که سودا نرفتی از او بر سرش   کسی نام حاتم نبردی برش 

 که نه ملک دارد نه فرمان نه گنج  که چند از مقاالت آن باد سنج 

 چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت  شنيدم که جشنی ملوکانه ساخت 

 دگر کس ثنا کردن آغاز کرد   کسی باز کرد در ذکر حاتم 

 يکی را به خون خوردنش بر گماشت  حسد مرد را بر سر کينه داشت 

 نخواهد به نيکی شدن نام من   که تا هست حاتم در ايام من 

 به کشتن جوانمرد را پی گرفت   بال جوی راه بنی طی گرفت 

 مدشکز او بوی انسی فراز آ   جوانی به ره پيشباز آمدش 

 بر خويش برد آن شبش ميهمان  نکو روی و دانا و شيرين زبان 

 بد انديش را دل به نيکی ربود کرم کرد و غم خورد و پوزش نمود 

 که نزديک ما چند روزی بپای  نهادش سحر بوسه بر دست و پای 

 که در پيش دارم مهمی عظيم   بگفتا نيارم شد اين جا مقيم 

 چو ياران يکدل بکوشم به جان  ن بگفت ار نهی با من اندر ميا

 که دانم جوانمرد را پرده پوش به من دار گفت، ای جوانمرد، گوش 

 که فرخنده رای است و نيکو سير؟  در اين بوم حاتم شناسی مگر 

 !ست ندانم چه کين در ميان خاسته  ست  سرش پادشاه يمن خواسته

  ف تو دوستهمين چشم دارم ز لط  گرم ره نمايی بدان جا که اوست 

 سر اينک جدا کن به تيغ از تنم   بخنديد برنا که حاتم منم  

 گزندت رسد يا شوی نااميد  نبايد که چون صبح گردد سفيد 

    TorbatJam.com ٦٢ 



سعدی شيرازی                                                                                                           بوستان سعدی  
 

 جوان را برآمد خروش از نهاد   چو حاتم به آزادگی سر نهاد 

 گهش خاک بوسيد و گه پای و دست  به خاک اندر افتاد و بر پای جست 

 چو بيچارگان دست بر کش نهاد  رکش نهاد بينداخت شمشير و ت

 به نزديک مردان نه مردم، زنم  که گر من گلی بر وجودت زنم 

 وزان جا طريق يمن بر گرفت  دو چشمش ببوسيد و در بر گرفت 

 بدانست حالی که کاری نکرد  ملک در ميان دو ابروی مرد 

 چرا سر نبستی به فتراک بر؟   بگفتا بيا تا چه داری خبر 

 نياوردی از ضعف تاب نبرد؟  آوری حمله کرد  گر بر تو نامم

 ملک را ثنا گفت و تمکين نهاد  جوانمرد شاطر زمين بوسه داد 

 هنرمند و خوش منظر و خوبروی   که دريافتم حاتم نامجوی 

 به مردانگی فوق خود ديدمش  جوانمرد و صاحب خرد ديدمش 

 سان و فضلم بکشتبه شمشير اح  مرا بار لطفش دو تا کرد پشت 

 شهنشه ثنا گفت بر آل طی  بگفت آنچه ديد از کرمهای وی 

 که مهرست بر نام حاتم کرم   فرستاده را داد مهری درم 

 اش همرهند که معنی و آوازه  مر او را سزد گر گواهی دهند 

 

 )ص(حکايت دختر حاتم در روزگار پيغمبر

 ن قبولنکردند منشور ايما  شنيدم که طی در زمان رسول 

 گرفتند از ايشان گروهی اسير   فرستاد لشکر بشير نذير 

 که ناپاک بودند و ناپاکدين  بفرمود کشتن به شمشير کين 

 بخواهيد از اين نامور حاکمم   زنی گفت من دختر حاتمم 

 که موالی من بود از اهل کرم  کرم کن به جای من ای محترم 

 يرش از دست و پایگشادند زنج   به فرمان پيغمبر نيک رای 

 که رانند سيالب خون بی دريغ   در آن قوم باقی نهادند تيغ 

 مرا نيز با جمله گردن بزن  بزاری به شمشير زن گفت زن 
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 به تنها و يارانم اندر کمند   مروت نبينم رهايی ز بند 

 به سمع رسول آمد آواز وی  همی گفت و گريان بر اخوان طی 

 که هرگز نکرد اصل و گوهر خطا  ا ببخشيدش آن قوم و ديگر عط

 

 حکايت حاتم طائی

 طلب ده درم سنگ فانيد کرد   ز بنگاه حاتم يکی پيرمرد 

 که پيشش فرستاد تنگی شکر   ز راوی چنان ياد دارم خبر 

 همان ده درم حاجت پير بود زن از خيمه گفت اين چه تدبير بود؟ 

 دالرام حیبخنديد و گفت ای    شنيد اين سخن نامبردار طی 

 جوانمردی آل حاتم کجاست؟ گر او در خور حاجت خويش خواست 

*****

 ز دوران گيتی نيايد مگر   چو حاتم به آزاد مردی دگر 

 نهد همتش بر دهان سال  ابوبکر سعد آن که دست نوال 

 به سعيت مسلمانی آباد باد   رعيت پناها دلت شاد باد 

 ت بر اقليم يونان و رومز عدل  سرافرازد اين خاک فرخنده بوم 

 نبردی کس اندر جهان نام طی  چو حاتم، اگر نيستی کام وی 

 تو را هم ثنا ماند و هم ثواب  ثنا ماند از آن نامور در کتاب 

 تو را سعی و جهد از برای خداست  که حاتم بدان نام و آوازه خواست 

 وصيت همين يک سخن بيش نيست   تکلف بر مرد درويش نيست 

 ز تو خير ماند ز سعدی سخن  دان که جهدت بود خير کن که چن

 

 حکايت

 ز سوداش خون در دل افتاده بود  يکی را خری در گل افتاده بود 

 فرو هشته ظلمت بر آفاق ذيل  بيابان و باران و سرما و سيل 

 سقط گفت و نفرين و دشنام داد  همه شب در اين غصه تا بامداد 
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 نه سلطان که اين بوم و برزان اوست وست نه دشمن برست از زبانش نه د

 در آن حال منکر بر او برگذشت  قضا را خداوند آن پهن دشت 

 نه صبر شنيدن، نه روی جواب  شنيد اين سخنهای دور از صواب 

 که سودای اين بر من از بهر چيست؟  به چشم سياست در او بنگريست 

  بکنز روی زمين بيخ عمرش  يکی گفت شاها به تيغش بزن 

 خودش در بال ديدو خر در وحل   نگه کرد سلطان عالی محل 

 فرو خورد خشم سخنهای سرد   ببخشود بر حال مسکين مرد 

 چه نيکو بود مهر در وقت کين  زرش داد و اسب و قبا پوستين 

 عجب رستی از قتل، گفتا خموش  يکی گفتش ای پير بی عقل و هوش 

 نعام فرمود در خورد خويشوی ا  اگر من بناليدم از درد خويش 

 اگر مردی احسن الی من اسا   بدی را بدی سهل باشد جزا 

 

 حکايت

 در خانه بر روی سائل ببست  شنيدم که مغروری از کبر مست 

 جگر گرم و آه از تف سينه سرد  به کنجی درون رفت و بنشست مرد 

 بپرسيدش از موجب کين و خشم  شنيدش يکی مرد پوشيده چشم 

 جفائی کزان شخصش آمد به روی   و بگريست بر خاک کوی فرو گفت

 يک امشب به نزد من افطار کن  بگفت ای فالن ترک آزار کن 

 به خانه در آوردش و خوان کشيد  به خلق و فريبش گريبان کشيد 

 بگفت ايزدت روشنايی دهاد   بر آسود درويش روشن نهاد 

 د وعالم بديدسحر ديده بر کر  شب از نرگسش قطره چندی چکيد 

 که آن بی بصر ديده بر کرد دوش  حکايت به شهر اندر افتاد و جوش 

 که برگشت درويش از او تنگدل  شنيد اين سخن خواجه سنگدل 

 که چون سهل شد بر تو اين کار سخت؟  بگفتا حکايت کن ای نيکبخت 

 بگفت ای ستمگار برگشته روز  که بر کردت اين شمع گيتی فروز؟ 
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 که مشغول گشتی به جغد از همای  ر بودی و سست رای تو کوته نظ

 که کردی تو بر روی او در، فراز  به روی من اين در کسی کرد باز 

 به مردی که پيش آيدت روشنی  اگر بوسه بر خاک مردان زنی 

 همانا کز اين توتيا غافلند   کسانی که پوشيده چشم دلند 

 رت به دندان گزيدسر انگشت حس  چو برگشته دولت مالمت شنيد 

 مرا بود دولت به نام توشد  که شهباز من صيد دام تو شد 

 فرو برده چون موش دندان به آز؟  کسی چون بدست آورد جره باز 

*****

 ز خدمت مکن يک زمان غافلی   اال گر طلبکار اهل دلی 

 که يک روزت افتد همايی به دام خورش ده به گنجشک و کبک وحمام  

 اميدست ناگه که صيدی زنی  ير نياز افگنی چو هر گوشه ت

 ز صد چوبه آيد يکی بر هدف  دری هم برآيد ز چندين صدف 

 

 حکايت

 شبانگه بگرديد در قافله  يکی را پسر گم شد از راحله 

 به تاريکی آن روشنايی بيافت  ز هر خيمه پرسيد وهر سو شتافت 

 انگفت با سارو شنيدم که می   چو آمد بر مردم کاروان 

 هر آن کس که پيش آمدم گفتم اوست  ! ندانی که چون راه بردم به دوست

 که باشد که روزی به مردی رسند  از آن اهل دل در پی هرکسند 

 کشند از برای گلی خارها   برند از برای دلی بارها 

 

 حکايت

 شبی لعلی افتاد در سنگالخ  ای در مالخ  ز تاج ملک زاده

 چه دانی که گوهر کدام است و سنگ؟  نگ پدر گفتش اندر شب تيره ر

 که لعل از ميانش نباشد به در  همه سنگها پاس دار ای پسر 
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 همان جای تاريک و لعلند و سنگ  در اوباش، پاکان شوريده رنگ 

 بر آميختستند با جاهالن  چو پاکيزه نفسان و صاحبدالن 

 که افتی به سر وقت صاحبدلی  به رغبت بکش بار هر جاهلی 

 نبينی که چون بار دشمن کش است؟ سی را که با دوستی سرخوش است ک

 که خون در دل افتاده خندد چو نار  بدرد چو گل جامه از دست خار 

 مراعات صد کن برای يکی  غم جمله خور در هوای يکی 

 چه دانی که صاحب واليت خود اوست؟  کسی را که نزديک ظنت بد اوست 

*****

 که درهاست بر روی ايشان فراز  ت باز در معرفت بر کسانی اس

 که آيند در حله دامن کشان  بسا تلخ عيشان و تلخی چشان 

 ملک زاده را در نواخانه دست  ببوسی گرت عقل و تدبير هست 

 بلنديت بخشد چو گردد بلند  که روزی برون آيد از شهر بند 

  که در نوبهارت نمايد ظريف  مسوزان درخت گل اندر خريف 

 

 يت پدر بخيل و پسر الابالیحکا

 زرش بود و يارای خوردن نداشت  ی خرج کردن نداشت  يکی زهره

 نه دادی، که فردا بکار آيدش  نه خوردی، که خاطر بر آسايدش 

 زر و سيم در بند مرد ليم  شب و روز در بند زر بود و سيم 

 که ممسک کجا کرد زر در زمين  بدانست روزی پسر در کمين 

 شنيدم که سنگی در آن جا نهاد   آورد و بر باد داد ز خاکش بر

 به يک دستش آمد، به ديگر بخورد   جوانمرد را زر بقائی نکرد 

 کالهش به بازار و ميزر گرو   کز اين کم زنی بود ناپا کرو 

 پسر چنگی و نايی آورده پيش  نهاده پدر چنگ در نای خويش 

 دان بخنديد و گفتپسر بامدا  پدر زار و گريان همه شب نخفت 

 ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر  زر از بهر خوردن بود ای پدر 
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 که با دوستان و عزيزان خورند  زر از سنگ خارا برون آورند 

 هنوز ای برادر به سنگ اندرست  زر اندر کف مرد دنيا پرست 

 گرت مرگ خواهند، از ايشان منال   چو در زندگانی بدی با عيال 

 که از بام پنجه گز افتی به زير گه خورند از تو سير چو چشمار و آن

 طلسمی است باالی گنجی مقيم   بخيل توانگر به دينار و سيم 

 که لرزد طلسمی چنين بر سرش   بماند زرش  از آن سالها می

 به اسودگی گنج قسمت کنند   به سنگ اجل ناگهش بشکنند 

  کت خورد کرم گوربخور پيش از آن  پس از بردن و گرد کردن چو مور 

 بکار آيدت گر شوی کار بند  سخنهای سعدی مثال است و پند 

  کز اين روی دولت توان يافتن  دريغ است از اين روی برتافتن 

 تمنای پيری بر آورده بود  جوانی به دانگی کرم کرده بود  

 فرستاد سلطان به کشتنگهش  به جرمی گرفت آسمان ناگهش 

 تماشا کنان بر در و کوی و بام  عام تگاپوی ترکان و غوغای 

 جوان را به دست خاليق اسير  چو ديد اندر آشوب، درويش پير 

 که باری دل آورده بودش به دست  دلش بر جوانمرد مسکين بخست 

 جهان ماند و خوی پسنديده برد  برآورد زاری که سلطان بمرد 

 شنيدند ترکان آهخته تيغ  سود دست دريغ  به هم بر همی

 تپانچه زنان بر سر و روی و دوش  ه فرياد از ايشان برآمد خروش ب

 دويدند و بر تخت ديدند شاه   پياده بسر تا در بارگاه 

 به گردن بر تخت سلطان اسير  جوان از ميان رفت و بردند پير 

 که مرگ منت خواستن بر چه بود؟   بهولش بپرسيد و هيبت نمود 

  مردم آخر چرا خواستی؟بد  چو نيک است خوی من و راستی 

 که ای حلقه در گوش حکمت جهان   برآورد پير دالور زبان 

 ای جان ببرد نمردی و بيچاره  به قول دروغی که سلطان بمرد 

 که جرمش ببخشيد و چيزی نگفت  ملک زين حکايت چنان بر شکفت 
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 همی رفت بيچاره هر سو دوان  وز اين جانب افتان و خيزان جوان 

 چه کردی که آمد به جانت خالص؟  ز چار سوی قصاص يکی گفتش ا

 به جانی و دانگی رهيدم ز بند  به گوشش فرو گفت کای هوشمند 

 که روز فرو ماندگی بر دهد  نهد  يکی تخم در خاک ازان می

  عصايی شنيدی که عوجی بکشت   جوی باز دارد بالئی درشت 

 ع بالستکه بخشايش و خير دف  حديث درست آخر از مصطفاست  

 که بوبکر سعدست کشور خدای  عدو را نبينی در اين بقعه پای 

 جهانی، که شادی به روی تو باد  بگير ای جهانی به روی تو شاد 

 گلی در چمن جور خاری نبرد  کس از کس به دور تو باری نبرد 

 العالمين پيمبر صفت رحمه  ی لطف حق بر زمين  تويی سايه

  ندانند هم شب قدر را می  ه غم؟ تو را قدر اگر کس نداند چ

 

 حکايت در معنی ثمرات نکوکاری در آخرت

 مس تفته روی زمين ز آفتاب  کسی ديد صحرای محشر به خواب 

 برآمد به جوش دماغ از تبش می  همی برفلک شد ز مردم خروش 

 ای به گردن بر از خلد پيرايه ای  يکی شخص از اين جمله در سايه

 که بود اندر اين مجلست پايمرد؟  ای مرد بپرسيد کای مجلس آر

 به سايه درش نيکمردی بخفت  رزی داشتم بر در خانه، گفت 

 گناهم ز دادار داور بخواست  در آن وقت نوميدی آن مرد راست 

 ام وقتی آسايشی کز او ديده  که يارب بر اين بنده بخشايشی 

  رابشارت خداوند شيراز  چه گفتم چو حل کردم اين راز را؟ 

 ی نعمتش مقيمند و بر سفره   ی همتش  که جمهور در سايه

 وز او بگذری هيزم کوهسار  درختی است مرد کرم، باردار 

 درخت برومند را کی زنند؟  حطب را اگر تيشه بر پی زنند 

 ور که هم ميوه داری و هم سايه  بسی پای دار، ای درخت هنر 
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 نه شرط است با هرکسیوليکن    بگفتيم در باب احسان بسی 

 که از مرغ بد کنده به پر و بال  بخور مردم آزار را خون و مال 

 دهی چوب و سنگ؟ به دستش چرا می  ی تست جنگ  يکی را که با خواجه

 درختی بپرور که بار آورد   برانداز بيخی که خار آورد 

 که بر کهتران سر ندارد گران   ی مهتران  کسی را بده پايه

 که رحمت بر او جور بر عالمی است  ر هر کجا ظالمی است مبخشای ب

 يکی به در آتش که خلقی به داغ  سوز را کشته بهتر چراغ  جهان

  زند به بازوی خود کاروان می  هر آن کس که بر دزد رحمت کند 

 ستم بر ستم پيشه عدل است و داد   جفا پيشگان را بده سر بباد  

 

 حکايت

 که زنبور بر سقف او النه کرد   خورد شنيدم که مردی غم خانه

 که مسکين پريشان شوند از وطن زنش گفت از اينان چه خواهی؟ مکن 

 گرفتند يک روز زن را به نيش  بشد مرد نادان پس کار خويش 

 :گفت شوی همی کرد فرياد و می  زن بی خرد بر در و بام و کوی 

 کين مکشتو گفتی که زنبور مس  مکن روی بر مردم ای زن ترش 

 بدان را تحمل، بد افزون کند  کسی با بدان نيکويی چون کند؟ 

 به شمشير تيزش بيازار حلق  چو اندر سری بينی آزار خلق 

 بفرمای تا استخوانش دهند  سگ آخر که باشد که خوانش نهند؟ 

 ستور لگدزن گرانبار به  ست اين مثل پير ده  چه نيکو زده

 رد به شب خفتن از دزد، کسنيا   اگر نيکمردی نمايد عسس 

 بقيمت تر از نيشکر صد هزار   ی کارزار  نی نيزه در حلقه

 يکی مال خواهد، يکی گوشمال  نه هر کس سزاوار باشد به مال 

 چو فربه کنی گرگ، يوسف درد   نوازی کبوتر برد  چو گربه

    TorbatJam.com ٧٠ 



سعدی شيرازی                                                                                                           بوستان سعدی  
 

 بلندش مکن ور کنی زو هراس   بنائی که محکم ندارد اساس 

*****

 چو يکران توسن زدش بر زمين  ت بهرام صحرانشين چه خوش گف

 که گر سر کشد باز شايد گرفت   دگر اسبی از گله بايد گرفت 

 که سودی ندارد چو سيالب خاست  ببند ای پسر دجله در آب کاست 

 بکش ورنه دل بر کن از گوسفند  چو گرگ خبيث آمدت در کمند 

 يکويی در وجودنه از بد گهر ن   از ابليس هرگز نيايد سجود 

  عدو در چه و ديو در شيشه به  بد انديش را جاه و فرصت مده 

 چو سر زير سنگ تو دارد بکوب  مگو شايد اين مار کشتن به چوب  

 قلم بهتر او را به شمشير دست  قلم زن که بد کرد با زيردست 

 برد تا به دوزخ دهد تو را می   نهد  مدبر که قانون بد می

 مدبر مخوانش که مدبر کس است   مدبر بس است مگو ملک را اين

  که ترتيب ملک است و تدبير رای  سعيد آورد قول سعدی به جای 
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 باب سوم در عشق و مستی و شور

 

 سر آغاز

 اگر زخم بينند و گر مرهمش  خوشا وقت شوريدگان غمش 

 به اميدش اندر گدايی صبور   گدايانی از پادشاهی نفور 

 وگر تلخ بينند دم در کشند   شراب الم در کشند دمادم 

 سلحدار خارست با شاه گل   بالی خمارست در عيش مل 

 که تلخی شکر باشد از دست دوست نه تلخ است صبری که بر ياد اوست 

 سبک تر برد اشتر مست بار   مالمت کشانند مستان يار 

 شکارش نجويد خالص از کمند   اسيرش نخواهد رهايی زبند 

 منازل شناسان گم کرده پی   سالطين عزلت، گدايان حی 

 که چون آب حيوان به ظلمت درند؟  به سر وقتشان خلق کی ره برند 

 رها کرده ديوار بيرون خراب  المقدس درون پر قباب  چو بيت

 نه چون کرم پيله به خود برتنند  چو پروانه آتش به خود در زنند 

  از تشنگی خشک، برطرف جویلب   دالرام در بر، دالرام جوی 

 که بر شاطی نيل مستسقيند   نگويم که بر آب قادر نيند 

 

  تقرير عشق مجازی و قوت آن

 ربايد همی صبر و آرام دل تو را عشق همچون خودی ز آب و گل 

 به خواب اندرش پای بند خيال  به بيداريش فتنه برخد و خال 

 با وجودش عدمکه بينی جهان   به صدقش چنان سرنهی بر قدم 

 زر و خاک يکسان نمايد برت  چو در چشم شاهد نيايد زرت 

 که با او نماند دگر جای کس   دگر با کست بر نيايد نفس 

 وگر ديده برهم نهی در دل است  تو گويی به چشم اندرش منزل است 

 نه قوت که يک دم شکيبا شوی  نه انديشه از کس که رسوا شوی 
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 وگر تيغ بر سر نهد سر نهی  ر نهی گرت جان بخواهد به لب ب

 

 در محبت روحانی

 انگيز و فرمانرواست چنين فتنه  چو عشقی که بنياد آن بر هواست 

 که باشند در بحر معنی غريق؟  عجب داری از سالکان طريق 

 به ذکر حبيب از جهان مشتغل  به سودای جانان ز جان مشتغل 

 قی که می ريختهچنان مست سا   به ياد حق از خلق بگريخته 

 که کس مطلع نيست بر دردشان   نشايد به دارو دوا کردشان 

 به فرياد قالوا بلی در خروش  الست از ازل همچنانشان به گوش 

 قدمهای خاکی، دم آتشين  گروهی عمل دار عزلت نشين 

 به يک ناله شهری به هم بر زنند  به يک نعره کوهی ز جا برکنند 

 چو سنگند خاموش و تسبيح گوی  ک پوی چو بادند پنهان و چاال

 شان کحل خواب فرو شويد از ديده  سحرها بگريند چندان که آب 

 اند سحر گه خروشان که وامانده  اند  فرس کشته از بس که شب رانده

 ندانند ز آشفتگی شب ز روز  شب و روز در بحر سودا و سوز 

 ند کارکه با حسن صورت ندار  چنان فتنه بر حسن صورت نگار 

 وگر ابلهی داد بی مغز کوست  ندادند صاحبدالن دل به پوست 

 که دنيا و عقبی فراموش کرد  می صرف وحدت کسی نوش کرد 

 

 حکايت در معنی تحمل محب صادق

 ای نظر داشت با پادشا زاده   ای  شنيدم که وقتی گدا زاده

 خيالش فرو برده دندان به کام  پخت سودای خام  همی رفت و می

 همه وقت پهلوی اسبش چو پيل   ميدانش خالی نبودی چو ميل ز

 ولی پايش از گريه در گل بماند  دلش خون شد و راز در دل بماند 

 دگر باره گفتندش اين جا مگرد   رقيبان خبر يافتندش ز درد 
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 دگر خيمه زد بر سر کوی دوست  دمی رفت و ياد آمدش روی دوست 

 که باری نگفتيمت ايدر ميای  غالمی شکستش سر و دست و پای 

 شکيبايی از روی يارش نبود  دگر رفت و صبر و قرارش نبود 

 براندندی و بازگشتی بفور  مگس وارش از پيش شکر بجور 

 !عجب صبر داری تو بر چوب و سنگ  کسی گفتش ای شوخ ديوانه رنگ 

 نه شرط است ناليدن از دست دوست بگفت اين جفا بر من از دست اوست 

 گر او دوست دارد وگر دشمنم   زنم  ينک دم دوستی میمن ا

 که با او هم امکان ندارد قرار   ز من صبر بی او توقع مدار 

 نه امکان بودن نه پای گريز  نه نيروی صبرم نه جای ستيز 

 وگر سر چو ميخم نهد در طناب  مگو زين در بارگه سر بتاب 

 ه در کنج تاريک اوست؟به از زند  نه پروانه جان داده در پای دوست 

 بگفتا به پايش درافتم چو گوی  بگفت ار خوری زخم چوگان اوی؟ 

 بگفت اين قدر نبود از وی دريغ   بگفتا سرت گر ببرد به تيغ؟ 

 که تاج است بر تارکم يا تبر  مرا خود ز سر نيست چندان خبر 

 که در عشق صورت نبندد شکيب   مکن با من ناشکيبا عتيب 

 نبرم ز ديدار يوسف اميد  ارديده گردد سپيد  چو يعقوبم 

 نيازارد از وی به هر اندکی  يکی را که سر خوش بود با يکی 

 برآشفت و برتافت از وی عنان   رکابش ببوسيد روزی جوان 

 که سلطان عنان برنپيچد ز هيچ   بخنديد و گفتا عنان برمپيچ 

 تی نماندبه ياد توام خودپرس   مرا با وجود تو هستی نماند 

 تويی سر برآورده از جيب من  گرم جرم بينی مکن عيب من 

 که خود را نياوردم اندر حساب  بدان زهره دستت زدم در رکاب 

 نهادم قدم بر سر کام خويش   کشيدم قلم در سر نام خويش 

 چه حاجت که آری به شمشير دست؟  مرا خود کشد تير آن چشم مست 

 که نه خشک در بيشه ماند نه تر  تو آتش به نی در زن و درگذر 
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 حکايت در معنی اهل محبت

 به رقص اندر آمد پری پيکری   شنيدم که بر لحن خنياگری 

 گرفت آتش شمع در دامنش   ز دلهای شوريده پيرامنش 

 يکی گفتش از دوستداران، چه باک؟  پراگنده خاطر شد و خشمناک 

 باره خرمن بسوخت کمرا خود به ي  تو را آتش ای يار دامن بسوخت 

 که شرک است با يار و با خويشتن  اگر ياری از خويشتن دم مزن 

*****

 ای سر به صحرا نهاد که شوريده   چنين دارم از پير داننده ياد 

 پسر را مالمت بکردند و گفت  پدر در فراقش نخورد و نخفت 

 دگر با کسم آشنايی نماند  از انگه که يارم کس خويش خواند 

 دگر هرچه ديدم خيالم نمود  قش که تا حق جمالم نمود به ح

 که گم کرده خويش را باز يافت  نشد گم که روی از خاليق بتافت 

 که هم دد توان خواندشان هم ملک   پراگند گانند زير فلک 

 شب و روز چون دد ز مردم رمند   زياد ملک چون ملک نارمند 

 ا و هشيار مستخردمند شيد   قوی بازوانند و کوتاه دست 

 گه آشفته در مجلسی خرقه سوز  ای خرقه دوز  گه آسوده در گوشه

 نه در کنج توحيدشان جای کس  نه سودای خودشان، نه پروای کس 

 ز قول نصيحتگر آگنده گوش  پريشيده عقل و پراگنده هوش 

 سمندر چه داند عذاب الحريق؟  به دريا نخواهد شدن بط غريق 

 بيابان نوردان بی قافله   له تهيدست مردان پر حوص

 که ايشان پسنديده حق بسند   ندارند چشم از خاليق پسند 

  نه زنار داران پوشيده دلق  عزيزان پوشيده از چشم خلق 

 نه چون ما سيهکار و ازرق رزند  پر از ميوه و سايه ور چون رزند  

 نه مانند دريا برآورده کف  بخود سر فرو برده همچون صدف 
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 نه هر صورتی جان معنی در اوست  دم همين استخوانند و پوست نه مر

 ای است ای زنده نه در زير هر ژنده  ای است  نه سلطان خريدار هر بنده

 چو خرمهره بازار از او پر شدی  ای در شدی  اگر ژاله هر قطره

 که محکم رود پای چوبين ز جای  چو غازی به خود بر نبندند پای 

 ی صورمست به يک جرعه تا نفخه   الست حريفان خلوت سرای 

 ست و سنگ که پرهيز و عشق آبگينه  به تيغ از غرض بر نگيرند چنگ 

 

 حکايت در معنی غلبه وجد و سلطنت عشق

 که گفتی بجای سمر قند داشت  يکی شاهدی در سمرقند داشت 

 ز شوخيش بنياد تقوی خراب   جمالی گرو برده از آفتاب 

 که پنداری از رحمتست آيتی   ا غايتی تعالی اهللا از حسن ت

 دل دوستان کرده جان بر خيش   ها در پيش  همی رفتی و ديده

 نگه کرد باری بتندی و گفت نظر کردی اين دوست در وی نهفت 

 ندانی که من مرغ دامت نيم؟  که ای خيره سر چند پويی پيم 

 چو دشمن ببرم سرت بی دريغ   گرت بار ديگر ببينم به تيغ 

 از اين سهل تر مطلبی پيش گير  سی گفتش اکنون سر خويش گير ک

 مبادا که جان در سر دل کنی   نپندارم اين کام حاصل کنی 

 ای برکشيد بدرد از درون ناله  چو مفتون صادق مالمت شنيد 

 بغلطاندم الشه در خون و خاک   که بگذار تا زخم تيغ هالک 

 کشته دست و شمشير اوستکه اين   مگر پيش دشمن بگويند و دوست 

 به بيداد گو آبرويم بريز  بينم از خاک کويش گريز  نمی

 تو را توبه زين گفت اولی ترست  مرا توبه فرمايی ای خودپرست 

 وگر قصد خون است نيکو کند  ببخشای بر من که هرچ او کند 

 سحر زنده گردم به بوی خوشش   بسوزاندم هر شبی آتشش 

 قيامت زنم خيمه پهلوی دوست  ی دوست اگر ميرم امروز در کو
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 ست سعدی که عشقش بکشت که زنده  مده تا توانی در اين جنگ پشت 

 

 حکايت در فدا شدن اهل محبت و غنيمت شمردن

 خنک نيکبختی که در آب مرد  سپرد  گفت و جان می يکی تشنه می

 چو مردی چه سيراب و چه خشک لب   بدو گفت نابالغی کای عجب 

 که تا جان شيرينش در سر کنم؟    آخر دهان تر کنم بگفتا نه

 که داند که سيراب ميرد غريق   فتد تشنه در آبدان عميق 

 وگر گويدت جان بده، گو بگير   اگر عاشقی دامن او بگير 

 که بر دوزخ نيستی بگذری  بهشت تن آسانی آنگه خوری 

 چو خرمن برآيد بخسبند خوش   دل تخم کاران بود رنج کش 

 که در دور آخر به جامی رسيد ر اين مجلس آن کس به کامی رسيد د

 

 حکايت صبر و ثبات روندگان

 فقيران منعم، گدايان شاه   چنين نقل دارم ز مردان راه 

 در مسجدی ديد و آواز داد  که پيری به در يوزه شد بامداد 

 که چيزی دهندت، بشوخی مايست  ی خلق نيست  يکی گفتش اين خانه

 که بخشايشش نيست بر حال کس؟  ت کاين خانه کيست پس بدو گف

 خداوند خانه خداوند ماست  بگفتا خموش، اين چه لفظ خطاست 

 ای بر کشيد به سوز از جگر نعره  نگه کرد و قنديل و محراب ديد 

 دريغ است محروم از اين در شدن که حيف است از اين جا فراتر شدن 

 را از در حق شوم زردروی؟چ  نرفتم به محرومی از هيچ کوی 

 که دانم نگردم تهيدست باز  هم اين جا کنم دست خواهش دراز 

 چو فرياد خواهان برآورده دست  شنيدم که سالی مجاور نشست 

 تپيدن گرفت از ضعيفيش دل  شبی پای عمرش فرو شد به گل 

 رمق ديد از او چون چراغ سحر  سحر برد شخصی چراغش به سر 
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 و من دق باب الکريم انفتح  ان از فرح گفت غلغل کن همی

 ام کيمياگر ملول که نشنيده   طلبکار بايد صبور و حمول 

 که باشد که روزی مسی زر کنند  چه زرها به خاک سيه در کنند 

 نخواهی خريدن به از ياد دوست  زر از بهر چيزی خريدن نکوست 

 دگر غمگساری به چنگ آيدت  گر از دلبری دل به تنگ آيدت 

 به آب دگر آتشش باز کش  مبر تلخ عيشی ز روی ترش 

 به اندک دل آزار ترکش مگير  ولی گر به خوبی ندارد نظير 

  که دانی که بی او توان ساختن   توان از کسی دل بپرداختن 

 

 حکايت

 سحر دست حاجت به حق برفراشت  شنيدم که پيری شبی زنده داشت 

  حاصلی، رو سر خويش گيرکه بی  يکی هاتف انداخت در گوش پير 

 به خواری برو يا بزاری بايست  بر اين در دعای تو مقبول نيست 

 مريدی ز حالش خبر يافت، گفت  شب ديگر از ذکر و طاعت نخفت 

 به بی حاصلی سعی چندين مبر  ست در  چو ديدی کزان روی بسته

 به حسرت بباريد و گفت ای غالم  به ديباجه بر اشک ياقوت فام 

 از اين ره، که راهی دگر ديدمی   وميدی آنگه بگرديدمی به ن

 که من باز دارم ز فتراک دست  مپندار گر وی عنان برشکست 

 چه غم گر شناسد در ديگری؟  چو خواهنده محروم گشت از دری 

 ولی هيچ راه دگر روی نيست  شنيدم که راهم در اين کوی نيست 

 در گوش جانش نداکه گفتند    در اين بود سر بر زمين فدا 

  که جز ما پناهی دگر نيستش  قبول است اگرچه هنر نيستش 

 

 حکايت

 چو فرزندش از فرض خفتن بخفت؟  يکی در نشابور دانی چه گفت 
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 که بی سعی هرگز به منزل رسی   توقع مدار ای پسر گر کسی 

 وجودی است بی منفعت چون عدم   نگيرد قدم  سميالن چو بر می

 که بی بهره باشند فارغ زيان  بترس از زيان طمع دار سود و 

 

 حکايت در صبر بر جفای آن که از او صبر نتوان کرد

 به پيری ز داماد نامهربان  شکايت کند نوعروسی جوان 

 به تلخی رود روزگارم بسر  که مپسند چندين که با اين پسر 

 نبينم که چون من پريشان دلند  کسانی که با ما در اين منزلند 

 که گويی دو مغز و يکی پوستند   و مرد با هم چنان دوستند زن

 که باری بخنديد در روی من  نديدم در اين مدت از شوی من 

 سخندان بود مرد ديرينه سال  شنيد اين سخن پير فرخنده فال 

 که گر خوبروی است بارش بکش  يکی پاسخش داد شيرين و خوش 

 شايد چنو يافتنکه ديگر ن  دريغ است روی از کسی تافتن 

 به حرف وجودت قلم درکشد؟  چرا سرکشی زان که گر سرکشد 

 فروخت گفت و فرماندهش می که می  ای دل بسوخت  يکم روز بر بنده

  مرا چون تو ديگر نيفتد کسی  تو را بنده از من به افتد بسی 

 

 حکايت

 که در باغ دل قامتش سرو بود  طبيبی پری چهره در مرو بود 

 نه از چشم بيمار خويشش خبر   دلهای ريشش خبر نه از درد

 که خوش بود چندی سرم با طبيب   حکايت کند دردمندی غريب 

 که ديگر نيايد طبيبم به پيش   خواستم تندرستی خويش  نمی

 که سودای عشقش کند زيردست   بسا عقل زورآور چيردست 

 نيارد دگر سر برآورد هوش  چو سودا خرد را بماليد گوش 
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 کايت در معنی استيالی عشق بر عقلح

 که با شير زورآوری خواست کرد  ی آهنين راست کرد  يکی پنجه

 دگر زور در پنجه در خود نديد چو شيرش به سرپنجه در خود کشيد 

 به سرپنجه آهنينش بزن  يکی گفتش آخر چه خسبی چو زن؟ 

 نشايد بدين پنجه با شير گفت  شنيدم که مسکين در آن زير گفت 

 همان پنجه آهنين است و شير  چو بر عقل دانا شود عشق چير 

 ی آهنی؟ چه سودت کند پنجه   تو در پنجه شير مرد اوژنی 

 که در دست چوگان اسيرست گوی  چو عشق آمد از عقل ديگر مگوی 

 

 حکايت در معنی عزت محبوب در نظر محب

 دو خورشيد سيمای مهتر نژاد   ميان دوعم زاده وصلت فتاد 

 دگر نافر و سرکش افتاده بود  کی را به غايت خوش افتاده بود ي

 يکی روی در روی ديوار داشت  يکی خلق و لطفی پريوار داشت 

 دگر مرگ خويش از خدا خواستی   يکی خويشتن را بياراستی 

 که مهرت بر او نيست مهرش بده   پسر را نشاندند پيران ده 

  نباشد رهايی ز بندتغابن   بخنديد و گفتا به صد گوسفند 

 که هرگز بدين کی شکيبم ز دوست؟  کند پوست  به ناخن پری چهره می

 نبايد به ناديدن روی يار  نه صد گوسفندم که سيصد هزار 

 اگر راست خواهی دالرامت اوست  تو را هرچه مشغول دارد ز دوست 

*****

 که دوزخ تمنا کنی يا بهشت؟  يکی پيش شوريده حالی نبشت 

  پسنديدم آنچ او پسندد مرا   مپرس از من اين ماجری بگفتا

 

 حکايت مجنون و صدق محبت او

 چه بودت که ديگر نيايی به حی؟  به مجنون کسی گفت کای نيک پی 
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 خيالت دگر گشت و ميلی نماند؟  مگر در سرت شور ليلی نماند 

 که ای خواجه دستم ز دامن بدار  چو بشنيد بيچاره بگريست زار 

 تو نيزم نمک بر جراحت مريش  د دلی دردمندست ريش مرا خو

 که بسيار دوری ضروری بود   نه دوری دليل صبوری بود 

 پيامی که داری به ليلی بگوی  بگفت ای وفادار فرخنده خوی 

 که حيف است نام من آن جا که اوست  بگفتا مبر نام من پيش دوست 

 

 حکايت سلطان محمود و سيرت اياز

 که حسنی ندارد اياز ای شگفت  اه غزنين گرفت يکی خرده بر ش

 !غريب است سودای بلبل بر اوی  گلی را که نه رنگ باشد نه بوی 

 بپيچيد از انديشه بر خود بسی  به محمود گفت اين حکايت کسی 

 نه بر قد و باالی نيکوی اوست که عشق من ای خواجه بر خوی اوست 

 شکست صندوق دربيفتاد و ب   شنيدم که در تنگنايی شتر 

 وزان جا بتعجيل مرکب براند   به يغما ملک آستين برفشاند 

 ز سلطان به يغما پريشان شدند  سواران پی در و مرجان شدند 

 کسی در قفای ملک جز اياز   نماند از وشاقان گردن فراز 

 ای؟ گفت هيچ ز يغما چه آورده   نگه کرد کای دلبر پيچ پيچ 

 ز خدمت به نعمت نپرداختم   تم تاخ من اندر قفای تو می

 به خلعت مشو غافل از پادشاه  گرت قربتی هست در بارگاه 

 تمنا کنند از خدا جز خدا   خالف طريقت بود کاوليا 

 تو در بند خويشی نه در بند دوست گر از دوست چشمت بر احسان اوست 

 نيايد به گوش دل از غيب راز  تو را تا دهن باشد از حرص باز 

 هوی و هوس گرد برخاسته   ق سرايی است آراسته حقاي

 نبيند نظر گرچه بيناست مرد  نبينی که جايی که برخاست گرد 
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 حکايت

 رسيديم در خاک مغرب به آب  قضا را من و پيری از فارياب 

 به کشتی و درويش بگذاشتند   مرا يک درم بود برداشتند 

 خدا ترس بودکه آن ناخدا نا  سياهان براندند کشتی چو دود 

 بر آن گريه قهقه بخنديد و گفت   مرا گريه آمد ز تيمار جفت 

 مرا آن کس آرد که کشتی برد  مخور غم برای من ای پر خرد 

 خيال است پنداشتم يا به خواب   بگسترد سجاده بر روی آب 

 نگه بامدادان به من کرد و گفت  ز مدهوشيم ديده آن شب نخفت 

 تو را کشتی آورد و ما را خدای  ه رای؟ عجب ماندی ای يار فرخند

 که ابدال در آب و آتش روند؟  چرا اهل دعوی بدين نگروند 

 نگه داردش مادر مهرور؟   نه طفلی کز آتش ندارد خبر 

 شب و روز در عين حفظ حقند  پس آنان که در وجد مستغرقند 

 چو تابوت موسی ز غرقاب نيل   نگه دارد از تاب آتش خليل 

 نترسد وگر دجله پهناورست  ک به دست شناور برست چو کود

  چو مردان که بر خشک تردامنی؟  تو بر روی دريا قدم چون زنی 

 

 گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری

 بر عارفان جز خدا هيچ نيست  ره عقل جز پيچ بر پيچ نيست 

 سولی خرده گيرند اهل قيا  توان گفتن اين با حقايق شناس 

 بنی آدم و دام ودد کيستند؟  که پس آسمان و زمين چيستند؟ 

 بگويم گر آيد جوابت پسند   پسنديده پرسيدی ای هوشمند 

 زاد و ديو و ملک پری و آدمی  نه هامون و دريا و کوه و فلک 

 که با هستيش نام هستی برند  همه هرچه هستند ازان کمترند 

 ت خورشيد تابان به اوجبلندس  عظيم است پيش تو دريا به موج 

 که ارباب معنی به ملکی درند  ولی اهل صورت کجا پی برند 
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 وگر هفت درياست يک قطره نيست  که گر آفتاب است يک ذره نيست 

 جهان سر به جيب عدم درکشد  چو سلطان عزت علم بر کشد 

 

 حکايت دهقان در لشکر سلطان

 شهیگذشتند بر قلب شاهن   رئيس دهی با پسر در رهی 

 قباهای اطلس، کمرهای زر  پسر چاوشان ديد و تيغ و تبر 

 غالمان ترکش کش تيرزن   يالن کماندار نخچير زن 

 يکی بر سرش خسروانی کاله   يکی در برش پرنيانی قباه 

 پدر را به غايت فرومايه ديد  پسر کان همه شوکت و پايه ديد 

 ای در گريخت ز هيبت به پيغوله  که حالش بگرديد و رنگش بريخت 

 به سرداری از سر بزرگان مهی   پسر گفتش آخر بزرگ دهی 

 بلرزيدی از باد هيبت چو بيد؟  چه بودت که ببريدی از جان اميد 

 ولی عزتم هست تا در دهم   بلی، گفت ساالر و فرماندهم 

 اند که در بارگاه ملک بوده  اند  بزرگان ازان دهشت آلوده

 نهی که بر خويشتن منصبی می   دهی تو، ای بی خبر، همچنان در

 که سعدی مثالی نگويد بر آن   نگفتند حرفی زبان آوران 

*****

 بتابد به شب کرمکی چون چراغ  مگر ديده باشی که در باغ و راغ 

 چه بودت که بيرون نيايی به روز؟  يکی گفتش ای کرمک شب فروز 

 ادجواب از سر روشنايی چه د  ببين کتشی کرمک خاک زاد 

  ولی پيش خورشيد پيدا نيم که من روز و شب جز به صحرانيم 

 

 حکايت

 گرفتند پيری مبارک نهاد  به شهری در از شام غوغا فتاد 

 چو قيدش نهادند بر پای و دست  هنوز آن حديثم به گوش اندرست 
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 که را زهره باشد که غارت کند؟  که گفت ارنه سلطان اشارت کند 

 دانمش دوست بر من گماشت که می   داشت ببايد چنين دشمنی دوست

 من از حق شناسم، نه از عمرو و زيد  اگر عز وجاه است و گر ذل و قيد 

 چو داروی تلخت فرستد حکيم  ز علت مدار، ای خردمند، بيم 

 نه بيمار داناترست از طبيب  بخور هرچه آيد ز دست حبيب 

 

 حکايت صاحب نظر پارسا

 برد خواری بسی گرو بود و می  ی يکی را چو من دل به دست کس

 به دف بر زدندش به ديوانگی  پس از هوشمندی و فرزانگی 

 که ترياک اکبر بود زهر دوست  ز دشمن جفا بردی از بهر دوست 

 چو مسمار پيشانی آورده پيش  قفا خوردی از دست ياران خويش 

 که بام دماغش لگد کوب کرد  خيالش چنان بر سر آشوب کرد 

 که غرقه ندارد ز باران خبر    تشنيع ياران خبر نبودش ز

 ی نام و ننگ نينديشد از شيشه  کرا پای خاطر برآمد به سنگ 

 در آغوش اين مرد و بر وی بتاخت  شبی ديو خود را پری چهره ساخت 

 ز ياران کسی آگه ز رازش نبود   سحرگه مجال نمازش نبود 

 رما دری از رخامبر او بسته س   به آبی فرو رفت نزديک بام 

 که خود را بکشتی در اين آب سرد  نصيحتگری لومش آغاز کرد 

 که ای يار چند از مالمت؟ خموش  ز برنای منصف برآمد خروش 

 ز مهرش چنانم که نتوان شکيفت  مرا پنج روز اين پسر دل فريفت 

 کشم ببين تا چه بارش به جان می   نپرسيد باری به خلق خوشم 

 به قدرت در او جان پاک آفريد  صم ز خاک آفريد پس آن را که شخ

 که دايم به احسان و فضلش درم؟  عجب داری ار بار حکمش برم 

 

 گفتار اندر سماع اهل دل و تقرير حق و باطل آن
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 وگرنه ره عافيت پيش گير  اگر مرد عشقی کم خويش گير 

 که باقی شوی گر هالکت کند  مترس از محبت که خاکت کند 

 مگر حال بروی بگردد نخست  ات از حبوب درست نرويد نب

 که از دست خويشت رهايی دهد   تو را با حق آن آشنايی دهد 

 وز اين نکته جز بی خود آگاه نيست  که تا با خودی در خودت راه نيست 

 سماع است اگر عشق داری و شور  نه مطرب که آواز پای ستور 

 س دست بر سر نزدکه او چون مگ  مگس پيش شوريده دل پر نزد 

 به آواز مرغی بنالد فقير  نه بم داند آشفته سامان نه زير 

 وليکن نه هر وقت بازست گوش  نگردد خموش  سراينده خود می

 بر آواز دوالب مستی کنند  چو شوريدگان می پرستی کنند 

 چو دوالب بر خود بگريند زار  به چرخ اندر آيند دوالب وار 

 چو طاقت نماند گريبان درند   برند به تسليم سر در گريبان 

 زند پا و دست که غرق است از آن می  مکن عيب درويش مدهوش مست 

 مگر مستمع را بدانم که کيست  نگويم سماع ای برادر که چيست 

 فرشته فرو ماند از سير او  گر از برج معنی پرد طير او 

 غقوی تر شود ديوش اندر دما  وگر مرد لهوست و بازی و الغ 

 به آواز خوش خفته خيزد، نه مست  چه مرد سماع است شهوت پرست؟ 

 نه هيزم که نشکافدش جز تبر   پريشان شود گل به باد سحر 

 وليکن چه بيند در آيينه کور؟ جهان پر سماع است و مستی و شور 

 که چونش به رقص اندر آرد طرب؟   نبينی شتر بر نوای عرب 

 اگر آدمی را نباشد خرست  شتر را چو شور طرب در سرست  

 

 حکايت

 که دلها در آتش چو نی سوختی   شکر لب جوانی نی آموختی 

 به تندی و آتش در آن نی زدی  پدر بارها بانگ بر وی زدی 
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 سماعش پريشان و مدهوش کرد  شبی بر ادای پسر گوش کرد 

 که آتش به من در زد اين بار نی  همی گفت بر چهره افگنده خوی 

 چرا برفشانند در رقص دست؟   شوريده حاالن مست ندانی که

 فشاند سر دست بر کاينات  گشايد دری بر دل از واردات 

 که هر آستينيش جانی در اوست  حاللش بود رقص بر ياد دوست 

 برهنه توانی زدن دست و پا   ای در شنا  گرفتم که مردانه

 ه غرقکه عاجز بود مرد با جام  بکن خرقه نام و ناموس و زرق 

 چو پيوندها بگسلی واصلی  تعلق حجاب است و بی حاصلی 

 

 حکايت پروانه و صدق محبت او

 برو دوستی در خور خويش گير  کسی گفت پروانه را کای حقير 

 تو و مهر شمع از کجا تا کجا؟  رهی رو که بينی طريق رحا 

 که مردانگی بايد آنگه نبرد   ای گرد آتش مگرد  سمندر نه

 که جهل است با آهنين پنجه روز  پنهان شود موش کور ز خورشيد 

 نه از عقل باشد گرفتن به دوست کسی را که دانی که خصم تو اوست 

 کنی که جان در سر کار او می  کنی  تو را کس نگويد نکو می

 قفا خورد و سودای بيهوده پخت  گدايی که از پادشه خواست دخت 

  روی ملوک و سالطين در اوست؟که کجا در حساب آرد او چون تو دوست 

 مدارا کند با چو تو مفلسی   مپندار کو در چنان مجلسی 

 ای با تو گرمی کند تو بيچاره   وگر با همه خلق نرمی کند 

 چه گفت، ای عجب گر بسوزم چه باک؟  ی سوزناک  نگه کن که پروانه

 که پنداری اين شعله بر من گل است  مرا چون خليل آتشی در دل است 

 کشد که مهرش گريبان جان می   کشد  نه دل دامن دلستان می

 که زنجير شوق است در گردنم  زنم  نه خود را بر آتش بخود می

 نه اين دم که آتش به من درفروخت  مرا همچنان دور بودم که سوخت 
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 که با او توان گفتن از زاهدی   کند يار در شاهدی  نه آن می

 که من راضيم کشته در پای دوست   که عيبم کند بر توالی دوست؟

 چو او هست اگر من نباشم رواست  مرا بر تلف حرص دانی چراست؟ 

 که در وی سرايت کند سوز دوست  بسوزم که يار پسنديده اوست 

 حريفی بدست آر همدرد خويش  مرا چند گويی که در خورد خويش 

 الکه گويی به کژدم گزيده من  بدان ماند اندرز شوريده حال  

 که دانی که در وی نخواهد گرفت  يکی را نصيحت مگو ای شگفت 

 نگويند کاهسته را ای غالم  ای را لگام  ز کف رفته بيچاره

 که عشق آتش است ای پسر پند، باد  چه نغز آمد اين نکته در سندباد 

 پلنگ از زدن کينه ورتر شود   به باد آتش تيز برتر شود 

 کنی که رويم فرا چون خودی می   کنی  چو نيکت بديدم بدی می

 که با چون خودی گم کنی روزگار ز خود بهتری جوی و فرصت شمار 

 به کوی خطرناک مستان روند  پی چون خودی خودپرستان روند 

 دل از سر به يک بار برداشتم  من اول که اين کار سر داشتم 

 که بد زهره بر خويشتن عاشق است  سر انداز در عاشقی صادق است 

 همان به که آن نازنينم کشد   اجل ناگهی در کمينم کشد 

 به دست دالرام خوشتر هالک ست بر سر هالک  چو بی شک نبشته

 پس آن به که در پای جانان دهی  نه روزی به بيچارگی جان دهی؟ 

 

 مخاطبه شمع و پروانه

 شنيدم که پروانه با شمع گفت  شبی ياد دارم که چشمم نخفت 

 تو را گريه و سوز باری چراست؟  ر بسوزم رواست که من عاشقم گ

 برفت انگبين يار شيرين من  بگفت ای هوادار مسکين من 

 رود چو فرهادم آتش به سر می  رود  چو شيرينی از من بدر می

 دويدش به رخسار زرد فرو می  همی گفت و هر لحظه سيالب درد 
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 ارای ايستکه نه صبر داری نه ي  که ای مدعی عشق کار تو نيست 

 ام تا بسوزم تمام من استاده  تو بگريزی از پيش يک شعله خام 

 مرا بين که از پای تا سر بسوخت  تو را آتش عشق اگر پر بسوخت 

 به ديدار او وقت اصحاب، جمع همه شب در اين گفت و گو بود شمع 

 ای که ناگه بکشتش پری چهره  ای  نرفته ز شب همچنان بهره

 همين بود پايان عشق، ای پسر   دودش به سر رفت همی گفت و می

 به کشتن فرج يابی از سوختن  ره اين است اگر خواهی آموختن 

 قل الحمدهللا که مقبول اوست  مکن گريه بر گور مقتول دوست 

 چو سعدی فرو شوی دست از غرض  اگر عاشقی سر مشوی از مرض 

 سنگوگر بر سرش تير بارند و    فدائی ندارد ز مقصود چنگ 

 روی تن به طوفان سپار وگر می   به دريا مرو گفتمت زينهار 
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 باب چهارم در تواضع

 

 سر آغاز

 پس ای بنده افتادگی کن چو خاک   ز خاک آفريدت خداوند پاک 

 ز خاک آفريدندت آتش مباش حريص و جهان سوز و سرکش مباش 

 خت خاکبه بيچارگی تن بيندا  چو گردن کشيد آتش هولناک 

 ازان ديو کردند، از اين آدمی  چو آن سرفرازی نمود، اين کمی 

 

 حکايت در اين معنی

 خجل شد چو پنهای دريا بديد  يکی قطره باران ز ابری چکيد 

 گر او هست حقا که من نيستم  که جايی که درياست من کيستم؟ 

 صدف در کنارش به جان پروريد  چو خود را به چشم حقارت بديد 

 که شد نامور لل شاهوار  ش به جايی رسانيد کار سپهر

  در نيستی کوفت تا هست شد  بلندی از آن يافت کو پست شد 

 

 حکايت در معنی نظر مردان در خود به حقارت

 ز دريا برآمد به در بند روم   جوانی خردمند پاکيزه بوم 

 نهادند رختش به جايی عزيز  در او فضل ديدند و فقر و تميز 

 که خاشاک مسجد بيفشان و گرد  دان گفت روزی به مرد مه عاب

 برون رفت و بازش نشان کس نديد  همان کاين سخن مرد رهرو شنيد 

 که پروای خدمت ندارد فقير  بر آن حمل کردند ياران و پير 

 که ناخوب کردی به رأی تباه  دگر روز خادم گرفتش به راه 

 دمت به جايی رسندکه مردان ز خ   ندانستی ای کودک خودپسند 

 که ای يار جان پرور دلفروز  گرستن گرفت از سر صدق و سوز 

 من آلوده بودم در آن جای پاک  نه گرد اندر آن بقعه ديدم نه خاک 
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 که پاکيزه به مسجد از خاک و خس   گرفتم قدم الجرم باز پس 

 که افگنده دارد تن خويش را  طريقت جز اين نيست درويش را 

 که آن بام را نيست سلم جز اين    تواضع گزين بلنديت بايد

 

 حکايت بايزيد بسطامی

 ز گرمابه آمد برون با يزيد   شنيدم که وقتی سحرگاه عيد 

 فرو ريختند از سرايی به سر  خبر  يکی طشت خاکسترش بی

 کف دست شکرانه ماالن به روی  همی گفت شوليده دستار و موی 

 خاکستری روی درهم کشم؟به   که ای نفس من در خور آتشم 

*****

 خدا بينی از خويشتن بين مخواه  بزرگان نکردند در خود نگاه 

 بلندی به دعوی و پندار نيست  بزرگی به ناموس و گفتار نيست 

 تکبر به خاک اندر اندازدت   تواضع سر رفعت افرازدت 

 بلنديت بايد بلندی مجوی  به گردن فتد سرکش تند خوی 

 خدا بينی از خويشتن بين مجوی  ه دين مجوی ز مغرور دنيا ر

 به چشم حقارت نگه در کسان  گرت جاه بايد مکن چون خسان 

 که در سرگرانی است قدر بلند؟   گمان کی برد مردم هوشمند 

 که خوانند خلقت پسنديده خوی  از اين نامورتر محلی مجوی 

 د؟بزرگش نبينی به چشم خر  نه گر چون تويی بر تو کبر آورد 

 نمايی، که پيشت تکبر کنان   تو نيز ار تکبر کنی همچنان 

 بر افتاده گر هوشمندی مخند   ای بر مقامی بلند  چو استاده

 که افتادگانش گرفتند جای   بسا ايستاده درآمد ز پای 

 ناک تعنت مکن بر من عيب  گرفتم که خود هستی از عيب پاک 

 راباتی افتاده مستيکی در خ  ی کعبه دارد به دست  يکی حلقه

 وراين را براند، که باز آردش؟  گر آن را بخواند، که نگذاردش؟ 
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 ست پيش نه اين را در توبه بسته  نه مستظهرست آن به اعمال خويش 

 

 و عابد و ناپارسا) ع(حکايت عيسی 

 السالم که در عهد عيسی عليه   شنيدستم که از راويان کالم 

 به جهل و ضاللت سر آورده بود   يکی زندگانی تلف کرده بود 

 ز ناپاکی ابليس در وی خجل   ای سخت دل  دليری سيه نامه

 نياسوده تا بوده از وی دلی   بسر برده ايام، بی حاصلی 

 های حرام شکم فربه از لقمه  سرش خالی از عقل و پر ز احتشام 

 ای به ناداشتی دوده اندوده   ای  به ناراستی دامن آلوده

 نه گوشی چو مردم نصيحت شنو   بينندگان راست رو به پايی چو

 نمايان به هم چون مه نو ز دور  چو سال بد از وی خاليق نفور 

 جوی نيک نامی نيندوخته  هوی و هوس خرمنش سوخته 

 که در نامه جای نبشتن نماند   سيه نامه چندان تنعم براند 

 و مستبغفلت شب و روز مخمور  گنهکار و خودرای و شهوت پرست 

 به مقصوره عابدی برگذشت  شنيدم که عيسی درآمد ز دشت 

 به پايش در افتاد سر بر زمين  بزير آمد از غرفه خلوت نشين 

 چو پروانه حيران در ايشان ز نور   گنهکار برگشته اختر ز دور 

 دار چو درويش در دست سرمايه  تأمل به حسرت کنان شرمسار 

 ز شبهای در غفلت آورده روز  خجل زير لب عذرخواهان به سوز 

 !که عمرم به غفلت گذشت ای دريغ  سرشک غم از ديده باران چو ميغ 

 به دست از نکويی نياورده چيز   برانداختم نقد عمر عزيز 

 که مرگش به از زندگانی بسی  چو من زنده هرگز مبادا کسی 

 که پيرانه سر شرمساری نبرد  برست آن که در عهد طفلی بمرد 

 که گر با من آيد فبس القرين  م ببخش ای جهان آفرين  گناه

 که فرياد حالم رس ای دستگير  در اين گوشه ناالن گنهکار پير 
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 روان آب حسرت به شيب و برش  نگون مانده از شرمساری سرش 

 ترش کرده با فاسق ابرو ز دور  وز آن نيمه عابد سری پر غرور 

  بخت جاهل چه در خورد ماست؟نگون  که اين مدبر اندر پی ماچراست؟ 

 ای به باد هوی عمر بر داده   ای  به گردن به آتش در افتاده

 که صحبت بود با مسيح و منش؟  چه خير آمد از نفس تر دامنش 

 به دوزخ برفتی پس کار خويش  چه بودی که زحمت ببردی ز پيش 

 مبادا که در من فتد آتشش  همی رنجم از طلعت ناخوشش 

 خدايا تو با او مکن حشر من   حاضر شوند انجمن به محشر که

 الصلوة درآمد به عيسی عليه در اين بود و وحی از جليل الصفات 

 مرا دعوت هر دو آمد قبول که گر عالم است اين و گر وی جهول 

 بناليد بر من بزاری و سوز   تبه کرده ايام برگشته روز 

 ان کرمنيندازمش ز آست   به بيچارگی هر که آمد برم 

 به انعام خويش آرمش در بهشت  عفو کردم از وی عملهای زشت 

 که در خلد با وی بود هم نشست  وگر عار دارد عبادت پرست 

 که آن را به جنت برند اين به نار  بگو ننگ از او در قيامت مدار 

 گر اين تکيه بر طاعت خويش کرد که آن را جگر خون شد از سوز و درد 

 که بيچارگی به ز کبر و منی   ندانست در بارگاه غنی 

 در دوزخش را نبايد کليد  کرا جامه پاک است و سيرت پليد 

 به از طاعت و خويشتن بينيت  بر اين آستان عجز و مسکينيت  

 گنجد اندر خدايی خودی نمی  چو خود را ز نيکان شمردی بدی 

  بدر برد گوینه هر شهسواری  اگر مردی از مردی خود مگوی 

 که پنداشت چون پسته مغزی در اوست  پياز آمد آن بی هنر جمله پوست 

 برو عذر تقصير طاعت بيار  از اين نوع طاعت نيايد بکار 

 چه زاهد که بر خود کند کار سخت  چه رند پريشان شوريده بخت 

 وليکن ميفزای بر مصطفی به زهد و ورع کوش و صدق و صفا 
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 که با حق نکو بود و با خلق بد  آن بی خرد نخورد از عبادت بر 

 ز سعدی همين يک سخن ياددار  سخن ماند از عالقالن يادگار 

 به از پارسای عبادت نمای   گنهکار انديشناک از خدای 

 

 حکايت دانشمند

 در ايوان قاضی به صف برنشست   ای تنگدست  فقيهی کهن جامه

 آستينش که خيزمعرف گرفت   نگه کرد قاضی در او تيز تيز 

 فروتر نشين، يا برو، يا بايست   ندانی که برتر مقام تو نيست 

 کرامت به فضل است و رتبت به قدر  نه هرکس سزاوار باشد به صدر 

 همين شرمساری عقوبت بست  دگر ره چه حاجت به پند کست؟ 

 به خواری نيفتد ز باال به پست  به عزت هر آن کو فروتر نشست 

 ات نيست شيری مکن چو سر پنجه    دليری مکن به جای بزرگان

 که بنشست و برخاست بختش به جنگ  چو ديد آن خردمند درويش رنگ 

 فروتر نشست از مقامی که بود   چو آتش برآورد بيچاره دود 

 لم و ال اسلم درانداختند   فقيهان طريق جدل ساختند 

 درازبه ال و نعم کرده گردن    گشادند بر هم در فتنه باز 

 فتادند در هم به منقار و چنگ  تو گفتی خروسان شاطر به جنگ 

 زند هر دو دست يکی بر زمين می يکی بی خود از خشمناکی چو مست 

 که در حل آن ره نبردند هيچ   ای پيچ پيچ  فتادند در عقده

 به غرش درآمد چو شير عرين  کهن جامه در صف آخرترين 

 ابالغ تنزيل و فقه و اصولبه   بگفت ای صنا ديد شرع رسول 

 نه رگهای گردن به حجت قوی   داليل قوی بايد و معنوی 

 بگفتند اگر نيک دانی بگوی  مرا نيز چوگان لعب است و گوی 

 به دلها چو نقش نگين برنگاشت  به کلک فصاحت بيانی که داشت 

 قلم در سر حرف دعوی کشيد  سر از کوی صورت به معنی کشيد 
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 که بر عقل و طبعت هزار آفرين   کنار آفرين  بگفتندش از هر 

 که قاضی چو خر در وحل بازماند   سمند سخن تا به جايی براند 

 به اکرام و لطفش فرستاد پيش  برون آمد از طاق و دستار خويش 

 به شکر قدومت نپرداختيم   که هيهات قدر تو نشناختيم 

 ای چنين پايهکه بينم تو را در    ای  دريغ آيدم با چنين مايه

 که دستار قاضی نهد بر سرش   معرف به دلداری آمد برش 

 منه بر سرم پای بند غرور  به دست و زبان منع کردش که دور 

 به دستار پنجه گزم سرگران  که فردا شود بر کهن ميزران 

 نمايند مردم به چشمم حقير  چو موالم خوانند و صدر کبير 

  کوزه زرين بود يا سفال؟گرش   تفاوت کند هرگز آب زالل 

 نبايد مرا چون تو دستار نغز  خرد بايد اندر سر مرد و مغز 

 کدو سر بزرگ است و بی مغز نيز  کس از سر بزرگی نباشد به چيز 

 ست و سبلت حشيش که دستار پنبه  ميفراز گردن به دستار و ريش 

 چو صورت همان به که دم درکشند  به صورت کسانی که مردم وشند 

 بلندی و نحسی مکن چون زحل   ه قدر هنر جست بايد محل ب

 که خاصيت نيشکر خود در اوست   نی بوريا را بلندی نکوست 

 رود صد غالم از پست وگر می  بدين عقل و همت نخوانم کست 

 چو بر داشتش پر طمع جاهلی  ای در گلی  چه خوش گفت خر مهره

 ر حريرم مپيچبه ديوانگی د  مرا کس نخواهد خريدن به هيچ 

  وگر در ميان شقايق نشست  خبزدو همان قدر دارد که هست 

 خر ار جل اطلس بپوشد خرست  نه منعم به مال از کسی بهترست  

 به آب سخن کينه از دل بشست  بدين شيوه مرد سخنگوی چست 

 چو خصمت بيفتاد سستی مکن  دل آزرده را سخت باشد سخن 

 ه فرصت فرو شويد از دل غبارک  چو دستت رسد مغز دشمن برآر 

 که گفت ان هذا ليوم عسير  چنان ماند قاضی به جورش اسير 
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 بماندش در او ديده چون فرقدين  به دندان گزيد از تعجب يدين 

 برون رفت و بازش نشان کس نيافت  وزان جا جوان روی همت بتافت 

 که گويی چنين شوخ چشم از کجاست؟  غريو از بزرگان مجلس بخاست 

 که مردی بدين نعت و صورت که ديد؟  نقيب از پيش رفت و هر سو دويد 

 در اين شهر سعدی شناسيم و بس  يکی گفت از اين نوع شيرين نفس 

  حق تلخ بين تا چه شيرين بگفت  بر آن صد هزار آفرين کاين بگفت 

 

 ی گنجه حکايت توبه کردن ملک زاده

  تو ناپاک و سرپنجه بودکه دور از   زاده در گنجه بود  يکی پادشه

 می اندر سر و ساتگينی به دست  به مسجد در آمد سرايان و مست 

 زبانی دالويز و قلبی سليم  به مقصوره در پارسايی مقيم 

 چو عالم نباشی کم از مستمع   تنی چند بر گفت او مجتمع 

 شدند آن عزيزان خراب اندرون  چو بی عزتی پيشه کرد آن حرون 

 که يارد زد از امر معروف دم؟   پادشه را قدم چو منکر بود 

 فرو ماند آواز چنگ از دهل   تحکم کند سير بر بوی گل 

 نشايد چو بی دست و پايان نشست  گرت نهی منکر برآيد ز دست 

 که پاکيزه گردد به اندرز خوی  وگر دست قدرت نداری، بگوی 

 جالبه همت نمايند مردی ر  چو دست و زبان را نماند مجال 

 بناليد و بگريست سر بر زمين   يکی پيش دانای خلوت نشين 

 دعا کن که ما بی زبانيم و دست  که باری بر اين رند ناپاک و مست 

 قوی تر که هفتاد تيغ و تبر  دمی سوزناک از دلی با خبر 

 چه گفت ای خداوند باال و پست   بر آورد مرد جهانديده دست 

 خدايا همه وقت او خوش بدار گار خوش است اين پسر وقتش از روز

 بر اين بد چرا نيکويی خواستی؟  ی راستی  کسی گفتش ای قدوه

 چه بد خواستی بر سر خلق شهر؟  چو بد عهد را نيک خواهی ز بهر 
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 چو سر سخن در نيابی مجوش  ی تيز هوش  چنين گفت بيننده

 اش خواستم ز داد آفرين توبه   به طامات مجلس نياراستم 

 به عيشی رسد جاودان در بهشت  گه که بازآيد از خوی زشت که هر

 به ترک اندرش عيشهای مدام  همين پنج روزست عيش مدام  

 کسی زان ميان با ملک باز گفت  حديثی که مرد سخن ساز گفت 

 بباريد بر چهره سيل دريغ  ز وجد آب در چشمش آمد چو ميغ 

 شت پايش بدوختحيا ديده بر پ  به نيران شوق اندرونش بسوخت 

 در توبه کوبان که فرياد رس   بر نيک محضر فرستاد کس 

 سر جهل و ناراستی بر نهم   قدم رنجه فرمای تا سر نهم 

 ی بارگاه نظر کرد در صفه   نصيحتگر آمد به ايوان شاه 

 ده از نعمت آباد و مردم خراب  شکر ديد و عناب و شمع و شراب 

 يکی شعر گويان صراحی به دست  يکی غايب از خود، يکی نيم مست 

 ز ديگر سو آواز ساقی که نوش  ز سويی برآورده مطرب خروش 

 سرچنگی از خواب در بر چو چنگ  حريفان خراب از می لعل رنگ 

 بجز نرگس آن جا کسی ديده باز   نبود از نديمان گردن فراز 

 برآورده زير از ميان ناله زار  دف و چنگ با يکدگر سازگار 

 مبدل شد اين عيش صافی به درد  د و درهم شکستند خرد بفرمو

 بدر کرد گوينده از سر سرود  شکستند چنگ و گسستند رود 

 کدو را نشاندند و گردن زدند  به ميخانه در سنگ بردن زدند 

 روان همچنان کز بط کشته خون  می الله گون از بط سرنگون 

 بينداخت زوددر آن فتنه دختر    خم آبستن خمر نه ماهه بود 

 قدح را بر او چشم خونی پر اشک  شکم تا به نافش دريدند مشک 

 بکندند و کردند نو باز جای  بفرمود تا سنگ صحن سرای 

 شد ز روی رخام به شستن نمی   که گلگونه خمر ياقوت فام  

 که خورد اندر آن روز چندان شراب  عجب نيست بالوعه گر شد خراب 
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 قفا خوردی از دست مردم چو دف  به کف دگر هر که بر بط گرفتی 

 بماليدی او را چو طنبور گوش  وگر فاسقی چنگ بردی به دوش 

 چو پيران به کنج عبادت نشست  جوان را سر از کبر و پندار مست 

 که شايسته رو باش و پاکيزه قول   پدر بارها گفته بودش بهول 

  که پندچنان سودمندش نيامد   جفای پدر برد و زندان و بند 

 که بيرون کن از سر جوانی و جهل  گرش سخت گفتی سخنگوی سهل 

 که درويش را زنده نگذاشتی  خيال و غرورش بر آن داشتی 

 نينديشد از تيغ بران پلنگ  سپر نفگند شير غران ز جنگ 

 چو با دوست سختی کنی دشمن اوست  بنرمی ز دشمن توان کرد دوست 

 که خايسک تأديب بر سر نخورد  چو سندان کسی سخت رويی نکرد 

 چو بينی که سختی کند، سست گير   به گفتن درشتی مکن با امير 

 اگر زير دست است و گر سرفراز  به اخالق با هر که بينی بساز 

 به گفتار خوش، و آن سر اندر کشد  که اين گردن از نازکی بر کشد 

  رویکه پيوسته تلخی برد تند  به شيرين زبانی توان برد گوی 

 ترش روی را گو به تلخی بمير  تو شيرين زبانی ز سعدی بگير 

 

 حکايت

 بسوخت که دلها ز شيرينيش می  فروخت  ای انگبين می شکر خنده

 بر او مشتری از مگس بيشتر  نباتی ميان بسته چون نيشکر 

 بخوردندی از دست او چون عسل  المثل  گر او زهر برداشتی فی

 حسد برد بر روز بازار او   و گرانی نظر کرد در کار ا

 عسل بر سر و سرکه بر ابروان  دگر روز شد گرد گيتی دوان 

 که ننشست بر انگبينش مگس  بسی گشت فرياد خوان پيش و پس 

 به دلتنگ رويی به کنجی نشست  شبانگه چو نقدش نيامد به دست 

 چو ابروی زندانيان روز عيد چو عاصی ترش کرده روی از وعيد 
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 عسل تلخ باشد ترش روی را  ت بازی کنان شوی را زنی گف

 ست از بهشت که اخالق نيک آمده  به دوزخ برد مرد را خوی زشت 

 نه جالب سرد ترش روی خور  برو آب گرم از لب جوی خور 

 که چون سفره ابرو بهم درکشيد  حرامت بود نان آن کس چشيد 

 سار بخت ونکه بد خوی باشد نگ  مکن خواجه بر خويشتن کار سخت 

 چو سعدی زبان خوشت نيز نيست؟  گرفتم که سيم و زرت چيز نيست 

 

 حکايت در معنی تواضع نيکمردان

 گريبان گرفتش يکی رند مست  ای حق پرست  شنيدم که فرزانه

 قفا خورد و سر بر نکرد از سکون  ازان تيره دل مرد صافی درون 

  از اين بی تميزتحمل دريغ است  يکی گفتش آخر نه مردی تو نيز؟ 

 بدو گفت از اين نوع ديگر مگوی  شنيد اين سخن مرد پاکيزه خوی 

 که با شير جنگی سگالد نبرد   درد مست نادان گريبان مرد 

 زند در گريبان نادان مست  ز هشيار عاقل نزيبد که دست 

 

 حکايت در معنی عزت نفس مردان

 دان چکيدبه خشمی که زهرش ز دن  سگی پای صحرا نشينی گزيد 

 به خيل اندرش دختری بود خرد  شب از درد بيچاره خوابش نبرد 

 که آخر تو را نيز دندان نبود؟  پدر را جفا کرد و تندی نمود 

 بخنديد کای مامک دلفروز  پس از گريه مرد پراگنده روز 

 دريغ آمدم کام و دندان خويش  مرا گر چه هم سلطنت بود و بيش 

 که دندان به پای سگ اندر برم   خورم محال است اگر تيغ بر سر

 وليکن نيايد ز مردم سگی   توان کرد با ناکسان بدرگی 

 

 حکايت خواجه نيکوکار و بنده نافرمان
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 غالمش نکوهيده اخالق بود   بزرگی هنرمند آفاق بود 

 ای بدی، سر که در روی ماليده  ای  از اين خفرقی موی کاليده

 گرو برده از زشت رويان شهر  ر چو ثعبانش آلوده دندان به زه

 دويدی ز بوی پياز بغل  مدامش به روی آب چشم سبل 

 چو پختند با خواجه زانو زدی  گره وقت پختن بر ابرو زدی 

 وگر مردی آبش ندادی به دست  دمادم به نان خوردنش هم نشست 

 شب و روز از او خانه در کند و کوب  نه گفت اندر او کار کردی نه چوب 

 گهی ماکيان در چه انداختی   خار و خس در ره انداختی گهی

 نرفتی به کاری که باز آمدی  ز سيماش وحشت فراز آمدی 

 چه خواهی؟ ادب ، يا هنر، يا جمال؟  ی بد خصال  کسی گفت از اين بنده

 که جورش پسندی و بارش کشی  نيرزد وجودی بدين ناخوشی 

  اين را به نخاس بربدست آرم،  ای خوب و نيکو سير  منت بنده

 گران است اگر راست خواهی به هيچ  وگر يک پشيز آورد سر مپيچ 

 بخنديد کای يار فرخ نژاد  شنيد اين سخن مرد نيکو نهاد 

 مرا زو طبيعت شود خوی نيک به دست اين پسر طبع و خويش وليک 

 توانم جفا بردن از هر کسی  چو زو کرده باشم تحمل بسی 

  ولی شهد گردد چو در طبع رست  د نخست تحمل چو زهرت نماي

 

 حکايت معروف کرخی و مسافر رنجور

 که بنهاد معروفی از سر نخست  کسی راه معروف کرخی بجست 

 ز بيماريش تا به مرگ اندکی   شنيدم که مهمانش آمد يکی 

 به موييش جان در تن آويخته  سرش موی و رويش صفا ريخته 

 روان دست در بانگ و نالش نهاد  شب آن جا بيفگند و بالش نهاد 

 نه از دست فرياد او خواب کس  نه خوابش گرفتی شبان يک نفس 

 مرد و خلقی به حجت بکشت نمی  نهادی پريشان و طبعی درشت 
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 گرفتند از او خلق راه گريز  ز فرياد و ناليدن و خفت و خيز 

 همان ناتوان ماند و معروف و بس  ز ديار مردم در آن بقعه کس 

 چو مردان ميان بست و کرد آنچه گفت  شنيدم که شبها ز خدمت نخفت 

 که چند آورد مرد ناخفته تاب؟  شبی بر سرش لشکر آورد خواب 

 مسافر پراگنده گفتن گرفت  به يک دم که چشمانش خفتن گرفت 

 که نامند و ناموس و زرقند و باد  که لعنت بر اين نسل ناپاک باد 

 ی پارسايی فروش فريبنده   وش پليد اعتقادان پاکيزه پ

 ای ديده بر هم نبست؟ که بيچاره  چه داند لت انبانی از خواب مست 

 که يک دم چرا غافل از وی بخفت  سخنهای منکر به معروف گفت 

 شنيدند پوشيدگان حرم  فرو خورد شيخ اين حديث از کرم 

 شنيدی که درويش ناالن چه گفت؟  يکی گفت معروف را در نهفت 

 گرانی مکن جای ديگر بمير  و زين سپس گو سر خويش گير بر

 ولی با بدان نيکمردی بدست  نکويی و رحمت به جای خودست 

  سر مردم آزار بر سنگ به   سر سفله را گرد بالش منه 

 که در شوره نادان نشاند درخت  مکن با بدان نيکی ای نيکبخت  

 م مکنکرم پيش نامردمان گ   نگويم مراعات مردم مکن 

 که سگ را نمالند چون گربه پشت  به اخالق نرمی مکن با درشت 

 به سيرت به از مردم ناسپاس گر انصاف خواهی سگ حق شناس 

 چو کردی مکافات بر يخ نويس  به برفاب رحمت مکن بر خسيس 

 مکن هيچ رحمت بر اين هيچ کس   نديدم چنين پيچ بر پيچ کس 

 ريشان مشو زين پريشان که گفتپ  بخنديد و گفت ای دالرام جفت 

 مرا ناخوش از وی خوش آمد به گوش  گر از ناخوشی کرد بر من خروش 

 قراری غنود که نتواند از بی   جفای چنين کس نبايد شنود 

 به شکرانه بار ضعيفان بکش  چو خود را قوی حال بينی و خوش 

 بميری و اسمت بميرد چو جسم  اگر خود همين صورتی چون طلسم 
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 بر نيک نامی خوری الجرم   گر پرورانی درخت کرم و

 بجز گور معروف، معروف نيست  نبينی که در کرخ تربت بسی است 

 که تاج تکبر بينداختند  به دولت کسانی سر افراختند 

 نداند که حشمت به حلم اندرست  تکبر کند مرد حشمت پرست 

 

 حکايت در معنی سفاهت نااهالن

 نبود آن زمان در ميان حاصلی  لی طمع برد شوخی به صاحبد

 که زر برفشاندی به رويش چو خاک  کمربند و دستش تهی بود و پاک 

 نکوهيدن آغاز کردش به کوی  ی خيره روی  برون تاخت خواهنده

 ی صوف پوش پلنگان درنده  که زنهار از اين کژدمان خموش 

 هندوگر صيدی افتد چو سگ درج  که چون گربه زانو به دل برنهند 

 که در خانه کمتر توان يافت صيد   سوی مسجد آورده دکان شيد 

 ولی جامه مردم اينان کنند   ره کاروان شير مردان زنند 

 بضاعت نهاده زر اندوخته   سپيد و سيه پاره بر دوخته 

 جهانگرد شبکوک خرمن گدای   زهی جو فروشان گندم نمای 

  و حالت جوانند و چستکه در رقص  مبين در عبادت که پيرند و سست 

 توانند جست؟ چو در رقص بر می  چرا کرد بايد نماز از نشست 

 به ظاهر چنين زرد روی و نزار   عصای کليمند بسيار خوار 

 خرند همين بس که دنيا به دين می   نه پرهيزگار و نه دانشورند 

 ی زن کنند به دخل حبش جامه   عبائی بليالنه در تن کنند 

 مگر خواب پيشين و نان سحر    در ايشان اثر ز سنت نبينی

 چو زنبيل دريوزه هفتاد رنگ  شکم تا سر آگنده از لقمه تنگ 

 که شنعت بود سيرت خويش گفت نخواهم در اين وصف از اين بيش گفت 

 ی عيب جوی نبيند هنر ديده  فرو گفت از اين شيوه ناديده گوی 

 آبروی کسی؟چه غم داردش ز    يکی کرده بی آبرويی بسی 
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  گر انصاف پرسی، نه از عقل کرد  مريدی به شيخ اين سخن نقل کرد 

 بتر زو قرينی که آورد و گفت  بدی در قفا عيب من کرد و خفت  

 وجود نيازرد و رنجم نداد  يکی تيری افگند و در ره فتاد 

 همی در سپوزی به پهلوی من  تو برداشتی و آمدی سوی من 

 که سهل است از اين صعب تر گو بگوی   ی بخنديد صاحبدل نيک خو

 از آنها که من دانم اين صد يکی است  هنوز آنچه گفت از بدم اندکی است 

 شنام که هست من از خود يقين می  ز روی گمان بر من اينها که بست 

 کجا داندم عيب هفتاد سال؟  وی امسال پيوست با ما وصال 

  بجز عالم الغيب مننداند  به از من کس اندر جهان عيب من 

 که پنداشت عيب من اين است و بس   نديدم چنين نيک پندار کس 

 ز دوزخ نترسم که کارم نکوست  به محشر گواه گناهم گر اوست 

 بيا گو ببر نسخه از پيش من   گرم عيب گويد بد انديش من 

 اند که برجاس تير بال بوده   اند  کسان مرد راه خدا بوده

 که صاحبدالن بار شوخان برند   تينت درند زبون باش تا پوس

 به سنگش مالمت کنان بشکنند  گر از خاک مردان سبويی کنند 

 

 حکايت

 برون آمدی صبحدم با غالم  ملک صالح از پادشاهان شام 

 برسم عرب نيمه بر بسته روی  بگشتی در اطراف بازار و کوی 

  ملک صالح اوستهر آن کاين دو دارد که صاحب نظر بود و درويش دوست 

 پريشان دل و خاطر آشفته يافت  دو درويش در مسجدی خفته يافت 

 چو حر با تأمل کنان آفتاب  شب سردشان ديده نابرده خواب 

 که هم روز محشر بود داوری  يکی زان دو می گفت با ديگری 

 که در لهو و عيشند و با کام و ناز  گر اين پادشاهان گردن فراز 

 من از گور سر بر نگيرم ز خشت   ان در بهشت درآيند با عاجز
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 که بند غم امروز بر پای ماست  بهشت برين ملک و مأوای ماست 

 که در آخرت نيز زحمت کشی؟  همه عمر از اينان چه ديدی خوشی 

 برآيد، به کفشش بدرم دماغ  اگر صالح آن جا به ديوار باغ 

 ا مصالح نديددگر بودن آن ج چو مرد اين سخن گفت و صالح شنيد 

 ز چشم خاليق فرو شست خواب   ی آفتاب  دمی رفت تا چشمه

 به هيبت نشست و به حرمت نشاند دوان هر دو را کس فرستاد و خواند 

 فرو شستشان گرد ذل از وجود   برايشان بباريد باران جود 

 نشستند با نامداران خيل  پس از رنج سرما و باران و سيل 

 معطر کنان جامه بر عود سوز  ه روز گدايان بی جامه شب کرد

 که ای حلقه در گوش حکمت جهان  يکی گفت از اينان ملک را نهان 

 ز ما بندگانت چه آمد پسند؟   پسنديدگان در بزرگی رسند 

  بخنديد در روی درويش و گفت  شهنشه ز شادی چو گل بر شکفت 

 ز بيچارگان روی در هم کشم  من آن کس نيم کز غرور حشم  

 که ناسازگاری کنی در بهشت  و هم با من از سر بنه خوی زشت ت

 تو فردا مکن در به رويم فراز  من امروز کردم در صلح باز 

 شرف بايدت دست درويش گير  چنين راه اگر مقبلی پيش گير 

 که امروز تخم ارادت نکاشت  بر از شاخ طوبی کسی بر نداشت 

 ت توان برد گویبه چوگان خدم  ارادت نداری سعادت مجوی 

 که از خود پری همچو قنديل از آب؟  تو را کی بود چون چراغ التهاب 

 که سوزيش در سينه باشد چو شمع  وجودی دهد روشنايی به جمع 

 

 حکايت در محرومی خويشتن بينان

 ولی از تکبر سری مست داشت  يکی در نجوم اندکی دست داشت 

 دت، سری پر غروردلی پر ارا   بر گوشيار آمد از راه دور 

 يکی حرف در وی نياموختی   خردمند از او ديده بردوختی 
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 بدو گفت دانای گردن فراز  چو بی بهره عزم سفر کرد باز 

 انائی که پر شد دگر چون برد؟  ای پر خرد  تو خود را گمان برده

 تهی آی تا پر معنای شوی  روی  ز دعوی پری زان تهی می

 تهی گرد و باز آی پر معرفت  ز هستی در آفاق سعدی صفت 

 

 حکايت

 بفرمود جستن کسش در نيافت  ای سربتافت  به خشم از ملک بنده

 به شمشير زن گفت خونش بريز  چو بازآمد از راه خشم و ستيز 

 برون کرد دشنه چو تشنه زبان   به خون تشنه جالد نامهربان 

 شخدايا بحل کردمش خون خوي  شنيدم که گفت از دل تنگ ريش 

 ام دوستکام در اقبال او بوده  که پيوسته در نعمت و ناز و نام 

 بگيرند و خرم شود دشمنش   مبادا که فردا به خون منش 

 دگر ديگ خشمش نياورد جوش  ملک را چو گفت وی آمد به گوش 

 خداوند رايت شد و طبل و کوس  بسی بر سرش داد و بر ديده بوس 

 سانيد دهرش بدان پايگاهر  به رفق از چنان سهمگن جايگاه 

 چو آب است بر آتش مرد گرم  غرض زين حديث آن که گفتار نرم 

 که نرمی کند تيغ برنده کند  تواضع کن ای دوست با خصم تند 

  بپوشند خفتان صد تو حرير  نبينی که در معرض تيغ و تير 

 

 حکايت در معنی تواضع و نيازمندی

 نباح سگ آمد به گوشيکی را   ی عارفی ژنده پوش  ز ويرانه

 درآمد که درويش صالح کجاست؟ به دل گفت کوی سگ اين جا چراست؟ 

 بجز عارف آن جا دگر کس نديد  نشان سگ از پيش و از پس نديد 

 که شرم آمدش بحث آن راز کرد   خجل بازگرديدن آغاز کرد 

 هال گفت بر در چه پايی؟ درآی  شنيد از درون عارف آواز پای 
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 کز ايدر سگ آواز کرد، اين منم   ی روشنم  ديدهنپنداری ای 

 نهادم ز سر کبر و رای و خرد  خرد  چو ديدم که بيچارگی می

 که مسکين تر از سگ نديدم کسی  چو سگ بر درش بانگ کردم بسی 

 ز شيب تواضع به باال رسی  چو خواهی که در قدر واال رسی 

  نهادند قدرکه خود را فروتر  در اين حضرت آنان گرفتند صدر 

 فتاد از بلندی به سر در نشيب  چو سيل اندر آمد به هول و نهيب 

 به مهر آسمانش به عيوق برد  چو شبنم بيفتاد مسکين و خرد 

 

 حکايت حاتم اصم

 که حاتم اصم بود، باور مکن   گروهی برآنند از اهل سخن 

 که در چنبر عنکبوتی فتاد   برآمد طنين مگس بامداد 

 مگس قند پنداشتش قيد بود  اموشيش کيد بود همه ضعف و خ

 که ای پای بند طمع پای دار   نگه کرد شيخ از سر اعتبار 

 ها داميارست و بند که در گوشه  نه هر جا شکر باشد و شهد و قند 

 عجب دارم ای مرد راه خدای  ی اهل رای  يکی گفت از آن حلقه

 واری آمد به گوش؟که مار را به دش مگس را تو چون فهم کردی خروش 

 نشايد اصم خواندنت زين سپس   تو آگاه گشتی به بانگ مگس 

 اصم به که گفتار باطل نيوش  تبسم کنان گفت ای تيز هوش 

 مرا عيب پوش و ثنا گسترند  کسانی که با ما به خلوت درند 

 کند هستيم زير، طبع زبون  چو پوشيده دارند اخالق دون 

 مگر کز تکلف مبرا شوم   نشنوم  نمايم که می فرا می

 بگويند نيک و بدم هر چه هست   چو کاليو دانندم اهل نشست 

 ز کردار بد دامن اندر کشم   اگر بد شنيدن نيايد خوشم 

  چو حاتم اصم باش و عيبت شنو   به حبل ستايش فراچه مشو 
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 حکايت زاهد تبريزی

 بودکه همواره بيدار و شب خيز   عزيزی در اقصای تبريز بود 

 بپيچيد و بر طرف بامی فگند  شبی ديد جايی که دزدی کمند 

 ز هر جانبی مرد با چوب خاست  کسان را خبر کرد و آشوب خاست 

 ميان خطر جای بودن نديد   چو نامردم آواز مردم شنيد 

 گريز به وقت اختيار آمدش  نهيبی از آن گير و دار آمدش 

 يچاره محروم شدکه شب دزد ب   ز رحمت دل پارسا موم شد 

 به راهی دگر پيشباز آمدش  به تاريکی از پی فراز آمدش 

 به مردانگی خاک پای توام   که يارا مرو کاشنای توام 

 که جنگاوری بر دو نوع است و بس  نديدم به مردانگی چون تو کس 

 دوم جان به دربردن از کارزار  يکی پيش خصم آمدن مردوار 

 چه نامی که موالی نام توام؟   بدين هر دو خصلت غالم توام

 دانمت ره برم به جايی که می   گرت رای باشد به حکم کرم 

 نپندارم آن جا خداوند رخت  سرايی است کوتاه و در بسته سخت 

 يکی پای بر دوش ديگر نهيم   کلوخی دو باالی هم برنهيم 

 ازان به که گردی تهيدست باز  به چندان که در دستت افتد بساز 

 ی خويشتن کشيدش سوی خانه   دلداری و چاپلوسی و فن به 

 به کتفش برآمد خداوند هوش  جوانمرد شب رو فرو داشت دوش 

 ز باال به دامان او در گذاشت  بغلطاق و دستار و رختی که داشت 

 ثواب ای جوانان و ياری و مزد  وزان جا برآورد غوغا که دزد 

  ی پارسا در بغل مهدوان، جا  به در جست از آشوب دزد دغل 

 ای را برآمد مراد که سرگشته  دل آسوده شد مرد نيک اعتقاد  

 ببخشود بر وی دل نيکمرد  خبيثی که بر کس ترحم نکرد 

 که نيکی کنند از کرم با بدان  عجب نايد از سيرت بخردان 

  وگرچه بدان اهل نيکی نيند   زيند  در اقبال نيکان بدان می
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 ال از دشمن از بهر دوستحکايت در معنی احتم

 که با ساده رويی در افتاده بود  يکی را چو سعدی دلی ساده بود 

 ز چوگان سختی بخستی چو گوی  جفا بردی از دشمن سختگوی 

 ز ياری به تندی نپرداختی  ز کس چين بر ابرو نينداختی 

 خبر زين همه سيلی و سنگ نيست؟  يکی گفتش آخر تو را ننگ نيست؟ 

 ز دشمن تحمل زبونان کنند   سغبه دونان کنند تن خويشتن

 که گويند يارا و مردی نداشت  نشايد ز دشمن خطا درگذاشت 

 جوابی که شايد نبشتن به زر   بدو گفت شيدای شوريده سر 

 نگنجد در آن کين کس ازان می  ی مهر يارست و بس  دلم خانه

 جویچو بگذشت بر عارفی جنگ  چه خوش گفت بهلول فرخنده خوی 

 به پيکار دشمن نپرداختی  گر اين مدعی دوست بشناختی 

 همه خلق را نيست پنداشتی  گر از هستی حق خبر داشتی 

 

 حکايت لقمان حکيم

 پرور و نازک اندام بود نه تن   فام بود  شنيدم که لقمان سيه

 زبون ديد و در کار گل داشتش   ی خويش پنداشتش  يکی بنده

 به سالی سرايی ز بهرش بساخت  ش بساخت جفا ديد و با جور و قهر

 ز لقمانش آمد نهيبی فراز  ی رفته باز  چو پيش آمدش بنده

 بخنديد لقمان که پوزش چه سود؟  به پايش در افتاد و پوزش نمود 

 به يک ساعت از دل بدر چون کنم؟  به سالی ز جورت جگر خون کنم 

 انی نکردکه سود تو ما را زي   ولی هم ببخشايم ای نيکمرد 

 مرا حکمت و معرفت گشت بيش  تو آباد کردی شبستان خويش 

 که فرمايمش وقتها کار سخت  غالمی است در خيلم ای نيکبخت 

 چو ياد آيدم سختی کار گل  دگر ره نيازارمش سخت، دل 
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 نسوزد دلش بر ضعيفان خرد  هر آن کس که جور بزرگان نبرد 

 ردستان درشتی مکنتو بر زي  گر از حاکمان سختت آيد سخن 

 

 حکايت جنيد و سيرت او در تواضع

 سگی ديد بر کنده دندان صيد  شنيدم که در دشت صنعا جنيد 

 فرومانده عاجز چو روباه پير  ی شير گير  ز نيروی سر پنجه

 لگد خوردی از گوسفندان حی  پس از غرم و آهو گرفتن به پی 

 مه از زاد خويشبدو داد يک ني چو مسکين و بی طاقتش ديد و ريش 

 که داند که بهتر ز ما هر دو کيست؟ گريست  گفت و خوش می شنيدم که می

 دگر تا چه راند قضا بر سرم  به ظاهر من امروز از اين بهترم 

 به سر بر نهم تاج عفو خدای   گرم پای ايمان نلغزد ز جای 

 نماند، به بسيار از اين کمترم   وگر کسوت معرفت در برم 

 مر او را به دوزخ نخواهند برد  همه زشت نامی چو مرد که سگ با 

 به عزت نکردند در خود نگاه  ره اين است سعدی که مردان راه 

  که خود را به از سگ نپنداشتند  ازان بر ماليک شرف داشتند 

 

 حکايت زاهد و بربط زن

 به شب در سر پارسايی شکست  يکی بربطی در بغل داشت مست 

 بر سنگدل برد يک مشت سيم  کمرد سليم چو روز آمد آن ني

 تو را و مرا بربط و سر شکست  که دوشينه معذور بودی و مست 

 تو را به نخواهد شد اال به سيم  مرا به شد آن زخم و برخاست بيم 

 که از خلق بسيار بر سر خورند   از اين دوستان خدا بر سرند 

 

 حکايت صبر مردان بر جفا

 يکی بود در کنج خلوت نهان  ز مهان شنيدم که در خاک وخش ا
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 که بيرون کند دست حاجت به خلق  مجرد به معنی نه عارف به دلق 

 در از ديگران بسته بر روی او   سعادت گشاده دری سوی او 

 ز شوخی به بد گفتن نيکمرد  خرد سعی کرد  زبان آوری بی

 يوبجای سليمان نشستن چو د که زنهار از اين مکر و دستان و ريو 

 طمع کرده در صيد موشان کوی  دمادم بشويند چون گربه روی 

 که طبل تهی را رود بانگ دور  رياضت کش از بهر نام و غرور 

 برايشان تفرج کنان مرد و زن  همی گفت و خلقی بر او انجمن 

 که يارب مراين شخص را توبه بخش  شنيدم که بگريست دانای وخش 

 مرا توبه ده تا نگردم هالک  وگر راست گفت ای خداوند پاک 

 که معلوم من کرد خوی بدم  پسند آمد از عيب جوی خودم 

 وگر نيستی، گو برو باد سنج  گر آنی که دشمنت گويد، مرنج 

 تو مجموع باش او پراگنده گفت  اگر ابلهی مشک را گنده گفت 

 چنين است گو گنده مغزی مکن  رود در پياز اين سخن  وگر می

 زبان بند دشمن ز هنگامه گير  روشن ضمير نگيرد خردمند 

 که دانا فريب مشعبد خورد  نه آيين عقل است و رای خرد 

 زبان بدانديش بر خود ببست  پس کار خويش آنکه عاقل نشست 

 نيابد به نقص تو گفتن مجال  تو نيکو روش باش تا بد سگال 

 نگر تا چه عيبت گرفت آن مکن  چو دشوار آمد ز دشمن سخن 

 که روشن کند بر من آهوی من  آن کس ندانم نکو گوی من جز 

 

 و سيرت پاک او) ع(حکايت اميرالمومنين علی 

 مگر مشکلش را کند منجلی   کسی مشکلی برد پيش علی 

 جوابش بگفت از سر علم و رای   امير عدو بند مشکل گشای 

 بگفتا چنين نيست يا باالحسن  شنيدم که شخصی در آن انجمن 

 بگفت ارتو دانی از اين به بگوی   از او حيدر نامجوی نرنجيد 
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 ی خور نشايد نهفت به گل چشمه  بگفت آنچه دانست و بايسته گفت 

 که من بر خطا بودم او بر صواب  پسنديد از او شاه مردان جواب 

 که باالتر از علم او علم نيست به از من سخن گفت و دانا يکی است 

 نکردی خود از کبر در وی نگاه   گر امروز بودی خداوند جاه 

 فرو کوفتندی به ناواجبش   بدر کردی از بارگه حاجبش 

 ادب نيست پيش بزرگان سخن   که من بعد بی آبرويی مکن 

 مپندار هرگز که حق بشنود   يکی را که پندار در سر بود 

 شقايق به باران نرويد ز سنگ  ز عملش مالل آيد از وعظ ننگ 

 به تذکير در پای درويش ريز  ل است خيز گرت در دريای فض

 برويد گل و بشکفد نوبهار  نبينی که از خاک افتاده خوار 

 بينی از خويشتن خواجه پر چو می   مريز ای حکيم آستينهای در 

 که از خود بزرگی نمايد بسی   به چشم کسان در نيايد کسی 

 ارچو خود گفتی از کس توقع مد   مگو تا بگويند شکرت هزار 

 

 حکايت

 نهادش عمر پای بر پشت پای  گدايی شنيدم که در تنگ جای 

 که رنجيده دشمن نداند ز دوست  ندانست بيچاره درويش کوست 

 بدو گفت ساالر عادل عمر  برآشفت بر وی که کوری مگر؟ 

 ندانستم از من گنه در گذار  نه کورم وليکن خطا رفت کار 

 اند با زير دستان چنين بودهکه   اند  چه منصف بزرگان دين بوده

 نهد شاخ پر ميوه سر بر زمين   فروتن بود هوشمند گزين 

 نگون از خجالت سر گرد نان   بنازند فردا تواضع کنان 

 ازان کز تو ترسد خطا در گذار   بترسی ز روز شمار  اگر می

  که دستی است باالی دست تو هم  مکن خيره بر زير دستان ستم 
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 حکايت

 که بد سيرتان را نکو گوی بود   کردار، خوش خوی بود يکی خوب

 که باری حکايت کن از سرگذشت به خوابش کسی ديد چون در گذشت 

 چو بلبل به صوتی خوش آغاز کرد  دهانی به خنده چو گل باز کرد 

 که من سخت نگرفتمی با کسی  که بر من نکردند سختی بسی 

 

 حکايت ذوالنون مصری

 نکرد آب بر مصر سالی سبيل   قای نيل چنين ياد دارم که س

 به فرياد خواهان باران شدند  گروهی سوی کوهساران شدند 

 ی آسمان بيايد مگر گريه  گرستند و از گريه جويی روان 

 که بر خلق رنج است و زحمت بسی  به ذوالنون خبر برد از ايشان کسی 

 که مقبول را رد نباشد سخن   فرو ماندگان را دعائی بکن 

 بسی برنيامد که باران بريخت  شنيدم که ذوالنون به مدين گريخت 

 که ابر سيه دل برايشان گريست  خبر شد به مدين پس از روز بيست 

 که پر شد به سيل بهاران غدير  سبک عزم باز آمدن کرد پير 

 چه حکمت در اين رفتنت بود؟ گفت  بپرسيد از او عارفی در نهفت 

 شود تنگ روزی ز فعل بدان   و ددان شنيدم که بر مرغ و مور

 تر از خود نديدم کسی پريشان  در اين کشور انديشه کردم بسی 

 ببندد در خير بر انجمن   برفتم مبادا که از شر من 

 نديدندی از خود بتر در جهان  بهی بايدت لطف کن کان بهان 

 که مر خويشتن را نگيری به چيز  تو آنگه شوی پيش مردم عزيز 

 به دنيا و عقبی بزرگی ببرد  ی که خود را نه مردم شمرد بزرگ

 که در پای کمتر کسی خاک شد  ای پاک شد  از اين خاکدان بنده

 به جان عزيزان که يادآوری  اال ای که بر خاک ما بگذری 

 ست هم که در زندگی خاک بوده که گر خاک شد سعدی، او را چه غم؟ 
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 گرد عالم برآمد چو بادوگر    به بيچارگی تن فرا خاک داد 

  دگر باره بادش به عالم برد  بسی برنيايد که خاکش خورد 

 بر او هيچ بلبل چنين خوش نگفت  مگر تا گلستان معنی شکفت  

  که بر استخوانش نرويد گلی   عجب گر بميرد چنين بلبلی 
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 باب پنجم در رضا

 

 سر آغاز

 چراغ بالغت می افروختم  شبی زيت فکرت همی سوختم 

 جز احسنت گفتن طريقی نديد   پراگنده گويی حديثم شنيد 

 که ناچار فرياد خيزد ز درد  هم از خبث نوعی در آن درج کرد 

 ی زهد و طامات و پند در اين شيوه  که فکرش بليغ است و رايش بلند 

 که آن شيوه ختم است بر ديگران  نه در خشت و کوپال و گرز گران 

 وگر نه مجال سخن تنگ نيست  اند که ما را سر جنگ نيست ند

 سر خصم را سنگ، بالش کنيم  بيا تا در اين شيوه چالش کنيم 

*****

 نه در چنگ و بازوی زور آورست  سعادت به بخشايش داورست 

 نيايد به مردانگی در کمند   چو دولت نبخشد سپهر بلند 

 ان به سرپنجه خوردند و زورنه شير  نه سختی رسيد از ضعيفی به مور 

 ضروری است با گردشش ساختن  چو نتوان بر افالک دست آختن 

 نه مارت گزايد نه شمشير و شير  ست دير  گرت زندگانی نبشته

 چنانت کشد نوشدارو که زهر  ست بهر  وگر در حياتت نمانده

 شغاد از نهادش برآورد گرد؟  نه رستم چو پايان روزی بخورد 

 

 حکايت

 که جنگاور و شوخ و عيار بود    در سپاهان يکی يار بود مرا

 بر آتش دل خصم از او چون کباب مدامش به خون دست و خنجر خضاب 

 ز پوالد پيکانش آتش نجست  نديدمش روزی که ترکش نبست 

 ز هولش به شيران در افتاده شور   ی گاوزور  دالور به سرپنجه

  به هر يک دو انداختیکه عذرا  به دعوی چنان ناوک انداختی 
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 که پيکان او در سپرهای جفت  چنان خار در گل نديدم که رفت 

 که خود و سرش را نه در هم سرشت  نزد تارک جنگجويی به خشت 

 به کشتن چه گنجشک پيشش چه مرد  چو گنجشک روز ملخ در نبرد 

 امانش ندادی به تيغ آختن   گرش بر فريدون بدی تاختن 

 فرو برده چنگال در مغز شير  رپنجه زير پلنگانش از زور س

 وگر کوه بودی بکندی ز جای   گرفتی کمربند جنگ آزمای 

 گذر کردی از مرد و بر زين زدی  زره پوش را چون تبرزين زدی 

 دوم در جهان کس شنيد آدمی  نه در مردی او را نه در مردمی 

 که با راست طبعان سری داشتی  مرا يک دم از دست نگذاشتی 

 که بيشم در آن بقعه روزی نبود  سفر ناگهم زان زمين در ربود 

 خوش آمد در آن خاک پاکم مقام  قضا نقل کرد از عراقم به شام 

 به رنج و به راحت، به اميد و بيم   مع القصه چندی ببودم مقيم 

 ام کشيد آرزومندی خانه   ام  دگر پر شد از شام پيمانه

 که بازم گذر بر عراق اوفتاد   قضا را چنان اتفاق اوفتاد 

 ام به دل برگذشت آن هنر پيشه   ام  شبی سر فرو شد به انديشه

 که بودم نمک خورده از دست مرد  ام تازه کرد   نمک ريش ديرينه

 به مهرش طلبکار و خواهان شدم   به ديدار وی در سپاهان شدم 

 خدنگش کمان، ارغوانش زرير  جوان ديدم از گردش دهر، پير 

 دوان آبش از برف پيری به روی  و کوه سپيدش سر از برف موی چ

 سر دست مرديش بر تافته   فلک دست قوت بر او يافته 

 سر ناتوانی به زانو برش  بدر کرده گيتی غرور از سرش 

 چه فرسوده کردت چو روباه پير؟   بدو گفتم ای سرور شير گير 

 ی ز سربدر کردم آن جنگجوي   بخنديد کز روز جنگ تتر 

 گرفته علمها چو آتش در آن  زمين ديدم از نيزه چو نيستان 

 چو دولت نباشد تهور چه سود؟  بر انگيختم گرد هيجا چو دود 
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 به رمح از کف انگشتری بردمی  من آنم که چون حمله آوردمی 

 گرفتند گردم چو انگشتری  ولی چون نکرد اخترم ياوری 

  کند با قضا پنجه تيزکه نادان   غنيمت شمردم طريق گريز 

 چو ياری نکرد اختر روشنم؟   چه ياری کند مغفر و جوشنم 

 به بازو در فتح نتوان شکست  کليد ظفر چون نباشد به دست 

 در آهن سر مرد و سم ستور  گروهی پلنگ افگن پيل زور 

 زره جامه کرديم و مغفر کاله   همان دم که ديديم گرد سپاه 

 چو باران باللک فرو ريختيم  ختيم چو ابر اسب تازی برانگي

 تو گفتی زدند آسمان بر زمين  دو لشکر به هم بر زدند از کمين 

  به هر گوشه برخاست طوفان مرگ   ز باريدن تير همچو تگرگ 

 کمند اژدهای دهن کرده باز  به صيد هزبران پرخاش ساز  

 چو انجم در او برق شمشير و خود   زمين آسمان شد ز گرد کبود 

 پياده سپر در سپر بافتيم   سواران دشمن چو دريافتيم 

 چو دولت نبد روی بر تافتيم  به تير و سنان موی بشکافتيم 

 چو بازوی توفيق ياری نکرد؟  ی جهد مرد  چه زور آورد پنجه

 که کين آوری ز اختر تند بود   نه شمشير کنداوران کند بود 

 غشته خفتان به خوننيامد جز آ  کس از لشکر ما ز هيجا برون 

 ای ای گوشه فتاديم هر دانه  ای  چو صد دانه مجموع در خوشه

 چو ماهی که با جوشن افتد به شست  به نامردی از هم بداديم دست 

 که گفتم بدوزند سندان به تير  کسان را نشد ناوک اندر حرير 

 سپر پيش تير قضا هيچ بود  چو طالع ز ما روی بر پيچ بود 

 که بی بخت کوشش نيرزد دو جو  تر حديثی شنو  عجباز اين بوال

 

 حکايت تيرانداز اردبيلی

 همی بگذرانيد پيلک ز پيل   يکی آهنين پنجه در اردبيل 
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 جوانی جهان سوز پيکار ساز  نمد پوشی آمد به جنگش فراز 

 کمندی به کتفش بر از خام گور  به پرخاش جستن چو بهرام گور 

 کمان در زه آورده و زه را به گوش  پوش چو ديد اردبيلی نمد پاره 

 که يک چوبه بيرون نرفت از نمد   به پنجاه تير خدنگش بزد 

 به خم کمندش درآورد و برد  درآمد نمدپوش چون سام گرد 

 چو دزدان خونی به گردن ببست  به لشکرگهش برد و در خيمه دست 

 سحرگه پرستاری از خيمه گفت  شب از غيرت و شرمساری نخفت 

 نمدپوش را چون فتادی اسير؟  تو کهن به ناوک بدوزی و تير 

 ندانی که روز اجل کس نزيست؟ گريست  گفت و خون می شنيدم که می

 به رستم در آموزم آداب حرب ی طعن و ضرب  من آنم که در شيوه

 نمود ستبری پيلم نمد می  چو بازوی بختم قوی حال بود 

  پيش تيرم کم از پيل نيستنمد  کنونم که در پنجه اقبيل نيست 

 ز پيراهن بی اجل نگذرد  به روز اجل نيزه جوشن درد 

 ست اگر جوشنش چند الست برهنه   کرا تيغ قهر اجل در قفاست 

 برهنه نشايد به ساطور کشت  ورش بخت ياور بود، دهر پشت 

 نه نادان به ناساز خوردن بمرد  نه دانا به سعی از اجل جان ببرد 

 

  و کردحکايت طبيب

 طبيبی در آن ناحيت بود و گفت  شبی کردی از درد پهلو نخفت 

 عجب دارم ار شب به پايان برد  خورد  از اين دست کو برگ رز می

 به از نقل ماکول ناسازگار   که در سينه پيکان تير تتار 

 همه عمر نادان برآيد به هيچ  گر افتد به يک لقمه در روده پيچ 

 ست کرد چهل سال از اين رفت و زنده  شب بمرد قضا را طبيب اندر آن 
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 حکايت

 علم کرد بر تاک بستان سرش  يکی روستايی سقط شد خرش 

 چنين گفت خندان به ناطور دشت  جهانديده پيری بر او برگذشت 

 کند دفع چشم بد از کشتزار   مپندار جان پدر کاين حمار 

 وان مرد و ريشکرد تا نات نمی که اين دفع چوب از در کون خويش 

 که بيچاره خواهد خود از رنج مرد؟  چه داند طبيب از کسی رنج برد 

 

 حکايت

 بيفتاد و مسکين بجستش بسی   شنيدم که ديناری از مفلسی 

 يکی ديگرش ناطلب کرده يافت   به آخر سر نااميدی بتافت 

 ست و ما همچنان در شکم برفته   به بدبختی و نيکبختی قلم 

 که سر پنجگان تنگ روزی ترند  خورند  رپنجگی مینه روزی به س

  که بيچاره گوی سالمت ببرد   دانا بسختی بمرد  بسا چاره

 

 حکايت

 بگفت ای پدر بی گناهم مکوب  فرو کوفت پيری پسر را به چوب 

 ولی چون تو جورم کنی چاره چيست؟  توان بر تو از جور مردم گريست 

  از دست داور برآور خروشنه  به داور خروش، ای خداوند هوش 

 

 ی توانگر حکايت مرد درويش و همسايه

 دار قوی دستگه بود و سرمايه   بلند اختری نام او بختيار 

 زرش همچو گندم به پيمانه بود  به کوی گدايان درش خانه بود 

 دلش بيش سوزد به داغ نياز   چو درويش بيند توانگر بناز 

 نگه چو رفتش تهيدست، پيششبا  زنی جنگ پيوست با شوی خويش 

 چو زنبور سرخت جز اين نيش نيست  که کس چون تو بدبخت، درويش نيست 
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 ی رايگان که آخر نيم قحبه   بياموز مردی ز همسايگان 

 چرا همچو ايشان نه ای نيکبخت؟ کسان را زر و سيم و ملک است و رخت 

 چو طبل از تهيگاه خالی خروش  برآورد صافی دل صوف پوش 

 به سرپنجه دست قضا بر مپيچ  من دست قدرت ندارم به هيچ که 

 که من خويشتن را کنم بختيار   نکردند در دست من اختيار 

 

 حکايت

 نکو گفت با همسر زشت خويش  يکی مرد درويش در خاک کيش 

 ميندای گلگونه بر روی زشت  چو دست قضا زشت رويت سرشت 

 که بينا کند چشم کور؟به سرمه   که حاصل کند نيکبختی به زور؟ 

 محال است دوزندگی از سگان   نيايد نکوکار از بدرگان 

 ندانند کرد انگبين از ز قوم   همه فيلسوفان يونان و روم 

 به سعی اندر او تربيت گم شود   ز وحشی نيايد که مردم شود 

 وليکن نيايد ز سنگ آينه  توان پاک کردن ز زنگ آينه 

 نه زنگی به گرما به گردد سپيد   بيد به کوشش نرويد گل از شاخ

  سپر نيست مربنده را جز رضا  نگردد خدنگ قضا  چو رد می

 

 حکايت کرکس با زغن

 تر کسی که نبود ز من دوربين  چنين گفت پيش زغن کرکسی 

 بيا تا چه بينی بر اطراف دشت  زغن گفت از اين در نشايد گذشت 

 بلندی به پستی نگاهبکرد از   شنيدم که مقدار يک روزه راه 

 که يک دانه گندم به هامون برست  چنين گفت ديدم گرت باورست 

 ز باال نهادند سر در نشيب  زغن را نماند از تعجب شکيب 

 گره شد بر او پای بندی دراز   چو کرکس بر دانه آمد فراز 

 که دهر افگند دام در گردنش  ندانست ازان دانه بر خوردنش 
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 نه هر بار شاطر زند بر هدف   ر صدف نه آبستن در بود ه

 چو بينايی دام خصمت نبود؟  زغن گفت ازان دانه ديدن چه سود 

 نباشد حذر با قدر سودمند  گفت و گردن به بند  شنيدم که می

 قضا چشم باريک بينش ببست  اجل چون به خونش برآورد دست 

 غرور شناور نيايد به کار   در آبی که پيدا نگردد کنار 

 

 کايتح

 چو عنقا برآورد و پيل و زراف  چه خوش گفت شاگرد منسوج باف 

 که نقشش معلم ز باال نبست   مرا صورتی برنيايد ز دست 

 ی دست تقدير، اوست نگارنده  گرت صورت حال بد يا نکوست 

 که زيدم بيازرد و عمروم بخست در اين نوعی از شرک پوشيده هست 

 ينی دگر صورت زيد و عمرونب   گرت ديده بخشد خدواند امر 

 خدايش به روزی قلم درکشد   نپندارم ار بنده دم درکشد 

  که گر وی ببندد نشايد گشاد   جهان آفرينت گشايش دهاد 

 

 مثل

 بس از رفتن، آخر زمانی بخفت  : شتر بچه با مادر خويش گفت

 نديدی کسم بارکش در قطار  بگفت ار به دست منستی مهار 

 وگر ناخدا جامه بر تن درد  که خواهد برد قضا کشتی آن جا 

 که بخشنده پروردگارست و بس  مکن سعديا ديده بر دست کس 

 که گر وی براند نخواند کست  اگر حق پرستی ز درها بست 

 وگرنه سر نااميدی بخار  گر او تاجدارت کند سر برآر 

 

 گفتار اندر اخالص و برکت آن و ريا و آفت آن

 وگرنه چه آيد ز بی مغز پوست؟   نکوست عبادت به اخالص نيت
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 که در پوشی از بهر پندار خلق  چه زنار مغ بر ميانت چه دلق 

 چو مردی نمودی مخنث مباش  مکن گفتمت مردی خويش فاش 

 خجالت نبرد آن که ننمود و بود   ی بود بايد نمود  به اندازه

 ای در برش نمايد کهن جامه  که چون عاريت برکنند از سرش 

 که در چشم طفالن نمايی بلند   اگر کوتهی پای چوبين مبند 

 توان خرج کردن بر ناشناس   وگر نقره اندوده باشد نحاس 

 که صراف دانا نگيرد به چيز  منه جان من آب زر بر پشيز 

 پديد آيد آنگه که مس يا زرند  زر اندودگان را به آتش برند 

*****

 مردی که ناموس را شب نخفت؟به   ندانی که بابای کوهی چه گفت 

 که نتوانی از خلق رستن به هيچ  برو جان بابا در اخالص پيچ 

 اند هنوز از تو نقش برون ديده   اند  کسانی که فعلت پسنديده

 که زير قبا دارد اندام پيس؟   چه قدر آورد بنده حورديس 

  که بازت رود چادر از روی زشت  نشايد به دستان شدن در بهشت 

 

 ايتحک

 به صد محنت آورد روزی به چاشت  شنيدم که نابالغی روزه داشت 

 بزرگ آمدش طاعت از طفل خرد  به کتابش آن روز سائق نبرد 

 فشاندند بادام و زر بر سرش  پدر ديده بوسيد و مادر سرش 

 فتاد اندر او ز آتش معده سوز  چو بر وی گذر کرد يک نيمه روز 

 چه داند پدر غيب يا مادرم؟  بدل گفت اگر لقمه چندی خورم 

 نهان خورد و پيدا بسر برد صوم  چو روی پسر در پدر بود و قوم 

 اگر بی وضو در نماز ايستی؟  که داند چو در بند حق نيستی 

 که از بهر مردم به طاعت درست  پس اين پير ازان طفل نادان ترست 

 که در چشم مردم گزاری دراز   کليد در دوزخ است آن نماز 
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 ات در آتش فشانند سجاده  ات  رود جاده اگر جز به حق می

 

 حکايت

 شنيدم که هم در نفس جان بداد   سيهکاری از نردبانی فتاد 

 دگر با حريفان نشستن گرفت  پسر چند روزی گرستن گرفت 

 که چون رستی از حشر و نشر و سال؟  به خواب اندرش ديد و پرسيد حال 

 به دوزخ در افتادم از نردبان  ان بگفت ای پسر قصه بر من مخو

 به از نيک نامی خراب اندرون   نکو سيرتی بی تکلف برون 

 به از فاسق پارسا پيرهن  به نزديک من شب رو راهزن 

 چه مزدش دهد در قيامت خدای؟   يکی بر در خلق رنج آزمای 

 ی زيد باشی به کار چو در خانه  ز عمرو ای پسر چشم اجرت مدار 

 در اين ره جز آن کس که رويش در اوست  اند رسيدن به دوست نگويم تو

 ای، زين قبل واپسی تو در ره نه  ره راست رو تا به منزل رسی 

 دوان تا به شب، شب همان جا که هست  چو گاوی که عصار چشمش ببست 

 به کفرش گواهی دهند اهل کوی  کسی گر بتابد ز محراب روی 

 گرت در خدا نيست روی نياز   ای در نماز تو هم پشت بر قبله

 بار بپرور، که روزی دهد ميوه  درختی که بيخش بود برقرار 

 از اين بر کسی چون تو محروم نيست  گرت بيخ اخالص در بوم نيست 

 جوی وقت دخلش نيايد به چنگ  هر آن کافگند تخم بر روی سنگ 

 که اين آب در زير دارد وحل   منه آبروی ريا را محل 

 چه سود آب ناموس بر روی کار؟  فيه بد باشم و خاکسار چو در خ

 گرش با خدا در توانی فروخت به روی و ريا خرقه سهل است دوخت 

 نويسنده داند که در نامه چيست  چه دانند مردم که در جامه کيست؟ 

 که ميزان عدل است و ديوان داد؟  چه وزن آورد جايی انبان باد  

 بديدند و هيچش در انبان نبود  د نمو مرائی که چندين ورع می
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 که اين در حجاب است و آن در نظر   تر ز آستر  کنند ابره پاکيزه

 ازان پرنيان آستر داشتند   بزرگان فراغ از نظر داشتند 

 برون حله کن گو درون حشو باش  ور آوازه خواهی در اقليم فاش 

 مريدترم کز  که از منکر ايمن  ببازی نگفت اين سخن با يزيد 

 سراسر گدايان اين درگهند  کسانی که سلطان و شاهنشهند 

 نشايد گرفتن در افتاده دست  طمع در گدا، مرد معنی نبست 

 که همچون صدف سر به خود در بری   همان به گر آبستن گوهری 

 اگر جبرئيلت نبيند رواست  چو روی پرستيدنت در خداست 

  گيری چو پند پدراگر گوش  تو را پند سعدی بس است ای پسر 

 مبادا که فردا پشيمان شوی   گر امروز گفتار ما نشنوی 

 !ندانم پس از من چه پيش آيدت  از اين به نصيحتگری بايدت 
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 باب ششم در قناعت

 

 سر آغاز

 که بر بخت و روزی قناعت نکرد  خدا را ندانست و طاعت نکرد 

 يص جهانگرد راخبر کن حر   قناعت توانگر کند مرد را 

 که بر سنگ گردان نرويد نبات  سکونی بدست آور ای بی ثبات 

 کشی پروری می که او را چو می  مپرور تن ار مرد رای و هشی 

 که تن پروران از هنر الغرند   خردمند مردم هنر پرورند 

 که اول سگ نفس خاموش کرد   کی سيرت آدمی گوش کرد 

  اين بودن آيين نابخردستبر  خور و خواب تنها طريق ددست 

 ای به دست آرد از معرفت توشه  ای  خنک نيکبختی که در گوشه

 نکردند باطل بر او اختيار  بر آنان که شد سر حق آشکار 

 چه ديدار ديوش چه رخسار حور  وليکن چو ظلمت نداند ز نور 

 که چه را ز ره باز نشناختی  تو خود را ازان در چه انداختی 

 ای سنگ آز؟ که در شهپرش بسته  چون پرد جره باز بر اوج فلک 

 کنی، رفت تا سدرةالمنتهی  گرش دامن از چنگ شهوت رها 

 توان خويشتن را ملک خوی کرد به کم خوردن از عادت خويش خورد 

 نشايد پريد از ثری بر فلک  کجا سير وحشی رسد در ملک 

 کنپس آنگه ملک خويی انديشه   نخست آدمی سيرتی پيشه کن 

 نگر تا نپيچد ز حکم تو سر   ی توسنی بر کمر  تو بر کره

 تن خويشتن کشت و خون تو ريخت  که گر پالهنگ از کفت در گسيخت 

 چنين پر شکم، آدمی يا خمی؟  به اندازه خور زاد اگر مردمی 

  تو پنداری از بهر نان است و بس درون جای قوت است و ذکر و نفس 

 کند پا دراز به سختی نفس می   ؟  کجا ذکر گنجد در انبان آز

 که پر معده باشد ز حکمت تهی    ندارند تن پروران آگهی 
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 ی پيچ پيچ تهی بهتر اين روده  دو چشم و شکم پر نگردد به هيچ 

 دگر بانگ دارد که هل من مزيد؟  چو دوزخ که سيرش کنند از وقيد 

 تو در بند آنی که خر پروی  همی ميردت عيسی از الغری 

 تو خر را به انجيل عيسی مخر  ه دين، ای فرومايه، دنيا مخر ب

 نينداخت جز حرص خوردن به دام؟  نبينی که دد را و دام  مگر می

 به دام افتد از بهر خوردن چو موش  پلنگی که گردن کشد بر وحوش 

  به دامش درافتی و تيرش خوری چو موش آن که نان و پنيرش خوری 

 

  حکايت

 که رحمت بر اخالق حجاج باد   ی عاج داد  مرا حاجيی شانه

 که از من به نوعی دلش مانده بود  شنيدم که باری سگم خوانده بود 

 بايدم ديگرم سگ مخوان نمی   بينداختم شانه کاين استخوان 

 که جور خداوند حلوا برم  ی خود خورم  مپندار چون سرکه

 ی يکیکه سلطان و درويش بين  قناعت کن ای نفس بر اندکی 

 چو يک سو نهادی طمع، خسروی  چرا پيش خسرو به خواهش روی 

  ی اين و آن قبله کن در خانه  وگر خود پرستی شکم طبله کن 

 

 حکايت

 شنيدم که شد بامدادی پگاه  يکی پر طمع پيش خوارزمشاه 

 دگر روی بر خاک ماليد و خاست چو ديدش به خدمت دوتا گشت و راست 

 بپرسم بگوی يکی مشکلت می  جوی پسر گفتش ای بابک نام

 چرا کردی امروز از اين سو نماز؟   ست راه حجاز  نگفتی که قبله

 ی ديگرست که هر ساعتش قبله  مبر طاعت نفس شهوت پرست 

 سر پر طمع بر نيايد ز دوش  قناعت سرافرازد ای مرد هوش 

 برای دو جو دامنی در بريخت   طمع آبروی توقر بريخت 
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 چرا ريزی از بهر برف آبروی؟ هی شدن ز آب جوی چو سيراب خوا

 وگرنه ضرورت به درها شوی   مگر از تنعم شکيبا شوی 

 بايدت ز آستين دراز؟ چه می  برو خواجه کوتاه کن دست آز 

 نبايد به کس عبد و خادم نبشت  کسی را که درج طمع درنوشت 

 بران از خودش تا نراند کست   توقع براند ز هر مجلست 

 

 ايتحک

 کسی گفت شکر بخواه از فالن  يکی را تب آمد ز صاحبدالن 

 به از جور روی ترش بردنم   بگفت ای پسر تلخی مردنم 

 که روی از تکبر بر او سر که کرد  شکر عاقل از دست آن کس نخورد 

 که تمکين تن نور جان کاهدت  مرو از پی هرچه دل خواهدت 

 شمندی عزيزش مداراگر هو   کند مرد را نفس اماره خوار 

 ز دوران بسی نامرادی بری  اگر هرچه باشد مرادت خوری 

 مصيبت بود روز نايافتن   تنور شکم دم بدم تافتن 

 چو وقت فراخی کنی معده تنگ  به تنگی بريزاندت روی رنگ 

 وگر در نيابد کشد بار غم   کشد مرد پرخواره بار شکم 

   تنگ بهتر که دلشکم پيش من   شکم بنده بسيار بينی خجل 

 

 حکايت در مذلت بسيار خوردن

 حديثی که شيرين ترست از رطب  چه آوردم از بصره دانی عجب 

 گذشتيم بر طرف خرماستان   تنی چند در خرقه راستان 

 از اين تنگ چشمی شکم خوار بود   يکی در ميان معده انبار بود 

 افتاد سختوزان جا به گردن در   ميان بست مسکين و شد بر درخت 

 بگفتم مزن بانگ بر ما درشت  رئيس ده آمد که اين را که کشت؟ 

 بود تنگدل رودگانی فراخ  شکم دامن اندر کشيدش ز شاخ 
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 لت انبار بد عاقبت خورد و مرد  نه هر بار خرما توان خورد و برد 

 شکم بنده نادر پرستد خدای  شکم بند دست است و زنجير پای 

  به پايش کشد مور کوچک شکم   رم سراسر شکم شد ملخ الج

 

 حکايت

 دو دينار بر هر دوان کرد خرج  شکم صوفيی را زبون کرد و فرج 

 چه کردی بدين هر دو دينار؟ گفت  يکی گفتش از دوستان در نهفت 

 به ديگر، شکم را کشيدم سماط  به ديناری از پشت راندم نشاط 

 د وان تهیکه اين همچنان پر نش   فرومايگی کردم وابلهی 

 چو ديرت به دست اوفتد خوش خوری  غذا گر لطيف است و گر سرسری 

 که خوابش به قهر آورد در کمند  سر آنگه به بالين نهد هوشمند 

 چو ميدان نبينی نگهدار گوی   مجال سخن تا نيابی مگوی 

 ای تيغ بر خود مزن نه ديوانه  وز اندازه بيرون، مرو پيش زن 

 به رغبت بود خون خود ريختن  نگيختن به بی رغبتی شهوت ا

  شکم پر نخواهد شد اال به خاک   برو اندرونی بدست آر پاک 

 

 حکايت در عزت قناعت

 چپ و راست گرديده بر مشتری  يکی نيشکر داشت در طيفری 

 که بستان و چون دست يابی بده  به صاحبدلی گفت در کنج ده 

  ديده بايد نبشتجوابی که بر  بگفت آن خردمند زيبا سرشت 

 وليکن مرا باشد از نيشکر  تو را صبر بر من نباشد مگر 

  چو باشد تقاضای تلخ از پيش   حالوت ندارد شکر در نيش 

 

 حکايت

 امير ختن داد طاقی حرير  يکی را ز مردان روشن ضمير 
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 :نپوشيد و دستش ببوسيد و گفت  ز شادی چو گلبرگ خندان شکفت 

 ی خويشتن وز او خوب تر خرقه  ختن چه خوب است تشريف مير 

 مکن بهر قالی زمين بوس کس  ای بر زمين خسب و بس  گر آزاده

 

 حکايت

 چو ديگر کسان برگ و سازی نداشت  يکی نان خورش جز پيازی نداشت 

 برو طبخی از خوان يغما بيار  ی خاکسار  کسی گفتش ای سغبه

  بود شرمناککه مقطوع روزی  بخواه و مدار ای پسر شرم و باک 

 قبايش دريدند و دستش شکست  قبا بست و چاپک نورديد دست 

 که مر خويشتن کرده را چاره چيست؟ گريست  همی گفت و بر خويشتن می

 من وخانه من بعد و نان و پياز   بال جوی باشد گرفتار آز 

 به از ميده بر خوان اهل کرم  جوينی که از سعی بازو خورم 

 ی ديگران داشت گو که بر سفره  مايه دوش چه دلتنگ خفت آن فرو

 

 حکايت

 که برگشته ايام و بدحال بود  ی زال بود  يکی گربه در خانه

 غالمان سلطان زدندش به تير  دوان شد به مهمان سرای امير 

 دويد همی گفت و از هول جان می  دويد  چکان خونش از استخوان، می

 ی پيرزن و ويرانهمن و موش   اگر جستم از دست اين تير زن 

 قناعت نکوتر به دوشاب خويش  نيرزد عسل، جان من، زخم نيش 

 که راضی به قسم خداوند نيست  خداوند از آن بنده خرسند نيست 

 

 حکايت مرد کوته نظر و زن عالی همت

 پدر سر به فکرت فرو برده بود  يکی طفل دندان برآورده بود 

 نباشد که بگذارمشمروت   که من نان و برگ از کجا آرمش؟ 
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 :نگر تا زن او را چه مردانه گفت چو بيچاره گفت اين سخن، پيش جفت 

 همان کس که دندان دهد نان دهد  مخور هول ابليس تا جان دهد 

 که روزی رساند، تو چندين مسوز   تواناست آخر خداوند روز 

 نويسنده عمر و روزی است هم   ی کودک اندر شکم  نگارنده

 بدارد، فکيف آن که عبد آفريد   که عبدی خريد خداوندگاری 

 که مملوک را بر خداوندگار  تو را نيست اين تکيه بر کردگار 

*****

 شدی سنگ در دست ابدال سيم   شنيدی که در روزگار قديم 

 چو راضی شدی سيم و سنگت يکی است  نپنداری اين قول معقول نيست 

 ی زرش پيش همت چه خاکچه مشت چو طفل اندرون دارد از حرص پاک 

 که سلطان ز درويش مسکين ترست  خبر ده به درويش سلطان پرست 

 فريدون به ملک عجم نيم سير  گدا را کند يک درم سيم سير 

 گدا پادشاه است و نامش گداست  نگهبانی ملک و دولت بالست 

 به از پادشاهی که خرسند نيست  گدايی که بر خاطرش بند نيست 

 به ذوقی که سلطان در ايوان نخفت  وستايی و جفت بخسبند خوش ر

 چو خفتند گردد شب هر دو روز  اگر پادشاه است و گر پينه دوز 

 چه بر تخت سلطان، چه بر دشت کرد  چو سيالب خواب آمد و مرد برد 

 برو شکر يزدان کن ای تنگدست  چو بينی توانگر سر از کبر مست 

 يزد از دستت آزار کسکه برخ   نداری بحمداهللا آن دسترس 

 

 حکايت

 يکی خانه بر قامت خويش کرد   شنيدم که صاحبدلی نيکمرد 

 کزاين خانه بهتر کنی، گفت بس  دانمت دسترس  کسی گفت می

 همينم بس از بهر بگذاشتن  خواهم از طارم افراشتن؟  چه می

 که کس را نگشت اين عمارت تمام  مکن خانه بر راه سيل، ای غالم 
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  که بر ره کند کاروانی سرای  رفت باشد و عقل و رای نه از مع

 

 حکايت

 فرو خواست رفت آفتابش به کوه  يکی سلطنت ران صاحب شکوه 

 که در دوده قايم مقامی نداشت  به شيخی در آن بقعه کشور گذاشت 

 دگر ذوق در کنج خلوت نديد  چو خلوت نشين کوس دولت شنيد 

 پردالن زو رميدن گرفتدل   چپ و راست لشکر کشيدن گرفت 

 که با جنگجويان طلب کرد جنگ  چنان سخت بازو شد و تيز چنگ 

 دگر جمع گشتند و هم رای و پشت   ز قوم پراگنده خلقی بکشت 

 که عاجز شد از تيرباران و سنگ  چنان در حصارش کشيدند تنگ 

 که صعبم فرومانده، فرياد رس   بر نيکمردی فرستاد کس 

 نه در هر وغايی بود دستگير   شمشير و تير به همت مدد کن که

 چرا نيم نانی نخورد و نخفت؟  چو بشنيد عابد بخنديد و گفت 

  که گنج سالمت به کنج اندرست   ندانست قارون نعمت پرست 

 

 گفتار در صبر بر ناتوانی به اميد بهی

 گرش زر نباشد چه نقصان و سيم؟  کمال است در نفس مرد کريم 

 که طبع ليمش دگرگون شود   فله قارون شود مپندار اگر س

 نهادش توانگر بود همچنان   وگر درنيابد کرم پيشه، نان 

 بده کاصل خالی نماند ز فرع  مروت زمين است و سرمايه زرع 

 عجب باشد ار مردمی گم کند   خدايی که از خاک مردم کند 

 که ناخوش کند آب استاده بوی   ز نعمت نهادن بلندی مجوی 

 رسد ز آسمان به سيلش مدد می  ه بخشندگی کوش کب روان ب

 دگر باره نادر شود مستقيم   گر از جاه و دولت بيفتد ليم 

 که ضايع نگرداندت روزگار   وگر قيمتی گوهری غم مدار 
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 نبينی که در وی کند کس نگاه  کلوخ ارچه افتاده بينی به راه 

 ش بجويند بازبيفتد، به شمع  ی زر ز دندان گاز  وگر خرده

 کجا ماند آيينه در زير زنگ؟   کنند آبگينه ز سنگ  بدر می

  که گاه آيد و گه رود جاه و مال  هنر بايد و فضل و دين و کمال 

 

 حکايت در معنی آسانی پس از دشواری

 که بود اندر اين شهر پيری کهن   شنيدم ز پيران شيرين سخن 

 ه عمری ز تاريخ عمروسرآورد  بسی ديده شاهان و دوران و امر 

 که شهر از نکويی پرآوازه داشت  ی تازه داشت  درخت کهن ميوه

 ست بر سرو سيب که هرگز نبوده  عجب در زنخدان آن دل فريب 

 فرج ديد در سر تراشيدنش  ز شوخی و مردم خراشيدنش 

 سرش کرد چون دست موسی سپيد  به موسی، کهن عمر کوته اميد 

 رخ زبان برگشود به عيب پری   که بود ز سر تيزی آن آهنين دل

 نهادند حالی سرش در شکم  به مويی که کرد از نکوييش کم 

 نگونسار و در پيشش افتاده موی  چو چنگ از خجالت سر خوبروی 

 چو چشمان دلبندش آشفته بود  يکی را که خاطر در او رفته بود 

 دگر گرد سودای باطل مگرد  کسی گفت جور آزمودی و درد 

 که مقراض، شمع جمالش بکشت   مهرش بگردان چو پروانه پشت ز

 که تردامنان را بود عهد سست  برآمد خروش از هوادار چست 

 پدر گو به جهلش بينداز موی  پسر خوش منش بايد و خوبروی 

 ست نه خاطر به مويی در آويخته  ست  مرا جان به مهرش برآميخته

 ر بيفتد برويد دگرکه موی ا  چو روی نکوداری انده مخور 

 گهی برگ ريزد، گهی بر دهد  ی تر دهد  نه پيوسته رز خوشه

 حسودان چو اخگر در آب اوفتند  بزرگان چو خور در حجاب اوفتند 

 به تدريج و اخگر بميرد در آب   برون آيد از زير ابر آفتاب 
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 که ممکن بود کاب حيوان در اوست  ز ظلمت مترس ای پسنديده دوست 

 نه سعدی سفر کرد تا کام يافت؟  پس از جنبش آرام يافت؟  نه گيتی 

 شب آبستن است ای برادر به روز  دل از بی مرادی به فکرت مسوز 
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 باب هفتم در عالم تربيت

 

 سر آغاز

 نه در اسب و ميدان و چوگان و گوی سخن در صالح است و تدبير وخوی 

 ای؟ چه در بند پيکار بيگانه   ای  خانه تو با دشمن نفس هم

 به مردی ز رستم گذشتند و سام  عنان باز پيچان نفس از حرام 

 به گرز گران مغز مردان مکوب تو خود را چو کودک ادب کن به چوب 

 تو سلطان و دستور دانا خرد  وجود تو شهری است پر نيک و بد 

 رهزن و کيسه بر: هوی و هوس   نيکنامان حر : رضا و ورع

 کجا ماند آسايش بخردان؟  و سلطان عنايت کند با بدان چ

 چو خون در رگانند و جان در جسد تو را شهوت و حرص و کين و حسد 

 ی عقل تيز چو بينند سر پنجه   هوی و هوس را نماند ستيز 

 هم از دست دشمن رياست نکرد  رئيسی که دشمن سياست نکرد 

  س ار کار بندد کسیکه حرفی ب  نخواهم در اين نوع گفتن بسی 

 

 گفتار اندر فضيلت خاموشی

 سرت ز آسمان بگذرد در شکوه  اگر پای در دامن آری چو کوه 

 که فردا قلم نيست بر بی زبان  زبان درکش ای مرد بسيار دان 

 دهان جز به لل نکردند باز  صدف وار گوهرشناسان راز 

 نصيحت نگيرد مگر در خموش  فروان سخن باشد آگنده گوش 

 نخواهی شنيدن مگر گفت کس؟  چو خواهی که گويی نفس بر نفس 

 نشايد بريدن نينداخته   نبايد سخن گفت ناساخته 

 به از ژاژخايان حاضر جواب  تأمل کنان در خطا و صواب 

 تو خود را به گفتار ناقص مکن  کمال است در نفس انسان سخن 

 ده گلجوی مشک بهتر که يک تو   کم آواز هرگز نبينی خجل 
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 چو دانا يکی گوی و پرورده گوی  حذر کن ز نادان ده مرده گوی 

 اگر هوشمندی يک انداز و راست صد انداختی تير و هر صد خطاست 

 که گر فاش گردد شود روی زرد؟  چرا گويد آن چيز در خفيه مرد 

 بود کز پسش گوش دارد کسی   مکن پيش ديوار غيبت بسی 

 نگر تا نبيند در شهر باز   درون دلت شهر بندست راز 

  ست که بيند که شمع از زبان سوخته  ست  ازان مرد دانا دهان دوخته

 

 حکايت سلطان تکش و حفظ اسرار

 که اين را نبايد به کس باز گفت  تکش با غالمان يکی راز گفت 

 به يک روز شد منتشر در جهان  به يک سالش آمد ز دل بر دهان 

 که بردار سرهای اينان به تيغ   بفرمود جالد را بی دريغ 

 مکش بندگان کاين گناه از تو خاست يکی زان ميان گفت و زنهار خواست 

 چو سيالب شد پيش بستن چه سود؟  تو اول نبستی که سرچشمه بود 

 که او خود نگويد بر هر کسی  تو پيدا مکن راز دل بر کسی 

 دارولی راز را خويشتن پاس   جواهر به گنجينه داران سپار 

 چو گفته شود يابد او بر تو دست  سخن تا نگويی بر او دست هست 

 به باالی کام و زبانش مهل  سخن ديوبندی است در چاه دل 

 ولی باز نتوان گرفتن به ريو   توان باز دادن ره نره ديو 

 نيايد به ال حول کس باز پس  تو دانی که چون ديو رفت از قفس 

 نيايد به صد رستم اندر کمند  يکی طفل برگيرد از رخش بند 

 وجودی ازان در بال اوفتد  مگوی آن که گر بر مال اوفتد 

 به دانش سخن گوی يا دم مزن  : به دهقان نادان چه خوش گفت زن

 که جو کشته گندم نخواهی درود  مگوی آنچه طاقت نداری شنود 

 بود حرمت هر کس از خويشتن  ست اين مثل برهمن  چه نيکو زده

 ی خويشتن ندروی بجز کشته   نام گويی دعا نشنوی چو دش
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 از اندازه بيرون وز اندازه کم   مگوی و منه تا توانی قدم 

 که مر قيمت خويش را بشکنی   نبايد که بسيار بازی کنی 

  جهان از تو گيرند راه گريز  وگر تند باشی به يک بار و تيز 

 بارگی ه يکنه زجر و تطاول ب   نه کوتاه دستی و بيچارگی  

 

 حکايت در معنی سالمت جاهل در خاموشی

 که در مصر يک چند خاموش بود  يکی خوب خلق خلق پوش بود 

 به گردش چو پروانه جويان نور  خردمند مردم ز نزديک و دور 

 که پوشيده زير زبان است مرد   تفکر شبی با دل خويش کرد 

  دانشورم؟چه دانند مردم که  اگر همچنين سر به خود در برم 

 که در مصر نادان تر از وی هموست سخن گفت و دشمن بدانست و دوست 

 سفر کرد و بر طاق مسجد نبشت  حضورش پريشان شد و کار زشت 

 به بی دانشی پرده ندريدمی   در آيينه گر خويشتن ديدمی 

 که خود را نکو روی پنداشتم  چنين زشت ازان پرده برداشتم 

 چو گفتی و رونق نماندت گريز   تيز کم آواز را باشد آوازه 

 وقارست و، نا اهل را پرده پوش  تو را خامشی ای خداوند هوش 

 ی خود مدر وگر جاهلی پرده   اگر عالمی هيبت خود مبر 

 که هرگه که خواهی توانی نمود  ضمير دل خويش منمای زود 

 به کوشش نشايد نهان باز کرد  وليکن چو پيدا شود راز مرد 

 که تا کارد بر سر نبودش نگفت   سلطان چه نيکو نهفت قلم سر

 زبان بسته بهتر که گويا به شر   بهايم خموشند و گويا بشر 

 وگرنه شدن چون بهايم خموش  چو مردم سخن گفت بايد بهوش 

  چو طوطی سخنگوی نادان مباش  زاده فاش  به نطق است و عقل آدمی

 

 حکايت
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 بان دريدند وی را به چنگگري  يکی ناسزا گفت در وقت جنگ 

 ای گفتش ای خودپرست جهانديده  قفا خورده گريان وعريان نشست 

 دريده نديدی چو گل پيرهن  چو غنچه گرت بسته بودی دهن 

 چو طنبور بی مغز بسيار الف  سراسيمه گويد سخن بر گزاف 

 به آبی توان کشتنش در نفس؟  نبينی که آتش زبان است و بس 

 هنر خود بگويد نه صاحب هنر  ور   هنر بهرهاگر هست مرد از

 ورت هست خود فاش گردد به بوی  اگر مشک خالص نداری مگوی 

 چه حاجت؟ محک خود بگويد که چيست  به سوگند گفتن که زر مغربی است 

 

 حکايت عضد و مرغان خوش آواز

 شکيب از نهاد پدر دور بود  عضد را پسر سخت رنجور بود 

 که بگذار مرغان وحشی ز بند  روی پند يکی پارسا گفتش از 

 که در بند ماند چو زندان شکست؟  قفسهای مرغ سحر خوان شکست 

 سرای يکی نامور بلبل خوش  نگه داشت بر طاق بستان سرای 

 جز آن مرغ بر طاق ايوان نيافت  پسر صبحدم سوی بستان شتافت 

 قفسای در  تو از گفت خود مانده   بخنديد کای بلبل خوش نفس 

 وليکن چو گفتی دليلش بيار   ندارد کسی با تو ناگفته کار 

 ز طعن زبان آوران رسته بود  چو سعدی که چندی زبان بسته بود 

 که از صحبت خلق گيرد کنار   کسی گيرد آرام دل در کنار 

 به عيب خود از خلق مشغول باش  مکن عيب خلق، ای خردمند، فاش 

  ستر بينی بصيرت بپوش و بیچ  چو باطل سرايند مگمار گوش 

 

 حکايت

 مريدی دف و چنگ مطرب شکست  شنيدم که در بزم ترکان مست 

 غالمان و چون دف زدندش به روی  چو چنگش کشيدند حالی به موی 
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 دگر روز پيرش به تعليم گفت  شب از درد چوگان و سيلی نخفت 

  پيشچو چنگ، ای برادر، سر انداز نخواهی که باشی چو دف روی ريش 

 

 حکايت

 پراگنده نعلين و پرنده سنگ  دوکس گرد ديدند و آشوب و جنگ 

 يکی در ميان آمد و سر شکست  يکی فتنه ديد از طرف بر شکست 

 که با خوب و زشت کسش کار نيست  کسی خوشتر از خويشتن دار نيست 

 دهن جای گفتار و دل جای هوش  تو را ديده در سر نهادند و گوش 

  نگويی که اين کوته است، آن دراز   شيب از فراز مگر بازدانی ن

 

 حکايت در فضيلت خاموشی و آفت بسيار سخنی

 خوش آيد سخنهای پيران به گوش  چنين گفت پيری پسنديده دوش 

 چه ديدم؟ پليدی سياهی دراز  که در هند رفتم به کنجی فراز 

 به زشتی نمودار ابليس بود  تو گفتی که عفريت بلقيس بود 

 فرو برده دندان به لبهاش در  آغوش وی دختری چون قمر در 

 که پنداری الليل يغشی النهار   چنان تنگش آورده اندر کنار 

 فضول آتشی گشت و در من گرفت  مرا امر معروف دامن گرفت 

 که ای ناخدا ترس بی نام و ننگ طلب کردم از پيش و پس چوب و سنگ 

 پيد از سيه فرق کردم چوفجرس  به تشنيع و دشمنام و آشوب و زجر 

 پديد آمد آن بيضه از زير زاغ  شد آن ابر ناخوش ز باالی باغ 

 پری پيکر اندر من آويخت دست  ز ال حولم آن ديو هيکل بجست 

 فروش کار دنياخر دين سيه  ی زرق پوش  که ای زرق سجاده

 بر اين شخص و جان بر وی آشفته بود  مرا عمرها دل ز کف رفته بود 

 که گرمش بدر کردی از کام من   ون پخته شد لقمه خام من کن

 که شفقت برافتاد و رحمت نماند   تظلم برآورد و فرياد خواند 
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 که بستاندم داد از اين مرد پير؟  نماند از جوانان کسی دستگير 

 زدن دست در ستر نامحرمی  که شرمش نيايد ز پيری همی 

 انده سر در گريبان ز ننگمرا م  همی کرد فرياد و دامن به چنگ 

 که از جامه بيرون روم همچو سير  فرو گفت عقلم به گوش ضمير 

 بگرداندت گرد گيتی به گاو  نه خصمی که با او برآيی به داو 

  که در دست او جامه بهتر که من  برهنه دوان رفتم از پيش زن 

 !دانيم؟ گفتمش زينهار که می  پس از مدتی کرد بر من گذار  

 که گرد فضولی نگردم دگر  ن توبه کردم به دست تو بر که م

 که عاقل نشيند پس کار خويش   کسی را نيايد چنين کار پيش 

 دگر ديده ناديده انگاشتم   از آن شنعت اين پند برداشتم 

 چو سعدی سخن گوی ورنه خموش زبان در کش ار عقل داری و هوش 

 

 حکايت در خاصيت پرده پوشی و سالمت خاموشی

 که ديدم فالن صوفی افتاده مست   يکی پيش داود طائی نشست 

 گروهی سگان حلقه پيرامنش   قی آلوده دستار و پيراهنش 

 به آزار از او روی در هم کشيد  چو پير از جوان اين حکايت شنيد 

 بکار آيد امروز يار شفيق  زمانی برآشفت و گفت ای رفيق 

 ع نهی است و در خرقه عارکه در شر   برو زان مقام شنيعش بيار 

 عنان سالمت ندارد به دست به پشتش درآور چو مردان که مست 

 به فکرت فرو رفت چون خر به گل  نيوشنده شد زين سخن تنگدل 

 نه يارا که مست اندر آرد به دوش  نه زهره که فرمان نگيرد به گوش 

 ره سرکشيدن ز فرمان نديد   زمانی بپيچيد و درمان نديد 

 درآورد و شهری بر او عام جوش  بست و بی اختيارش به دوش ميان 

 !زهی پارسايان پاکيزه دين  زد که درويش بين  يکی طعنه می

 اند مرقع به سيکی گرو کرده  اند  خورده يکی صوفيان بين که می

    TorbatJam.com ١٣٧ 



سعدی شيرازی                                                                                                           بوستان سعدی  
 

 که آن سرگران است و اين نيم مست  اشارت کنان اين و آن را به دست 

 به از شنعت شهر و جوش عوام  ام به گردن بر از جور دشمن حس

 به ناکام بردش به جايی که داشت  بال ديد و روزی به محنت گذاشت 

 دگر روز پيرش به تعليم گفت  شب از فکرت و نامرادی نخفت 

  که دهرت نريزد به شهر آبروی   مريز آبروی برادر به کوی 

 

 گفتار اندر غيبت و خللهايی که از وی صادر شود

 مگوی ای جوانمرد صاحبت خرد    مردم نيک و بد بد اندر حق

 کنی وگر نيکمردست بد می  کنی  که بد مرد را خصم خود می

 چنان دان که در پوستين خودست  تو را هر که گويد فالن کس بدست 

 برآيد عيان وز اين فعل بد می   که فعل فالن را ببايد بيان 

 سخن هم بدیاگر راست گويی   به بد گفتن خلق چون دم زدی 

*****

 ای سرفراز بدو گفت داننده  زبان کرد شخصی به غيبت دراز 

 مرا بدگمان در حق خود مکن  که ياد کسان پيش من بد مکن 

 نخواهد به جاه تو اندر فزود   گرفتم ز تمکين او کم ببود 

*****

 که دزدی بسامان تر از غيبت است  کسی گفت و پنداشتم طيبت است 

 شگفت آمد اين داستانم به گوش   يار آشفته هوش بدو گفتم ای 

 نهی؟ که بر غيبتش مرتبت می   به ناراستی در چه بينی بهی 

 به بازوی مردی شکم پر کنند   بلی گفت دزدان تهور کنند 

 !که ديوان سيه کرد و چيزی نخورد  خواهد آن ساده مرد  ز غيبت چه می

 

 حکايت

 روز تلقين و تکرار بودشب و    مرا در نظاميه ادرار بود 
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 برد فالن يار بر من حسد می   مر استاد را گفتم ای پر خرد 

 !به تندی برآشفت و گفت ای عجب   شنيد اين سخن پيشوای ادب 

 که معلوم کردت که غيبت نکوست؟  حسودی پسندت نيامد ز دوست 

  از اين راه ديگر تو در وی رسی  گر او راه دوزخ گرفت از خسی 

 

 حکايت

 ای است دلش همچو سنگ سيه پاره ای است  خواره کسی گفت حجاج خون

 خدايا تو بستان از او داد خلق  نترسد همی ز آه و فرياد خلق 

 جوان را يکی پند پيرانه داد   ای پير ديرينه زاد  جهانديده

 بخواهند وز ديگران کين او   کز او داد مظلوم مسکين او 

 که خود زير دستش کند روزگار  تو دست از وی و روزگارش بدار 

 نه نيز از تو غيبت پسند آيدم   مند آيدم  نه بيداد از او بهره

 که پيمانه پر کرد و ديوان سياه   به دوزخ برد مدبری را گناه 

 مبادا که تنها به دوزخ رود  دود  دگر کس به غيبت پيش می

 

 حکايت

 ودکیبه طيبت بخنديد با ک   شنيدم که از پارسايان يکی 

 به عيبش فتادند در پوستين   دگر پارسايان خلوت نشين 

 به صاحب نظر بازگفتند و گفت  به آخر نماند اين حکايت نهفت 

 نه طيبت حرام است و غيبت حالل  مدر پرده بر يار شوريده حال 

 

 حکايت روزه در حال طفوليت

 ندانستمی چپ کدام است و راست  به طفلی درم رغبت روزه خاست 

 همی شستن آموختم دست و روی   ی عابد از پارسايان کوی يک

 دوم نيت آور، سوم کف بشوی  که بسم اهللا اول به سنت بگوی 
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 مناخر به انگشت کوچک بخار  پس آنگه دهن شوی و بينی سه بار 

 که نهی است در روزه بعد از زوال   به سبابه دندان پيشين بمال 

 رستنگه موی سر تا ذقنز  وز آن پس سه مشت آب بر روی زن 

 ز تسبيح و ذکر آنچه دانی بگوی  دگر دستها تا به مرفق بشوی 

 همين است و ختمش به نام خدای  دگر مسح سر، بعد از آن غسل پای 

 نبينی که فرتوت شد پير ده؟  کس از من نداند در اين شيوه به 

 فرستاد پيغامش اندر نهفت   بگفتند با دهخدای آنچه گفت 

 نخست آنچه گويی به مردم بکن  شت کردار زيبا سخن که ای ز

 بنی آدم مرده خوردن رواست؟  نه مسواک در روزه گفتی خطاست 

 بشوی ای که از خوردنيها بشست   دهن گو ز ناگفتنيها نخست 

*****

 به نيکوترين نام و نعتش بخوان  کسی را که نام آمد اندر ميان 

  ظن که نامت چو مردم برندمبر  چو همواره گويی که مردم خرند 

 که گفتن توانی به روی اندرم  چنان گوی سيرت به کوی اندرم 

 بصر، غيب دان حاضرست؟ نه ای بی  ی ناظرست  وگر شرمت از ديده

 کز او فارغ و شرم داری ز من؟  نيايد همی شرمت از خويشتن 

 

 حکايت

 به خلوت نشستند چندی به هم   طريقت شناسان ثابت قدم 

 ای باز کرد در ذکر بيچاره  زان ميان غيبت آغاز کرد يکی 

 ای در فرنگ؟ تو هرگز غزا کرده  کسی گفتش ای يار شوريده رنگ 

 ام پای پيش همه عمر ننهاده  بگفت از پس چار ديوار خويش 

 نديدم چنين بخت برگشته کس  چنين گفت درويش صادق نفس 

 بانش نرستمسلمان ز جور ز  که کافر ز پيکارش ايمن نشست 

*****
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 حديثی کز او لب به دندان گزی  ی مرغزی  چه خوش گفت ديوانه

 نگويم بجز غيبت مادرم   من ار نام مردم بزشتی برم 

 که طاعت همان به که مادر برد   که دانند پروردگان خرد 

 دو چيزست از او بر رفيقان حرام  رفيقی که غايب شد ای نيک نام 

 دوم آن که نامش به غيبت برند   خورند يکی آن که مالش به باطل

 تو خير خود از وی توقع مدار  هر آن کو برد نام مردم به عار 

 که پيش تو گفت از پس مردمان   که اندر قفای تو گويد همان 

  که مشغول خود وز جهان غافل است  کسی پيش من در جهان عاقل است 

 

 گفتار اندر کسانی که غيبت ايشان روا باشد

 وز اين درگذشتی چهارم خطاست  کس را شنيدم که غيبت رواست سه 

 کز او بر دل خلق بينی گزند   يکی پادشاهی مالمت پسند 

 مگر خلق باشند از او بر حذر  حالل است از او نقل کردن خبر 

 درد پرده بر خويشتن که خود می   دوم پرده بر بی حيائی متن 

 درافتد به گردن به چاه یکه او م  ز حوضش مدار ای برادر نگاه 

  ز فعل بدش هرچه دانی بگوی  سوم کژ ترازوی ناراست خوی 

 

 حکايت دزد و سيستانی

 ی سيستان برگذشت به دروازه  شنيدم که دزدی درآمد ز دشت 

 :برآورد دزد سيهکار بانگ   بدزديد بقال از او نيم دانگ 

  به روززند سيستانی  که ره می  خدايا تو شب رو به آتش مسوز 

 

 حکايت اندر نکوهش غمازی و مذلت غمازان

 ندانی فالنت چه گفت از قفا؟  يکی گفت با صوفيی در صفا 

 ندانسته بهتر که دشمن چه گفت  بگفتا خموش، ای برادر، بخفت 
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 ز دشمن همانا که دشمن ترند   کسانی که پيغام دشمن برند 

 منی يار اوستجز آن کس که در دش  کسی قول دشمن نيارد به دوست 

 چنان کز شنيدن بلرزد تنم   نيارست دشمن جفا گفتنم 

 که دشمن چنين گفت اندر نهان  تری کاوری بر دهان  تو دشمن

 به خشم آورد نيکمرد سليم  سخن چين کند تازه جنگ قديم 

 ی خفته را گفت خيز که مر فتنه   ازان همنشين تا توانی گريز 

 به از فتنه از جای بردن به جای  ی سيه چال و مرد اندر او بسته پا

 چين بدبخت هيزم کش است سخن  ميان دو تن جنگ چون آتش است 

 

 حکايت فريدون و وزير و غماز

 که روشن دل و دوربين ديده داشت  فريدون وزيری پسنديده داشت 

 دگر پاس فرمان شه داشتی   رضای حق اول نگه داشتی 

 بير ملک است و توفير گنجکه تد   نهد عامل سفله بر خلق رنج 

 گزندت رساند هم از پادشاه   اگر جانب حق نداری نگاه 

 که هر روزت آسايش و کام باد   يکی رفت پيش ملک بامداد 

 تو را در نهان دشمن است اين وزير  غرض مشنو از من نصيحت پذير 

 که سيم و زر از وی ندارد به وام ست و عام  کس از خاص لشکر نمانده

 بميرد، دهند آن زر و سيم باز  طی که چون شاه گردن فراز به شر

 مبادا که نقدش نيايد به دست  نخواهد تو را زنده اين خودپرست 

 به چشم سياست نگه کرد شاه   يکی سوی دستور دولت پناه 

 به خاطر چرايی بد انديش من؟  که در صورت دوستان پيش من 

  پرسيدی اکنون نهفتنشايد چو  زمين پيش تختش ببوسيد و گفت 

 که باشند خلقت همه نيک خواه  چنين خواهم ای نامور پادشاه 

 بقا بيش خواهندت از بيم من  ی سيم من  چو موتت بود وعده

 سرت سير خواهند و عمرت دراز؟  نخواهی که مردم به صدق و نياز 
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 که جوشن بود پيش تير بال   غنيمت شمارند مردان دعا 

 گل رويش از تازگی برشکفت  ر آنچه گفت پسنديد از او شهريا

 مکانش بيفزود و قدرش فراشت  ز قدر و مکانی که دستور داشت 

 ی خويش خورد پشيمانی از گفته  بد انديش را زجر و تأديب کرد 

  تر نگون طالع و بخت برگشته   تر  نديدم ز غماز سرگشته

 و دوستخالف افگند در ميان د  ز نادانی و تيره رايی که اوست  

 وی اندر ميان کور بخت و خجل  کنند اين و آن خوش دگر باره دل 

 نه عقل است و خود در ميان سوختن   ميان دو کس آتش افروختن 

 که از هر که عالم زبان درکشيد  چو سعدی کسی ذوق خلوت چشيد 

 وگر هيچ کس را نيايد پسند  بگوی آنچه دانی سخن سودمند 

  که آوخ چرا حق نکردم به گوش؟  وش که فردا پيشمان برآرد خر

 

 گفتار اندر پرورش زنان و ذکر صالح و فساد ايشان

 کند مرد درويش را پادشا   زن خوب فرمانبر پارسا 

 چو ياری موافق بود در برت   برو پنج نوبت بزن بر درت 

 چو شب غمگسارت بود در کنار  همه روز اگر غم خوری غم مدار 

 خدا را به رحمت نظر سوی اوست  ابه دوست کرا خانه آباد و همخو

 به ديدار او در بهشت است شوی  چو مستور باشد زن و خوبروی 

 دل بود با وی آرام دل که يک  کسی بر گرفت از جهان کام دل 

 نگه در نکويی و زشتی مکن  اگر پارسا باشد و خوش سخن 

 که آميزگاری بپوشد عيوب زن خوش منش دل نشان تر که خوب 

 زن ديو سيمای خوش طبع، گوی  ی زشت خوی  برد از پری چهرهب

 نه حلوا خورد سرکه اندوده روی چو حلوا خورد سرکه از دست شوی 

 !وليکن زن بد، خدايا پناه   دالرام باشد زن نيک خواه 

 غنيمت شمارد خالص از قفس  چو طوطی کالغش بود هم نفس 
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  به بيچارگیوگرنه بنه دل  سر اندر جهان نه به آوردگی 

 بالی سفر به که در خانه جنگ  تهی پای رفتن به از کفش تنگ 

 که در خانه ديدن بر ابرو گره   به زندان قاضی گرفتار به 

 که بانوی زشتش بود در سرای  سفر عيد باشد بر آن کدخدای 

 که بانگ زن از وی برآيد بلند   در خرمی بر سرايی ببند 

 وگرنه تو در خانه بنشين چو زن  چون زن راه بازار گيرد بزن 

 سراويل کحليش در مرد پوش  اگر زن ندارد سوی مرد گوش 

 بال بر سر خود نه زن خواستی  زنی را که جهل است و ناراستی 

 از انبار گندم فرو شوی دست  چو در کيله يک جو امانت شکست  

 ستکه با او دل و دست زن راست ا بر آن بنده حق نيکويی خواسته است 

 دگر مرد گو الف مردی مزن  چو در روی بيگانه خنديد زن 

 برو گو بنه پنجه بر روی مرد  زن شوخ چون دست در قليه کرد 

 ثبات از خردمندی و رای نيست  چو بينی که زن پای بر جای نيست 

 که مردن به از زندگانی به ننگ  گريز از کفش در دهان نهنگ 

 ر نشنود چه زن آنگه چه شویوگ  بپوشانش از چشم بيگانه روی 

 رها کن زن زشت ناسازگار زن خوب خوش طبع رنج است و بار 

 که بودند سرگشته از دست زن چه نغز آمد اين يک سخن زان دوتن 

 دگر گفت زن در جهان خود مباد  يکی گفت کس را زن بد مباد 

 که تقويم پاری نيايد بکار  زن نو کن ای دوست هر نوبهار 

 مکن سعديا طعنه بر وی مزن   بينی گرفتار زن کسی را که 

  اگر يک سحر در کنارش کشی  تو هم جور بينی و بارش کشی 

 

 حکايت

 بر پيرمردی بناليد و گفت   جوانی ز ناسازگاری جفت 

 برم کسيا سنگ زير چنان می  گران باری از دست اين خصم چير 
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 نگردد خجلکس از صبر کردن   به سختی بنه گفتش، ای خواجه، دل 

 چرا سنگ زيرين نباشی به روز؟  به شب سنگ بااليی ای خانه سوز 

 روا باشد ار بار خارش کشی  چو از گلبنی ديده باشی خوشی 

  تحمل کن آنگه که خارش خوری  درختی که پيوسته بارش خوری 

 

 گفتار اندر پروردن فرزندان

 نز نامحرمان گو فراتر نشي  پسر چون زده بر گذشتش سنين 

 که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت   بر پنبه آتش نشايد فروخت 

 پسر را خردمندی آموز و رای  چو خواهی که نامت بماند به جای 

 بميری و از تو نماند کسی  که گر عقل و طبعش نباشد بسی 

 پسر چون پدر نازکش پرورد   بسا روزگارا که سختی برد 

  داری بنازش مدارگرش دوست   خردمند و پرهيزگارش برآر 

 به نيک و بدش وعده و بيم کن  به خردی درش زجر و تعليم کن 

 ز توبيخ و تهديد استاد به  نوآموز را ذکر و تحسين و زه 

 وگر دست داری چو قارون به گنج   بياموز پرورده را دسترنج 

 که باشد که نعمت نماند به دست  مکن تکيه بر دستگاهی که هست 

 ور ی پيشه نگردد تهی کيسه  ی سيم و زر  بپايان رسد کيسه

 به غربت بگرداندش در ديار  چه دانی که گرديدن روزگار 

 کجا دست حاجت برد پيش کس؟  ای باشدش دسترس  چو بر پيشه

 نه هامون نوشت و نه دريا شکافت  ندانی که سعدی مرا از چه يافت؟ 

 صفاخدا دادش اندر بزرگی   به خردی بخورد از بزرگان قفا 

 بسی بر نيايد که فرمان دهد  هر آن کس که گردن به فرمان نهد 

 نبيند، جفا بيند از روزگار  هر آن طفل کو جور آموزگار 

 که چشمش نماند به دست کسان  پسر را نکودار و راحت رسان 

 دگر کس غمش خورد و بدنام کرد  هر آن کس که فرزند را غم نخورد 
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  ه بدبخت و بی ره کند چون خودشک   دار از آميزگار بدش  نگه

 

 حکايت

 ز هر جنس مردم در او انجمن  شبی دعوتی بود در کوی من 

 به گردون شد از عاشقان های و هوی  چو آواز مطرب برآمد ز کوی 

 بدو گفتم ای لعبت خوب من   پری پيکری بود محبوب من 

 که روشن کنی مجلس ما چو شمع؟   چرا با رفيقان نيايی به جمع 

 گفت با خويشتن رفت و می که می   تن  شنيدم سهی قامت سيم

 نه مردی بود پيش مردان نشست  محاسن چو مردان نداری به دست 

 که پيش از خطش روی گردد سياه  سيه نامه تر زان مخنث مخواه 

 که نامرديش آب مردان بريخت  ازان بی حميت ببايد گريخت 

 خيرش فروشوی دستپدر گو ز    پسر کو ميان قلندر نشست 

  که پيش از پدر، مرده به ناخلف  دريغش مخور بر هالک و تلف 

 

 گفتار اندر پرهيز کردن از صحبت احداث

 برو خانه آباد گردان به زن   خرابت کند شاهد خانه کن 

 که هر بامدادش بود بلبلی   نشايد هوس باختن با گلی 

 وانه گردش مگردتو ديگر چو پر چو خود را به هر مجلسی شمع کرد 

 چه ماند به نادان نو خاسته؟  زن خوب خوش خوی آراسته 

 که از خنده افتد چو گل در قفا  در او دم چو غنچه دمی از وفا 

 که چون مقل نتوان شکستن به سنگ  نه چون کودک پيچ بر پيچ شنگ 

 کزان روی ديگر چو غول است زشت  مبين دل فريبش چو حور بهشت 

 ورش خاک باشی نداند سپاس  اردت پاس گرش پای بوسی ند

 چو خاطر به فرزند مردم دهی  سر از مغز و دست از درم کن تهی 

 که فرزند خويشت برآيد تباه   مکن بد به فرزند مردم نگاه 
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 حکايت

 که بازارگانی غالمی خريد  در اين شهرباری به سمعم رسيد 

 و عتيبببر درکشيدش به ناز   شبانگه مگر دست بردش به سيب 

 ز رخت و اوانيش در سر شکست  پری چهره هرچ اوفتادش به دست 

 توانی طمع کردنش در کتيب  نه هرجا که بينی خطی دل فريب 

 که ديگر نگردم به گرد فضول  گوا کرد بر خود خدای و رسول 

 دل افگار و سربسته و روی ريش  رحيل آمدش هم در آن هفته پيش 

 به پيش آمدش سنگالخی مهيل و ميل چو بيرون شد از کازرون يک د

 که بسيار بيند عجب هر که زيست  بپرسيد کاين قله را نام چيست؟ 

 بجز تنگ ترکان ندانيم نام  کسی گفتش اين راه را وين مقام 

 تو گفتی که ديدار دشمن بديد  برنجيد چون تنگ ترکان شنيد 

 رختهم اين جا که هستی بينداز    سيه را بفرمود کای نيکبخت 

 اگر من دگر تنگ ترکان روم  نه عقل است و نه معرفت يک جوم 

 وگر عاشقی لت خور و سر ببند   در شهوت نفس کافر ببند 

 به هيبت بر آرش کز او برخوری  ای را همی پروری  چو مر بنده

 دماغ خداوندگاری پزد  وگر سيدش لب به دندان گزد 

 زنين مشت زنی نا بود بنده   غالم آبکش بايد و خشت زن 

*****

 که ما پاکبازيم و صاحب نظر   گروهی نشينند با خوش پسر 

 دار که بر سفره حسرت خورد روزه  ی روزگار  ز من پرس فرسوده

 که قفل است بر تنگ خرما و بند  ازان تخم خرما خورد گوسپند 

  که از کنجدش ريسمان کوته است  سر گاو و عصار ازان در که است 
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 ويش صاحب نظر و بقراط حکيمحکايت در

 بگرديدش از شورش عشق حال  يکی صورتی ديد صاحب جمال 

 که شبنم بر ارديبهشتی ورق  برانداخت بيچاره چندان عرق 

 بپرسيد کاين را چه افتاد کار؟  گذر کرد بقراط بر وی سوار 

 که هرگز خطائی ز دستش نخاست  کسی گفتش اين عابدی پارساست 

 ز صحبت گريزان، ز مردم ستوه   بيابان و کوه رود روز و شب در

 فرو رفته پای نظر در گلش  ست خاطر فريبی دلش  ربوده

 بگريد که چند از مالمت؟ خموش  چو آيد ز خلقش مالمت به گوش 

 که فريادم از علتی دور نيست  مگوی اربنالم که معذور نيست 

 ين نقش بستربايد که ا دل آن می  ربايد ز دست  نه اين نقش دل می

 ی پخته رای کهنسال پرورده  شنيد اين سخن مرد کار آزمای 

 نه با هر کسی هرچه گويی رود  بگفت ارچه صيت نکويی رود 

 که شوريده را دل بيغما ربود؟  نگارنده را خو همين نقش بود 

 که در صنع ديدن چه بالغ چه خرد  چرا طفل يک روزه هوشش نبرد؟ 

 که در خوبرويان چين و چگل   ل محقق همان بيند اندر اب

 فرو هشته بر عارضی دل فريب  نقابی است هر سطر من زين کتيب 

 چو در پرده معشوق و در ميغ ماه  معانی است در زير حرف سياه 

 که دارد پس پرده چندين جمال  در اوقات سعدی نگنجد مالل 

 جو آتش در او روشنايی و سوز  مرا کاين سخنهاست مجلس فروز 

 کز اين آتش پارسی در تبند   رنجم ز خصمان اگر برتپند ن

 

 نشينی و صبر بر ايذاء خلق گفتار اندر سالمت گوشه

 ای است در از خلق بر خويشتن بسته ای است،  اگر در جهان از جهان رسته

 اگر خودنمای است و گر حق پرست  کس از دست جور زبانها نرست 

 امن در آويزدت بد گمانبه د  اگر بر پری چون ملک ز آسمان 

    TorbatJam.com ١٤٨ 



سعدی شيرازی                                                                                                           بوستان سعدی  
 

 نشايد زبان بدانديش بست  به کوشش توان دجله را پيش بست 

 که اين زهد خشک است و آن دام نان   فراهم نشينند تردامنان 

 بهل تا نگيرند خلقت به هيچ  تو روی از پرستيدن حق مپيچ 

 گر اينها نگردند راضی چه باک؟  چو راضی شد از بنده يزدان پاک 

 ز غوغای خلقش به حق راه نيست  خلق از حق آگاه نيست بد انديش 

 اند که اول قدم پی غلط کرده   اند  ازان ره به جايی نياورده

 از اين تا بدان، ز اهرمن تا سروش  دو کس بر حديثی گمارند گوش 

 نپردازد از حرف گيری به پند   يکی پند گيرد دگر ناپسند 

 ابد از جام گيتی نمای؟چه دري  فرومانده در کنج تاريک جای 

 کز اينان به مردی و حليت رهی  مپندار اگر شير و گر روبهی 

 که پروای صحبت ندارد بسی   اگر کنج خلوت گزيند کسی 

 ز مردم چنان می گريزد که ديو  مذمت کنندش که زرق است و ريو 

 عفيفش ندانند و پرهيزگار  وگر خنده روی است و آميزگار 

 که فرعون اگر هست در عالم اوست  اوند پوست غنی را به غيبت بک

 روز نگون بخت خوانندش و تيره   وگر بينوايی بگريد به سوز 

 غنيمت شمارند و فضل خدای   وگر کامرانی در آيد ز پای 

  خوشی را بود در قفا ناخوشی که تا چند از اين جاه و گردن کشی؟ 

 ای پايهسعادت بلندش کند    ای   و گر تنگدستی تنک مايه

 که دون پرورست اين فرومايه دهر  بخايندش از کينه دندان به زهر 

 حريصت شمارند و دنيا پرست  چو بينند کاری به دستت درست 

 گدا پيشه خوانندت و پخته خوار  وگر دست همت بداری ز کار 

 ای وگر خامشی نقش گرماوه   ای  اگر ناطقی طبل پر ياوه

 که بيچاره از بيم سر برنکرد   تحمل کنان را نخوانند مرد 

 !گريزند از او کاين چه ديوانگی است؟ وگر در سرش هول و مردانگی است 

 که مالش مگر روزی ديگری است  تعنت کنندش گر اندک خوری است 
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 شکم بنده خوانند و تن پرورش  وگر نغز و پاکيزه باشد خورش 

 ارکه زينت بر اهل تميزست ع   وگر بی تکلف زيد مالدار 

 که بدبخت زر دارد از خود دريغ  زبان در نهندش به ايذا چو تيغ 

 تن خويش را کسوتی خوش کند   و گر کاخ و ايوان منقش کند 

 که خود را بياراست همچون زنان  به جان آيد از طعنه بر وی زنان 

 سفر کردگانش نخوانند مرد   اگر پارسايی سياحت نکرد 

 کدامش هنر باشد و رای و فن؟  که نارفته بيرون ز آغوش زن 

 ی بخت برگشته اوست که سرگشته   جهانديده را هم بدرند پوست 

 زمانه نراندی ز شهرش به شهر  گرش حظ از اقبال بودی و بهر 

 رنجد از خفت و خيزش زمين که می  غرب را نکوهش کند خرده بين 

 به گردن در افتاد چون خر به گل  وگر زن کند گويد از دست دل 

 نه شاهد ز نامردم زشت گوی  نه از جور مردم رهد زشت روی 

 سراسيمه خوانندت و تيره رای  گرت برکند خشم روزی ز جای  

 بگويند غيرت ندارد بسی   وگر برد باری کنی از کسی 

 که فردا دو دستت بود پيش و پس   سخی را به اندرز گويند بس 

  گرفتار گشتبه تشنيع خلقی  دار گشت  وگر قانع و خويشتن

 که نعمت رها کرد و حسرت ببرد که همچون پدر خواهد اين سفله مرد 

 که پيغمبر از خبث ايشان نرست  که يارد به کنج سالمت نشست؟ 

 ندارد، شنيدی که ترسا چه گفت؟  خدا را که مانند و انباز و جفت 

  گرفتار را چاره صبرست و بس  رهايی نيابد کس از دست کس 

 

 حکايت

 که در وعظ چاالک و مردانه بود   ی هنرمند فرزانه بود چوان

 خط عارضش خوشتر از خط دست  نکونام و صاحبدل و حق پرست 

 ولی حرف ابجد نگفتی درست  قوی در بالغات و در نحو چست 
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 که دندان پيشين ندارد فالن   يکی را بگفتم ز صاحبدالن 

 ديگر مگویکز اين جنس بيهوده   برآمد ز سودای من سرخ روی 

 ز چندان هنر چشم عقلت ببست تو در وی همان عيب ديدی که هست 

 نبينند بد، مردم نيک بين  يقين بشنو از من که روز يقين 

 گرش پای عصمت بخيزد ز جای يکی را که عقل است و فرهنگ و رای 

 بزرگان چه گفتند؟ خذما صفا  به يک خرده مپسند بر وی جفا 

 چه در بند خاری تو؟ گل دسته بند  هوشمند بود خار و گل با هم ای 

 نبيند ز طاووس جز پای زشت  کرا زشت خويی بود در سرشت 

 ی تيره، روی که ننمايد آيينه  صفائی بدست آور ای خيره روی 

 نه حرفی که انگشت بر وی نهی  طريقی طلب کز عقوبت رهی 

 شکه چشمت فرو دوزد از عيب خوي  منه عيب خلق ای خردمند پيش 

 چو در خود شناسم که تر دامنم؟   چرا دامن آلوده را حد زنم 

 چو خود را به تأويل پشتی کنی  نشايد که بر کس درشتی کنی 

 پس آنگه به همسايه گو بد مکن  چو بد ناپسند آيدت خود مکن 

 برون با تو دارم، درون با خدای  من ار حق شناسم وگر خود نمای 

 تصرف مکن در کژو راستم   چو ظاهر به عفت بياراستم 

  خدايم به سر از تو داناترست  اگر سيرتم خوب و گر منکرست 

 که حمال سود و زيان خودم  تو خاموش اگر من بهم يا بدم  

 که چشم از تو دارد به نيکی ثواب  کسی را به کردار بد کن عذاب 

 نويسد خدای يکی را به ده می  نکو کاری از مردم نيک رای 

 ببينی، ز ده عيبش اندر گذر   عجب هر که را يک هنر تو نيز ای

 جهانی فضيلت برآور به هيچ  نه يک عيب او را بر انگشت پيچ 

 به نفرت کند و اندرون تباه  چو دشمن که در شعر سعدی، نگاه 

 چو زحفی ببيند برآرد خروش  ی نغز گوش  ندارد به صد نکته

 نيک بينش بکندحسد ديده   جز اين علتش نيست کان بد پسند 
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 سياه و سپيد آمد و خوب و زشت  نه مر خلق را صنع باری سرشت؟ 

 بخور پسته مغز و بينداز پوست  نه هر چشم و ابرو که بينی نکوست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    TorbatJam.com ١٥٢ 



سعدی شيرازی                                                                                                           بوستان سعدی  
 

 باب هشتم در شکر بر عافيت

 

 سر آغاز

 که شکری ندانم که در خورد اوست  نيارم زد از شکر دوست  نفس می

 چگونه به هر موی شکری کنم؟  است هر موی از او بر تنم عطائی 

 که موجود کرد از عدم بنده را   ستايش خداوند بخشنده را 

 که اوصاف مستغرق شأن اوست  که را قوت وصف احسان اوست؟ 

 روان و خرد بخشد و هوش و دل  بديعی که شخص آفريند ز گل 

 ف دادت ز غيبنگر تا چه تشري   ز پشت پدر تا به پايان شيب 

 که ننگ است ناپاک رفتن به خاک  چو پاک آفريدت بهش باش و پاک 

 که مصقل نگيرد چو زنگار خورد   پياپی بيفشان از آيينه گرد 

 اگر مردی از سر بدر کن منی   نه در ابتدا بودی آب منی؟ 

 مکن تکيه بر زور بازوی خويش چو روزی به سعی آوری سوی خويش 

 که بازو بگردش درآورد و دست؟  ای خودپرست بينی  چرا حق نمی

 به توفيق حق دان نه از سعی خويش  چو آيد به کوشيدنت خير پيش 

 رسد دم به دم ز غيبت مدد می  تو قائم به خود نيستی يک قدم 

 همی روزی آمد به جوفش ز ناف  نه طفل زبان بسته بودی ز الف؟ 

 در آويخت دستبه پستان مادر   چو نافش بريدند روزی گسست 

 بدار و دهند آبش از شهر خويش  غريبی که رنج آردش دهر پيش 

 ست ز انبوب معده خورش يافته  ست  پس او در شکم پرورش يافته

 دو چشمه هم از پرورشگاه اوست  دو پستان که امروز دلخواه اوست 

 بهشتست و پستان در او جوی شير   کنار و بر مادر دلپذير 

 ولد ميوه نازنين بر برش  ان پرورش درختی است بالی ج

 پس ار بنگری شير خون دل است  نه رگهای پستان درون دل است؟  

 سرشته در او مهر خونخوار خويش  به خونش فرو برده دندان چو نيش 
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 بر اندايدش دايه پستان به صبر  چو بازو قوی کرد و دندان ستبر 

 فرامش کندکه پستان شيرين   چنان صبرش از شير خامش کند 

 به صبرت فراموش گردد گناه  ای طفل راه  تو نيز ای که در توبه

 

 حکايت

 دل دردمندش به آذر بتافت  جوانی سر از رأی مادر بتافت 

 که ای سست مهر فراموش عهد  چو بيچاره شد پيشش آورد مهد 

 مگس راندن از خود مجالت نبود؟  نه در مهد نيروی حالت نبود 

 ای که امروز ساالر و سرپنجه  ای  مگس رنجهتو آنی کزان يک 

 که نتوانی از خويشتن دفع مور  به حالی شوی باز در قعر گور 

 چو کرم لحد خورد پيه دماغ؟  دگر ديده چون برفروزد چراغ 

 نداند همی وقت رفتن ز چاه  چه پوشيده چشمی ببينی که راه 

 ای شيدهوگرنه تو هم چشم پو  ای  تو گر شکر کردی که با ديده

 

 گفتار اندر صنع باری عز اسمه در ترکيب خلقت انسان

 به صنع الهی به هم درفگند  ببين تا يک انگشت از چند بند 

 که انگشت بر حرف صنعش نهی   پس آشفتگی باشد و ابلهی 

 که چند استخوان پی زد و وصل کرد   تأمل کن از بهر رفتار مرد 

 د قدم بر گرفتن ز جاینشاي  که بی گردش کعب و زانو و پای 

 که در صلب او مهره يک لخت نيست  ازان سجده بر آدمی سخت نيست 

 ست ای چون تو پرداخته که گل مهره  ست  دو صد مهره در يکدگر ساخته

 زمينی در او سيصد و شصت جوی  رگت بر تن است ای پسنديده خوی 

 عزيزجوارح به دل، دل به دانش   بصر در سر و فکر و رای و تميز 

 تو همچون الف بر قدمها سوار  بهايم به روی اندر افتاده خوار 

 تو آری به عزت خورش پيش سر  نگون کرده ايشان سر از بهر خور 
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 که سر جز به طاعت فرود آوری   نزيبد تو را با چنين سروری 

 نکردت چو انعام سر در گياه  به انعام خود دانه دادت نه کاه 

 فرفته مشو، سيرت خوب گير   ير وليکن بدين صورت دلپذ

 که کافر هم از روی صورت چو ماست  ره راست بايد نه باالی راست 

 بدوزند نعمت به ميخ سپاس   خردمند طبعان منت شناس 

 

 حکايت اندر معنی شکر منعم

 به گردن درش مهره برهم فتاد  ای ز اسب ادهم فتاد  ملک زاده

  سرش تا نگشتی بدننگشتی  چو پيلش فرو رفت گردن به تن 

 مگر فيلسوفی ز يونان زمين  پزشکان بماندند حيران در اين 

 وگر وی نبودی ز من خواست شد  سرش باز پيچيد و رگ راست شد 

 به عين عنايت نکردش نگاه  دگر نوبت آمد به نزديک شاه 

 گفت نرم رفت و می شنيدم که می  خردمند را سر فرو شد به شرم 

 نپيچيدی امروز روی از منش   ردنش اگر دی نپيچيدمی گ

 که بايد که بر عود سوزش نهی   فرستاد تخمی به دست رهی 

 سر و گردنش همچنان شد که بود  ملک را يکی عطسه آمد ز دود 

 بجستند بسيار و کم يافتند   به عذر از پی مرد بشتافتند 

 که روز پسين سر بر آری به هيچ  مکن، گردن از شکر منعم مپيچ 

*****

 مالمت همی کرد کای شوخ چشم  شنيدم که پيری پسر را به خشم 

 نگفتم که ديوار مسجد بکن  تو را تيشه دادم که هيزم شکن 

 به غيبت نگرداندش حق شناس  زبان آمد از بهر شکر و سپاش 

 به بهتان و باطل شنيدن مکوش   گذرگاه قرآن و پندست گوش 

  ب برادر فرو گير و دوستز عي  دو چشم از پی صنع باری نکوست 
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 گفتار اندر گزاردن شکر نعمتها

 مه روشن و مهر گيتی فروز  شب از بهر آسايش تست و روز 

 وگر رعد چوگان زند، برق تيغ  اگر باد و برف است و باران و ميغ 

 پرورند که تخم تو در خاک می   همه کارداران فرمانبرند 

 ابر آبت آرد به دوشکه سقای   اگر تشنه مانی ز سختی مجوش 

 همی گستراند بساط بهار  صبا هم ز بهر تو فراش وار 

 تماشاگه ديده و مغز و کام  ز خاک آورد رنگ و بوی و طعام 

 رطب دادت از نخل و نخل از نوی  عسل دادت از نحل و من از هوا 

 ز حيرت که نخلی چنين کس نبست   همه نخلبندان بخايند دست 

 قناديل سقف سرای تواند  رای تواند خور و ماه و پروين ب

 زر از کان و برگ تر از چوب خشک  ز خارت گل آورد و از نافه مشک 

 که محرم به اغيار نتوان گذاشت به دست خودت چشم و ابرو نگاشت 

 به الوان نعمت چنين پرورد   توانا که او نازنين پرورد 

 است و بسکه شکرش نه کار زبان   به جان گفت بايد نفس بر نفس 

 بينم انعامت از گفت بيش که می  خدايا دلم خون شد و ديده ريش 

 که فوج ماليک بر اوج فلک  نگويم دد و دام و مور و سمک 

 اند ز بيور هزاران يکی گفته   اند  هنوزت سپاس اندکی گفته

 به راهی که پايان ندارد مپوی  برو سعديا دست و دفتر بشوی 

 

 اتوانان و شکر نعمت حق در توانايیگفتار اندر بخشايش بر ن

 مگر روزی افتد به سختی کشی   نداند کسی قدر روز خوشی 

 چه سهل است پيش خداوند مال  زمستان درويش در تنگ سال 

 خداوند را شکر صحت نگفت  سليمی که يک چند ناالن نخفت 

 به شکرانه باکند پايان بپای  رو باشی و تيز پای  چو مردانه

 توانا کند رحم بر ناتوان    بر ببخشد جوان به پير کهن
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 ز واماندگان پرس در آفتاب   چه دانند جيحونيان قدر آب 

 چه غم دارد از تشنگان زرود  عرب را که در دجله باشد قعود 

 که يک چند بيچاره در تب گداخت  کسی قيمت تندرستی شناخت 

 وی ناز؟که غلطی ز پهلو به پهل  تو را تيره شب کی نمايد دراز 

 که رنجور داند درازای شب  برانديش از افتان و خيزان تب 

  چه داند شب پاسبان چون گذشت؟  به بانگ دهل خواجه بيدار گشت 

 

 حکايت سلطان طغرل و هندوی پاسبان

 گذر کرد بر هندوی پاسبان  شنيدم که طغرل شبی در خزان 

 ون سهيلبه لرزش در افتاده همچ  ز باريدن برف و باران و سيل 

 که اينک قبا پوستينم بپوش  دلش بر وی از رحمت آورد جوش 

 که بيرون فرستم به دست غالم  دمی منتظر باش بر طرف بام 

 شهنشه در ايوان شاهی خزيد  در اين بود و باد صبا بروزيد 

 که طبعش بدو اندکی ميل داشت  وشاقی پری چهره در خيل داشت 

 ه هندوی مسکين برفتش ز يادک  تماشای ترکش چنان خوش فتاد 

 ز بدبختيش در نيامد به دوش  قبا پوستينی گذشتش به گوش 

 که جور سپهر انتظارش فزود  مگر رنج سرما بر او بس نبود 

 که چوبک زنش بامدادان چه گفت  نگه کن چو سلطان به غفلت بخفت 

 چو دستت در آغوش آغوش شد؟  مگر نيک بختت فراموش شد 

 رود؟ چه دانی که بر ما چه شب می  رود  ش و طرب میتو را شب به عي

 چه از پا فرو رفتگانش به ريگ  فرو برده سر کاروانی به ديگ 

 که بيچارگان را گذشت از سر آب  بدار ای خداوند زورق بر آب 

 که در کاروانند پيران سست   توقف کنيد ای جوانان چست 

 ف ساروانمهار شتر در ک  تو خوش خفته در هودج کاروان 

 ز ره باز پس ماندگان پرس حال چه هامون و کوهت، چه سنگ و رمال 
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 خورد؟ پياده چه دانی که خون می  برد  تو را کوه پيکر هيون می

 چه دانند حال کم گرسنه؟   به آرام دل خفتگان در بنه 

 

 حکايت

 همه شب پريشان و دلخسته بود  يکی را عسس دست بر بسته بود 

 که شخصی همی نالد از دست تنگ   شب تيره رنگ به گوش آمدش در

 ز بيچارگی چند نالی؟ بخفت  شنيد اين سخن دزد مغلول و گفت 

 که دستت عسس تنگ بر هم نبست  برو شکر يزدان کن ای تنگدست 

 چو بينی ز خود بينواتر کسی   مکن ناله از بينوايی بسی 

 

 حکايت

 وتی خام کردتن خويش را کس   برهنه تنی يک درم وام کرد 

 به گرما بپختم در اين زير خام   بناليد کای طالع بدلگام 

 يکی گفتش از چاه زندان، خموش  چو ناپخته آمد ز سختی به جوش 

  ای خام بر دست و پای که چون ما نه  بجای آور، ای خام، شکر خدای 

 

 حکايت

 به صورت جهود آمدش در نظر   يکی کرد بر پارسايی گذر 

 ببخشيد درويش پيراهنش   کوفت بر گردنش قفايی فرو 

 ببخشای بر من، چه جای عطاست؟  خجل گفت کانچ از من آمد خطاست 

 که آنم که پنداشتی نيستم   به شکرانه گفتا به سر بيستم 

 

 حکايت

 که مسکين تر از من در اين دشت کيست؟  گريست  ای می ز ره باز پس مانده

 ر مردی اين يک سخن گوش داراگ  ای گفتش ای هوشيار  جهانديده
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 ای که آخر بنی آدمی، خر نه  ای  برو شکر کن چون به خر برنه

 

 حکايت

 به مستوری خويش مغرور گشت   فقيهی بر افتاده مستی گذشت 

 جوان سر برآورد کای پيرمد   ز نخوت بر او التفاتی نکرد 

 که محرومی آيد ز مستکبری  تکبر مکن چون به نعمت دری 

 مبادا که ناگه درافتی به بند   که در بند بينی مخند يکی را 

 که فردا چو من باشی افتاده مست؟  نه آخر در امکان تقدير هست 

 مزن طعنه بر ديگری در کنشت  تو را آسمان خط به مسجد نبشت 

 که زنار مغ بر ميانت نبست  ببند ای مسلمان به شکرانه دست 

  برد لطف دوست  عنفش کشان میبه رود هر که جويان اوست  نه خود می

 

 نظر در اسباب وجود عالم

 نه چندان که زور آورد با اجل   ست باری شفا در عسل  نهاده

 ولی درد مردن ندارد عالج  عسل خوش کند زندگان را مزاج 

 برآمد، چه سود انگبين در دهن؟  ای را که جان از بدن  رمق مانده

 ت صندل بمالش به دردکسی گف  يکی گرز پوالد بر مغز خورد 

 وليکن مکن با قضا پنجه تيز   ز پيش خطر تا توانی گريز 

 بدن تازه روی است و پاکيزه شکل  درون تا بود قابل شرب و اکل 

 که با هم نسازند طبع و طعام  خراب آنگه اين خانه گردد تمام 

 مرکب از اين چار طبع است مرد تر و خشک و گرم است و سرد  طبايع

 ترازوی عدل طبيعت شکست ن چو بر ديگری يافت دست يکی زي

 تف معده جان در خروش آورد   اگر باد سرد نفس نگذرد 

 تن نازنين را شود کار خام  وگر ديگ معده نجوشد طعام 

 که پيوسته با هم نخواهند ساخت  در اينان نبندد دل، اهل شناخت 
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 شدهد پرور که لطف حقت می   توانايی تن مدان از خورش 

 نهی، حق شکرش نخواهی گزارد  به حقش که گرديده بر تيغ و کارد 

 خدا را ثناگوی و خود را مبين  چو رويی به طاعت نهی بر زمين 

 گدا را نبايد که باشد غرور  گدايی است تسبيح و ذکر و حضور 

 

 ی حکم ازل و توفيق خير در سابقه

 ان سرنهادپس اين بنده بر آست  نخست او ارادت به دل در نهاد 

 کی از بنده چيزی به غيری رسد؟  گر از حق نه توفيق خيری رسد 

 ببين تا زبان را که گفتار داد  زبان را چه بينی که اقرار داد 

 که بگشوده بر آسمان و زمی است  ی آدمی است  در معرفت ديده

 گر اين در نکردی به روی تو باز؟  کيت فهم بودی نشيب و فراز 

 در اين جود بنهاد و در وی سجود  از عدم در وجود سر آورد و دست 

 محال است کز سر سجود آمدی  وگرنه کی از دست جود آمدی؟ 

 که بشاند صندوق دل را کليد  به حکمت زبان داد وگوش آفريد 

 کس از سر دل کی خبر داشتی؟   اگر نه زبان قصه برداشتی 

  هوشخبر کی رسيدی به سلطان  وگر نيستی سعی جاسوس گوش 

 تو را سمع دراک داننده داد   مرا لفظ شيرين خواننده داد 

 برند ز سلطان به سلطان خبر می  مدام اين دو چون حاجبان بر درند 

 از اين در نگه کن که توفيق اوست چه انديشی از خود که فعلم نکوست؟ 

  به نوباوه گل هم ز بستان شاه   برد بوستان بان به ايوان شاه 

 

  هندوستان و ضاللت بت پرستانحکايت سفر

 مرصع چو در جاهليت منات  بتی ديدم از عاج در سومنات 

 که صورت نبندد از آن خوبتر  چنان صورتش بسته تمثالگر 

 به ديدار آن صورت بی روان   ز هر ناحيت کاروانها روان 
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 چو سعدی وفا زان بت سخت دل  طمع کردن رايان چين و چگل 

 تضرع کنان پيش آن بی زبان  هر مکان زبان آوران رفته از 

 که حيی جمادی پرستد چرا؟  فرو ماندم از کشف آن ماجرا 

 نکو گوی و هم حجره و يار بود  مغی را که با من سر و کار بود 

 عجب دارم از کار اين بقعه من   به نرمی بپرسيدم ای برهمن 

 مقيد به چاه ظالل اندرند  که مدهوش اين ناتوان پيکرند 

 ورش بفگنی بر نخيرد ز جای  ه نيروی دستش، نه رفتار پای ن

 وفا جستن از سنگ چشمان خطاست  نبينی که چشمانش از کهرباست؟ 

 چو آتش شد از خشم و در من گرفت  بر اين گفتم آن دوست دشمن گرفت 

 نديدم در آن انجمن روی خير  مغان را خبر کرد و پيران دير 

 چو سگ در من از بهر آن استخوان   فتادند گبران پازند خوان 

 ره راست در چشمشان کژ نمود  چو آن را کژ پيششان راست بود 

 دانشان جاهل است به نزديک بی  که مرد ار چه دانا و صاحبدل است 

 برون از مدارا نديدم طريق  فرو ماندم از چاره همچون غريق 

  اندرستسالمت به تسليم و لين  چو بينی که جاهل به کين اندرست 

 که ای پير تفسير استا و زند   مهين برهمن را ستودم بلند 

 که شکلی خوش و قامتی دلکش است  مرا نيز با نقش اين بت خوش است 

 وليکن ز معنی ندارم خبر   بديع آيدم صورتش در نظر  

 بد از نيک کمتر شناسد غريب  که سالوک اين منزلم عن قريب 

 ای نصيحتگر شاه اين بقعه  ی ا تو دانی که فرزين اين رقعه

 که اول پرستندگانش منم چه معنی است در صورت اين صنم 

 خنک رهروی را که آگاهی است  عبادت به تقليد گمراهی است 

 پسنديد و گفت ای پسنديده گوی  برهمن ز شادی برافروخت روی 

 به منزل رسد هر که جويد دليل  سوالت صواب است و فعلت جميل 

 بتان ديدم از خويشتن بی خبر   گرديدم اندر سفر بسی چون تو
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 جز اين بت که هر صبح از اين جا که هست برآرد به يزدان دادار دست

 که فردا شود سر اين بر تو فاش  وگر خواهی امشب همين جا بباش 

 چو بيژن به چاه بال در اسير  شب آن جا ببودم به فرمان پير 

 رد من بی وضو در نمازمغان گ  شبی همچو روز قيامت دراز 

 بغلها چو مردار در آفتاب   کشيشان هرگز نيازرده آب 

 که بردم در آن شب عذابی اليم  مگر کرده بودم گناهی عظيم 

 يکم دست بر دل، يکی بر دعا  همه شب در اين قيد غم مبتال 

 بخواند از فضای برهمن خروس  که ناگه دهل زن فرو کوفت کوس 

 بر آهخت شمشير روز از غالف  خالف خطيب سيه پوش شب بی 

 به يک دم جهانی شد افروخته   فتاد آتش صبح در سوخته 

 ز يک گوشه ناگه در آمد تتار  ی زنگبار  تو گفتی که در خطه

  به دير آمدند از در و دشت و کوی   مغان تبه رای ناشسته روی 

 انددر آن بتکده جای در زن نم کس از مرد در شهر و از زن نماند  

 که ناگاه تمثال برداشت دست من از غصه رنجور و از خواب مست 

 تو گفتی که دريا برآمد به جوش  به يک بار از اينها برآمد خروش 

 برهمن نگه کرد خندان به من  چو بتخانه خالی شد از انجمن 

 حقيقت عيان گشت و باطل نماند  که دانم تو را بيش مشکل نماند 

 خيال محال اندر او مدغم است او محکم است چو ديدم که جهل اندر 

 که حق ز اهل باطل ببايد نهفت  نيارستم از حق دگر هيچ گفت 

 ی خود شکست نه مردی بود پنجه  چو بينی زبر دست را زور دست 

 که من زانچه گفتم پشيمان شدم  زمانی به سالوس گريان شدم 

 دد به سيلجب نيست سنگ ار بگرع   به گريه دل کافران کرد ميل 

 به عزت گرفتند بازوی من  دويدند خدمت کنان سوی من 

 به کرسی زر کوفت بر تخت ساج  شدم عذر گويان بر شخص عاج 

 که لعنت بر او باد و بر بت پرست  بتک را يکی بوسه دادم به دست 
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 برهمن شدم در مقاالت زند   به تقليد کافر شدم روز چند 

 نگنجيدم از خرمی در زمين  چو ديدم که در دير گشتم امين 

 دويدم چپ و راست چون عقربی   در دير محکم ببستم شبی 

 يکی پرده ديدم مکلل به زر  نگه کردم از زير تخت و زبر 

 مجاور سر ريسمانی به دست   پس پرده مطرانی آذرپرست 

 چو داود کاهن بر او موم شد  به فورم در آن حل معلوم شد 

 بر آرد صنم دست، فرياد خوان  مان که ناچار چون در کشد ريس

 که شنعت بود بخيه بر روی کار  برهمن شد از روی من شرمسار  

 نگونش به چاهی در انداختم   بتازيد ومن در پيش تاختم 

 بماند، کند سعی در خون من  که دانستم ار زنده آن برهمن 

 مبادا که سرش کنم آشکار   پسندد که از من برآيد دمار 

 ز دستش برآور چو دريافتی   ار مفسد خبر يافتی چو از ک

 نخواهد تو را زندگانی دگر  اش مانی، آن بی هنر  که گر زنده

 اگر دست يابد ببرد سرت  وگر سر به خدمت نهد بر درت 

 چو رفتی و ديدی امانش مده   فريبنده را پای در پی منه 

 حديثکه از مرده ديگر نيايد   تمامش بکشتم به سنگ آن خبيث 

 رها کردم آن بوم و بگريختم  چو ديدم که غوغايی انگيختم 

 ز شيران بپرهيز اگر بخردی   چو اندر نيستانی آتش زدی 

 چو کشتی در آن خانه ديگر مپای  ی مار مردم گزای  مکش بچه

 گريز از محلت که گرم اوفتی   چو زنبور خانه بياشوفتی 

 د، دامن به دندان بگيرچو افتا  تر از خود مينداز تير  به چاپک

 که چون پای ديوار کندی مايست  در اوراق سعدی چنين پند نيست 

 وزان جا به راه يمن تا حجيز  به هند آمدم بعد از آن رستخيز 

 دهانم جز امروز شيرين نگشت  از آن جمله سختی که بر من گذشت 

 که مادر نزايد چنو قبل و بعد   در اقبال و تأييد بوبکر سعد 
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 در اين سايه گسترپناه آمدم   جور فلک دادخواه آمدم ز 

 خدايا تو اين سايه پاينده دار   وار  دعاگوی اين دولتم بنده

 که در خورد انعام و اکرام خويش  که مرهم نهادم نه در خورد ريش  

 وگر پای گردد به خدمت سرم؟  کی اين شکر نعمت به جای آورم 

 نوزم به گوش است از آن پندهاه   فرج يافتم بعد از آن بندها 

 برآرم به درگاه دانای راز  يکی آن که هرگه که دست نياز 

 کند خاک در چشم خود بينيم   بياد آيد آن لعبت چينيم 

 به نيروی خود بر نيفراشتم   بدانم که دستی که برداشتم 

 کشند که سر رشته از غيب درمی  کشند  نه صاحبدالن دست برمی

 نه هر کس تواناست بر فعل نيک   طاعت وليک در خير بازست و

 نشايد شدن جز به فرمان شاه  همين است مانع که در بارگاه 

 توانای مطلق خدای است و بس  کليد قدر نيست در دست کس 

 تو را نيست منت، خداوند راست  پس ای مرد پوينده بر راه راست 

 زشتنيايد ز خوی تو کردار   چو در غيب نيکو نهادت سرشت 

 همان کس که در مار زهر آفريد  ز زنبور کرد اين حالوت پديد 

 نخست از تو خلقی پريشان کند  چو خواهد که ملک تو ويران کند 

 رساند به خلق از تو آسايشی   وگر باشدش بر تو بخشايشی 

 که دستت گرفتند و برخاستی   تکبر مکن بر ره راستی 

 سی گر طريقت رویبه مردان ر  سخن سودمندست اگر بشنوی 

 که بر خوان عزت سماطت نهند   مقامی بيابی گرت ره دهند 

 ز درويش درمنده ياد آوری   وليکن نبايد که تنها خوری 

 ی خويش واثق نيم که بر کرده   فرستی مگر رحمتی در پيم 
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 باب نهم در توبه و راه صواب

 

 سر آغاز

  که بر باد رفت؟مگر خفته بودی  بيا ای که عمرت به هفتاد رفت 

 به تدبير رفتن نپرداختی  همه برگ بودن همی ساختی 

 منازل به اعمال نيکو دهند   قيامت که بازار مينو نهند 

 وگر مفلسی شرمساری بری  بضاعت به چندان که آری بری 

 تر تهيدست را دل پراگنده   تر  که بازار چندان که آگنده

 ی غم شود ش سرپنجهدلت ري   ز پنجه درم پنج اگر کم شود 

 غنيمت شمر پنج روزی که هست  چو پنجاه سالت برون شد ز دست 

 به فرياد و زاری فغان داشتی  اگر مرده مسکين زبان داشتی 

 لب از ذکر چون مرده بر هم مخفت  که ای زنده چون هست امکان گفت 

 تو باری دمی چند فرصت شمار  چو ما را به غفلت بشد روزگار 

 

 مرد و تحسر او بر روزگار جوانیحکايت پير

 جوانان نشستيم چندی بهم   شبی در جوانی و طيب نعم 

 ز شوخی در افگنده غلغل به کوی  چو بلبل، سرايان چو گل تازه روی 

 ز دور فلک ليل مويش نهار   جهانديده پيری ز ما بر کنار 

 بودنه چون ما لب از خنده چون پسته   چو فندق دهان از سخن بسته بود 

 چه در کنج حسرت نشينی به درد؟  جوانی فرا رفت کای پيرمرد 

 به آرام دل با جوانان بچم   يکی سر برآر از گريبان غم 

 جوابش نگر تا چه پيرانه گفت  برآورد سر سالخورد از نهفت 

 چميدن درخت جوان را سزد   چو باد صبا بر گلستان وزد 

  شود چون به زردی رسيدشکسته  چمد تا جوان است و سر سبز خويد 

 بريزد درخت گشن برگ خشک  بهاران که بيد آرود بيد مشک 
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 که بر عارضم صبح پيری دميد   نزيبد مرا با جوانان چميد 

 دمادم سر رشته خواهد ربود  به قيد اندرم جره بازی که بود 

 که ما از تنعم بشستيم دست شما راست نوبت بر اين خوان نشست 

 دگر چشم عيش جوانی مدار  ز بزرگی غبار چو بر سر نشست ا

 نشايد چو بلبل تماشای باغ   مرا برف باريده بر پر زاغ 

 خواهی از باز برکنده بال؟ چه می  کند جلوه طاووس صاحب جمال 

 دمد سبزه نو شما را کنون می   مرا غله تنگ اندر آمد درو 

 گشت؟که گل دسته بندد چو پژمرده   گلستان ما را طراوت گذشت 

 دگر تکيه بر زندگانی خطاست  مرا تکيه جان پدر بر عصاست 

  که پيران برند استعانت به دست  مسلم جوان راست بر پای جست 

 فرو رفت، چون زرد شد آفتاب  گل سرخ رويم نگر زر ناب  

 چنان زشت نبود که از پير خام   هوس پختن از کودک ناتمام 

 شرم گناهان، نه طفالنه زيستز   ببايد چو طفالن گريست  مرا می

 به از سالها بر خطا زيستن   نکو گفت لقمان که نازيستن 

 به از سود و سرمايه دادن ز دست   هم از بامدادان در کلبه بست 

  برد پير مسکين سپيدی به گور  جوان تا رساند سياهی به نور 

 

 حکايت

 بز ناليدنش تا به مردن قري   کهن سالی آمد به نزد طبيب 

 که پايم همی بر نيايد ز جای که دستم به رگ برنه، ای نيک رای 

 ام که گويی به گل در فرو رفته   ام  بدين ماند اين قامت خفته

 که پايت قيامت برآيد ز گل  برو، گفت دست از جهان برگسل 

 که آب روان باز نايد به جوی   نشاط جوانی ز پيران مجوی 

 در ايام پيری به هش باش و رای  اگر در جوانی زدی دست و پای 

 مزن دست و پا کبت از سر گذشت  چو دوران عمر از چهل درگذشت 
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 که شامم سپيده دميدن گرفت  نشاط از من آنگه رميدن گرفت 

 که دور هوسبازی آمد به سر  ببايد هوس کردن از سر به در 

 که سبزی بخواهد دميد از گلم؟   به سبزی کجا تازه گردد دلم 

 گذشتيم بر خاک بسيار کس   کنان در هوای و هوس تفرج

 بيايند و بر خاک ما بگذرند  کسانی که ديگر به غيب اندرند 

 به لهو و لعب زندگانی برفت   دريغا که فصل جوانی برفت 

 که بگذشت بر ما چو برق يمان  دريغا چنان روح پرور زمان 

 خورمنپرداختم تا غم دين   ز سودای آن پوشم و اين خورم 

 ز حق دور مانديم وغافل شديم   دريغا که مشغول باطل شديم 

  که کاری نکريدم و شد روزگار  چه خوش گفت با کودک آموزگار 

 

 گفتار اندر غنيمت شمردن جوانی پيش از پيری

 که فردا جوانی نيايد ز پير   جوانا ره طاعت امروز گير 

 گويی بزنچو ميدان فراخ است   فراغ دلت هست و نيروی تن 

 بدانستم اکنون که در باختم   من اين روز را قدر نشناختم 

 که هر روزی از وی شبی قدر بود  قضا روزگاری ز من در ربود 

 رو که بر باد پايی سوار تو می  چه کوشش کند پير خر زير بار؟ 

 نياورد خواهد بهای درست   شکسته قدح ور ببندند چست 

 طريقی ندارد مگر باز بست   کنون کاوفتادت به غفلت ز دست

 چو افتاد، هم دست و پايی بزن  که گفتت به جيحون درانداز تن؟ 

 چه چاره کنون جز تيمم به خاک؟  به غفلت بدادی ز دست آب پاک 

 نبردی، هم افتان و خيزان برو  چو از چاپکان در دويدن گرو 

  خيزتو بی دست و پای از نشستن ب   گر آن باد پايان برفتند تيز 

 

 حکايت در معنی ادراک پيش از فوت
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 فرو بست پای دويدن به قيد   شبی خوابم اندر بيابان فيد 

 زمام شتر بر سرم زد که خيز   شتربانی آمد به هول و ستيز 

 نخيزی به بانگ جرس؟ که بر می  مگر دل نهادی به مردن ز پس 

 ستوليکن بيابان به پيش اندر مرا همچو تو خواب خوش در سرست 

 نخيزی، دگر کی رسی در سبيل  تو کز خواب نوشين به بانگ رحيل 

 به منزل رسيد اول کاروان  فرو کوفت طبل شتر ساروان 

 که پيش از دهل زن بسازند رخت  خنک هوشياران فرخنده بخت 

 نبينند ره رفتگان را اثر   به ره خفتگان تا بر آرند سر 

 ل بيدار بودن چه سود؟پس از نق  سبق برد رهرو که برخاست زود 

 چو مرگ اندر آرد ز خوابت، چه سود؟   کنون بايد ای خفته بيدار بود 

 شبت روز شد ديده برکن ز خواب  چو شيبت درآمد به روی شباب 

 که افتادم اندر سياهی سپيد  من آن روز برکندم از عمر اميد 

 بخواهد گذشت اين دمی چند نيز  دريغا که بگذشت عمر عزيز 

 ور اين نيز هم در نيابی گذشت  ت آنچه در ناصوابی گذشت گذشت

 گر اميدواری که خرمن بری  کنون وقت تخم است اگر پروری 

 که وجهی ندارد به حسرت نشست   به شهر قيامت مرو تنگدست 

 ست مور کنون کن که چشمت نخورده  گرت چشم عقل است تدبير گور 

 فتد آن را که سرمايه خورد؟چه سود ا  به مايه توان ای پسر سود کرد 

 نه وقتی که سيالبت از سر گذشت  کنون کوش کب از کمر در گذشت 

 زبان در دهان است عذری بيار  کنونت که چشم است اشکی ببار 

 نه همواره گردد زبان در دهن  نه پيوسته باشد روان در بدن  

 که فردا نکيرت بپرسد به هول   ز دانندگان بشنو امروز قول 

 که بی مرغ قيمت ندارد قفس  مت شمار اين گرامی نفس غني

  که فرصت عزيزست و الوقت سيف  مکن عمر ضايع به افسوس و حيف 
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 حکايت

 دگر کس به مرگش گريبان دريد   ای رگ جان بريد  قضا زنده

 چو فرياد و زاری رسيدش به گوش  ای تيز هوش  چنين گفت بيننده

  دست بودی دريدی کفنگرش  ز دست شما مرده بر خويشتن 

 که روزی دو پيش از تو کردم بسيچ  که چندين ز تيمار و دردم مپيچ 

 که مرگ منت ناتوان کرد و ريش  فراموش کردی مگر مرگ خويش 

 نه بروی که برخود بسوزد دلش  محقق چو بر مرده ريزد گلش 

 چه نالی؟ که پاک آمد و پاک رفت  ز هجران طفلی که در خاک رفت 

 که ننگ است ناپاک رفتن به خاک   آمدی بر حذرباش و پاک تو پاک

 نه آنگه که سررشته بردت ز دست  کنون بايد اين مرغ را پای بست 

 نشيند به جای تو ديگر کسی  نشستی به جای دگر کس بسی 

 نخواهی بدربردن اال کفن   اگر پهلوانی و گر تيغ زن 

 شود پای بندچو در ريگ ماند    خر وحش اگر بگسالند کمند 

 ست در ريگ گور که پايت نرفته  تو را نيز چندان بود دست زور 

 که گنبد نپايد بر او گردکان  منه دل بر اين سالخورده مکان 

 حساب از همين يک نفس کن که هست  چو دی رفت و فردا نيامد به دست 

 

 حکايت در معنی بيداری از خواب غفلت

 کرد چون کرمش ابريشمينکفن    فرو رفت جم را يکی نازنين 

 که بر وی بگريد به زاری و سوز  به دخمه برآمد پس از چند روز 

 به فکرت چنين گفت با خويشتن  چو پوسيده ديدش حريرين کفن 

 بکندند از او باز کرمان گور  من از کرم برکنده بودم به زور 

 :ای با رباب گفت گوينده که می  دو بيتم جگر کرد روزی کباب 

 برويد گل و بشکفد نوبهار   که بی ما بسی روزگار دريغا

 برآيد که ما خاک باشيم و خشت  بسی تير و دی ماه و ارديبهشت 
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 حکايت

 فتادش يکی خشت زرين به دست  يکی پارسا سيرت حق پرست 

 که سودا دل روشنش تيره کرد  سر هوشمندش چنان خيره کرد 

 ا زيم ره نيابد زوالدر او ت همه شب در انديشه کاين گنج و مال 

 نبايد بر کس دوتا کرد و راست  دگر قامت عجزم از بهر خواست 

 درختان سقفش همه عود خام   سرايی کنم پای بستش رخام 

 در حجره اندر سرا بوستان  يکی حجره خاص از پی دوستان 

 تف ديگدان چشم و مغزم بسوخت  بفرسودم از رقعه بر رقعه دوخت 

 براحت دهم روح را پرورش  م خورش دگر زير دستان پزند

 روم زين سپس عبقری گسترم  بسختی بکشت اين نمد بسترم 

 به مغزش فرو برده خرچنگ چنگ  خيالش خرف کرده کاليوه رنگ 

 خور و خواب و ذکر و نمازش نماند   فراغ مناجات و رازش نماند 

 که جايی نبودش قرار نشست  به صحرا برآمد سر از عشوه مست 

 که حاصل کند زان گل گور خشت  بر سر گور گل می سرشت يکی 

 که ای نفس کوته نظر پند گير  به انديشه لختی فرو رفت پير 

 که يک روز خشتی کنند از گلت؟  چه بندی در اين خشت زرين دلت 

 که بازش نشيند به يک لقمه آز  طمع را نه چندان دهان است باز 

 جيحون نشايد به يک خشت بستکه   بدار ای فرومايه زين خشت دست 

 ی عمر شد پايمال که سرمايه  ی سود مال  تو غافل در انديشه

 سموم هوس کشت عمرت بسوخت  غبار هوی چشم عقلت بدوخت 

 که فردا شوی سرمه در چشم خاک  ی غفلت از چشم پاک  بکن سرمه

 

 حکايت عداوت در ميان دو شخص

 بر يکديگر چون پلنگسر از کبر   ميان دو تن دشمنی بود و جنگ 
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 که بر هر دو تنگ آمدی آسمان   ز ديدار هم تا به حدی رمان 

 سرآمد بر او روزگاران عيش  يکی را اجل در سر آورد جيش 

 به گورش پس از مدتی برگذشت  بدانديش او را درون شاد گشت 

 که وقتی سرايش زر اندوده ديد  شبستان گورش در اندوده ديد 

 همی گفت با خود لب از خنده باز   آمد فراز خرامان به بالينش 

 پس از مرگ دشمن در آغوش دوست خوشا وقت مجموع آن کس که اوست 

 که روزی پس از مرگ دشمن بزيست  پس از مرگ آن کس نبايد گريست 

 يکی تخته برکندش از روی گور  ز روی عداوت به بازوی زور 

  آگنده خاکدو چشم جهان بينش  سر تا جور ديدش اندر مغاک 

 تنش طعمه کرم و تاراج مور   وجودش گرفتار زندان گور 

 که از عاج پر توتيا سرمه دان  چنان تنگش آگنده خاک استخوان 

 ز جور زمان سرو قدش خالل  ز دور فلک بدر رويش هالل 

 جدا کرده ايام بندش ز بند  ی زورمند  کف دست و سرپنجه

 شت بر خاکش از گريه گلکه بسر  چنانش بر او رحمت آمد ز دل 

 بفرمود بر سنگ گورش نبشت  پشيمان شد از کرده و خوی زشت 

 که دهرت نماند پس از وی بسی  مکن شادمانی به مرگ کسی 

 بناليد کای قادر کردگار  شنيد اين سخن عارفی هوشيار 

 که بگريست دشمن به زاری بر او  عجب گر تو رحمت نياری بر او 

  که بروی بسوزد دل دشمنان   چنان تن ما شود نيز روزی 

 چو بيند که دشمن ببخشايدم  مگر در دل دوست رحم آيدم  

 که گويی در او ديده هرگز نبود  به جايی رسد کار سر دير و زود 

 ای دردناک به گوش آمدم ناله  زدم تيشه يک روز بر تل خاک 

  سرکه چشم و بناگوش و روی است و  تر  که زنهار اگر مردی آهسته

 

  حکايت
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 پی کاروانی گرفتم سحر   شبی خفته بودم به عزم سفر 

 که بر چشم مردم جهان تيره کرد  که آمد يکی سهمگين باد و گرد 

 زدود به معجر غبار از پدر می  به ره در يکی دختر خانه بود 

 ی مهر من که داری دل آشفته  پدر گفتش ای نازنين چهر من 

 که بازش به معجر توان کرد پاک   خاک نه چندان نشيند در اين ديده

 که هر ذره از ما به جايی برد  بر اين خاک چندان صبا بگذرد 

 برد تا سر شيب گور دوان می  تو را نفس رعنا چو سرکش ستور 

 عنان باز نتوان گرفت از نشيب   اجل ناگهت بگسالند رکيب 

 

 موعظه و تنبيه

 رغی است نامش نفس؟که جان تو م  خبر داری ای استخوانی قفس 

 دگر ره نگردد به سعی تو صيد چو مرغ از قفس رفت و بگسست قيد 

 دمی پيش دانا به از عالمی است  نگه دار فرصت که عالم دمی است 

 در آن دم که بگذشت و عالم گذاشت  سکندر که بر عالمی حکم داشت 

 ستانند و مهلت دهندش دمی   ميسر نبودش کز او عالمی 

 نماند بجز نام نيکو و زشت  رکس درود آنچه کشت برفتند و ه

 که ياران برفتند و ما بر رهيم  چرا دل بر اين کاروانگه نهيم؟ 

 نشينند با يکدگر دوستان  پس از ما همين گل دمد بوستان 

 که ننشست با کس که دل بر نکند   دل اندر دالرام دنيا مبند 

 از موی گردقيامت بيفشاند   چو در خاکدان لحد خفت مرد 

 سر و تن بشويی ز گرد سفر  نه چون خواهی آمد به شيراز در 

 سفر کرد خواهی به شهری غريب  پس ای خاکسار گنه عن قريب 

 ور آاليشی داری از خود بشو  ی ديده جوی  بران از دو سرچشمه
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 حکايت در عالم طفوليت

 که باران رحمت بر او هر دمی   ز عهد پدر يادم آيد همی 

 ز بهرم يکی خاتم و زر خريد  در طفليم لوح و دفتر خريد که 

 به خرمايی از دستم انگشتری   بدرکرد ناگه يکی مشتری 

 به شيرينی از وی توانند برد  چو نشناسد انگشتری طفل خرد 

 که در عيش شيرين برانداختی   تو هم قيمت عمر نشناختی 

 يا رسندز قعر ثری بر ثر  قيامت که نيکان بر اعلی رسند 

 که گردت برآيد عملهای خويش  تو را خود بماند سر از ننگ پيش 

 که در روی نيکان شوی شرمسار   برادر، ز کار بدان شرم دار 

 اولوالعزم را تن بلزد ز هول  در آن روز کز فعل پرسند و قول 

 تو عذر گنه را چه داری؟ بيا  به جايی که دهشت خورند انبيا 

 ز مردان ناپارسا بگذرند  بت برند زنانی که طاعت به رغ

 که باشد زنان را قبول از تو بيش؟  تو را شرم نايد ز مردی خويش 

 ز طاعت بدارند گه گاه دست  زنان را به عذری معين که هست 

 رو ای کم ز زن، الف مردی مزن  تو بی عذر يک سو نشينی چو زن 

 شينيانببين تا چه گفتند پي  مرا خود مبين ای عجب در ميان 

 چه مردی بود کز زنی کم بود؟  چو از راستی بگذری خم بود 

 به ايام دشمن قوی کرده گير  به ناز و طرب نفس پروده گير 

 چو پروده شد خواجه برهم دريد   پروريد  ی گرگ می يکی بچه

 زبان آوری در سرش رفت و گفت  چو بر پهلوی جان سپردن بخفت 

 دانی که ناچار زخمش خوری؟ن  تو دشمن چنين نازنين پروری 

 کز اينان نيايد بجز کار بد؟  نه ابليس در حق ما طعنه زد  

 که ترسم شود ظن ابليس راست  فغان از بديها که در نفس ماست 

 خدايش بينداخت از به خرما  چو ملعون پسند آمدش قهر ما 

 که با او بصلحيم و با حق به جنگ  کجا سر برآريم از اين عار و ننگ 
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 چو در روی دشمن بود روی تو  ظر دوست نادر کند سوی تو ن

 نبايد که فرمان دشمن بری  گرت دوست بايد کز او بر خوری 

 که دشمن گزيند به همخانگی   روا دارد از دوست بيگانگی 

 چو بيند که دشمن بود در سرای؟  ندانی که کمتر نهد دوست پای 

 دل از مهر يوسف بريد؟که خواهی   به سيم سيه تا چه خواهی خريد 

  که دشمن نيارد نگه در تو کرد  تو از دوست گر عاقلی برمگرد 

 

 حکايت

 به دشمن سپردش که خونش بريز   يکی برد با پادشاهی ستيز 

 همی گفت هر دم به زاری و سوز  گرفتار در دست آن کينه توز 

 کی از دست دشمن جفا بردمی؟  اگر دوست بر خود نيازردمی 

 رفيقی که بر خود بيازرد دوست   دشمن به دردش پوست بتا جور

 که خود بيخ دشمن برآيد ز بن  تو با دوست يکدل شو و يک سخن 

 به خشنودی دشمن آزار دوست  نپندارم اين زشت نامی نکوست 

 

 حکايت

 چو برخاست لعنت بر ابليس کرد  يکی مال مردم به تلبيس خورد 

 گز نديدم چنين ابلهیکه هر   چنين گفت ابليس اندر رهی 

 چرا تيغ پيکار برداشتی؟  تو را با من است ای فالن، آتشی 

 که دست ملک با تو خواهد نبشت  ی ديو زشت  دريغ است فرموده

 که پاکان نويسند ناپاکيت  روا داری از جهل و ناباکيت 

 شفيعی برانگيز و عذری بگوی  طريقی به دست آر و صلحی بجوی 

 چو پيمانه پر شد به دور زمان  بندد امان که يک لحظه صورت ن

 چو بيچارگان دست زاری برآر  وگر دست قوت نداری به کار 

 چو دانی که بد رفت نيک آمدی  گرت رفت از اندازه بيرون بدی 
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 که ناگه در توبه گردد فراز   فراشو چو بينی ره صلح باز 

 که حمال عاجز بود در سفر   مرو زير بار گنه ای پسر 

 که هر کاين سعادت طلب کرد يافت   مردان ببايد شتافت   نيکپی

 ندانم که در صالحان چون رسی؟   وليکن تو دنبال ديو خسی 

 ی شرع پيغمبرست که بر جاده   پيمبر کسی را شفاعتگرست 

 تو بر ره نه ای زين قبل واپسی  ره راست رو تا به منزل رسی 

 ب و شب همان جا که هستدوان تا ش  چو گاوی که عصار چشمش ببست 

*****

 ز بخت نگون طالع اندر شگفت  ای راه مسجد گرفت  گل آلوده

 مرو دامن آلوده بر جای پاک  يکی زجر کردش که تبت يداک 

 که پاک است و خرم بهشت برين   مرا رقتی در دل آمد بر اين 

 ی معصيت را چه کار گل آلوده   در آن جای پاکان اميدوار 

 کرا نقد بايد بضاعت برد  ند که طاعت برد  بهشت آن ستا

 که ناگه ز باال ببندند جوی  مکن، دامن از گرد زلت بشوی 

 هنوزش سر رشته داری به دست  اگر مرغ دولت ز قيدت بجست 

 ز دير آمدن غم ندارد درست  وگر دير شد گرم رو باش و چست 

 برآور به درگاه دادار دست  هنوزت اجل دست خواهش نبست 

 به عذر گناه آب چشمی بريز  ی خفته، خيز  خسب ای گنه کردهم

 بريزند باری بر اين خاک کوی  چو حکم ضرورت بود کبروی 

 کسی را که هست آبروی از تو بيش   ور آبت نماند شفيع آر پيش 

  روان بزرگان شفيع آورم  به قهر ار براند خدای از درم 

 

 حکايت

 دی برون آمدم با پدرکه عي   همی يادم آيد ز عهد صغر 

 در آشوب خلق از پدر گم شدم   به بازيچه مشغول مردم شدم 
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 پدر ناگهانم بماليد گوش  برآوردم از بی قراری خروش 

 بگفتم که دستم ز دامن مدار  که ای شوخ چشم آخرت چند بار 

 که نتواند او راه ناديده برد   به تنها نداند شدن طفل خرد 

 برو دامن راه دانان بگير  ی ای فقير تو هم طفل راهی به سع

 چو کردی، ز هيبت فرو شوی دست  مکن با فرومايه مردم نشست 

 که عارف ندارد ز در يوزه ننگ  به فتراک پاکان درآويز چنگ 

 مشايخ چو ديوار مستحکمند  مريدان به قوت ز طفالن کمند 

 که چون استعانت به ديوار برد  بياموز رفتار از آن طفل خرد 

 ی پارسايان نشست که درحلقه   ز زنجير ناپارسايان برست 

 که سلطان از اين در ندارد گزير  اگر حاجتی داری اين حلقه گير 

 که گردآوری خرمن معرفت  برو خوشه چين باش سعدی صفت 

 

 حکايت مست خرمن سوز

 ز تيمار دی خاطر آسوده کرد   يکی غله مرداد مه توده کرد 

 نگون بخت کاليوه، خرمن بسوخت   برفروخت شبی مست شد و آتشی

 که يک روز جوز خرمن نماندش به دست  دگر روز در خوشه چينی نشست 

 ی خويش را يکی گفت پرورده  چو سرگشته ديدند درويش را 

 به ديوانگی خرمن خود مسوز  نخواهی که باشی چنين تيره روز 

 تش زدیتو آنی که در خرمن آ  گر از دست شد عمرت اندر بدی 

 پس از خرمن خويشتن سوختن   فضيحت بود خوشه اندوختن 

 مده خرمن نيک نامی به باد  مکن جان من، تخم دين ورز و داد 

 بختان بگيرند پند از او نيک  چو برگشته بختی در افتد به بند 

 که سودی ندارد فغان زير چوب  تو پيش از عقوبت در عفو کوب 

 که فردا نماند خجل در برت   برآر از گريبان غفلت سرت 
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 حکايت

 گذر کرد بر وی نکو محضری   يکی متفق بود بر منکری 

 !که آيا خجل گشتم از شيخ کوی  نشست از خجالت عرق کرده روی 

 بر او بربشوريد و گفت ای جوان  شنيد اين سخن پير روشن روان 

 که حق حاضر و شرم داری ز من؟  نيايد همی شرمت از خويشتن 

 برو جانب حق نگه دار و بس   يی از جانب هيچ کس نياسا

 که شرمت ز بيگانگان است و خويش  چنان شرم دار از خداوند خويش 

 

 )ع(حکايت زليخا با يوسف 

 به دامان يوسف درآويخت دست  زليخا چو گشت از می عشق مست 

 که چون گرگ در يوسف افتاده بود  چنان ديو شهوت رضا داده بود 

 بر او معتکف بامدادان و شام  نوی مصر از رخام بتی داشت با

 مبادا که زشت آيدش در نظر  در آن لحظه رويش بپوشيد و سر 

 به سر بر ز نفس ستمگاره دست  غم آلوده يوسف به کنجی نشست 

 که ای سست پيمان سرکش درآی  زليخا دو دستش ببوسيد و پای 

 کن وقت خوشبه تندی پريشان م  به سندان دلی روی در هم مکش 

 که برگرد و ناپاکی از من مجوی روان گشتش از ديده بر چهره جوی 

 مرا شرم باد از خداوند پاک  تو در روی سنگی شدی شرمناک 

 ی عمر کردی تلف؟ چو سرمايه  چه سود از پشيمانی آيد به کف 

 وز او عاقبت زرد رويی برند  شراب از پی سرخ رويی خورند 

  که فردا نماند مجال سخن  ز کن به عذرآوری خواهش امرو

 

 مثل

 چو زشتش نمايد بپوشد به خاک  پليدی کند گربه بر جای پاک 

 ها نترسی که بر وی فتد ديده   ها  تو آزادی از ناپسنديده
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 که از خواجه مخفی شود چند گاه   ی پر گناه  برانديش ازان بنده

 د بازبه زنجير و بندش بيارن  اگر بر نگردد به صدق و نياز 

 که از وی گزيرت بود يا گريز  به کين آوری با کسی بر ستيز 

 نه وقتی که منشور گردد کتاب  کنون کرد بايد عمل را حساب 

 که پيش از قيامت غم خود بخورد  کسی گرچه بد کرد هم بد نکرد 

 ی دل به آه شود روشن آيينه   گر آيينه از آه گردد سياه 

  که روز قيامت نترسی ز کس   بترس از گناهان خويش اين نفس

 

 حکايت سفر حبشه

 دل از دهر فارغ سر از عيش خوش   غريب آمدم در سواد حبش 

 تنی چند مسکين بر او پای بند   به ره بر يکی دکه ديدم بلند 

 بيابان گرفتم چو مرغ از قفس   بسيچ سفر کردم اندر نفس 

  نشنوندنصيحت نگيرند و حق  يکی گفت کاين بنديان شب روند 

 تو را گر جهان شحنه گيرد چه غم؟  چو بر کس نيامد ز دستت ستم 

 نينديشد از رفع ديوانيان  نياورده عامل غش اندر ميان 

 زبان حسابت نگردد دلير  وگر عفتت را فريب است زير 

 بترس از خدای و مترس از امير   نکونام را کس نگيرد اسير 

 م از دشمن تيره راینينديش  چو خدمت پسنديده آرم بجای 

 عزيزش بدار خداوندگار   وار  اگر بنده کوشش کند بنده

 ز جان داری افتد به خربندگی  وگر کند رای است در بندگی 

  که گر بازمانی ز دد کمتری   قدم پيش نه کز ملک بگذری 

 

 حکايت

 بزد تا چو طبلش بر آمد فغان  يکی را به چوگان مه دامغان 

 بر او پارسايی گذر کرد و گفت  ارست خفت شب از بی قراری ني
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 گناه آبرويش نبردی به روز  به شب گر ببردی بر شحنه، سوز 

 که شبها به درگه برد سوز دل  کسی روز محشر نگردد خجل 

 در عذرخواهان نبندد کريم  هنوز ار سر صلح داری چه بيم؟ 

 شب توبه تقصير روز گناه   ز يزدان دادار داور بخواه 

 عجب گر بيفتی نگيردت دست   که آوردت از نيست هست کريمی

 و گر شرمسار آب حسرت ببار  ای دست حاجت برآر  اگر بنده

 که سيل ندامت نشستش گناه  نيامد بر اين در کسی عذر خواه 

  که ريزد گناه آب چشمش بسی   نريزد خدای آبروی کسی 

 

 حکايت

 ! چه بر سر گذشتچه گويم کز آنم  به صنعا درم طفلی اندر گذشت 

 که ماهی گورش چو يونس نخورد  قضا نقش يوسف جمالی نکرد 

 که باد اجل بيخش از بن نکند   در اين باغ سروی نيامد بلند 

 ز بيخش برآرد يکی باد سخت  نهالی به سی سال گردد درخت 

 اندام در خاک خفت که چندين گل عجب نيست بر خاک اگر گل شکفت 

 که کودک رود پاک و آلوده پير  ردان بمير به دل گفتم ای ننگ م

 برانداختم سنگی از مرقدش   ز سودا و آشفتگی بر قدش 

 بشوريد حال و بگرديد رنگ  ز هولم در آن جای تاريک تنگ 

 ز فرزند دلبندم آمد به گوش  چو بازآمدم زان تغير به هوش 

 به هش باش و با روشنايی درآی  گرت وحشت آمد ز تاريک جای 

 از اين جا چراغ عمل برفروز  گور خواهی منور چو روز شب 

 مبادا که نخلش نيارد رطب   بلرزد ز تب  تن کار کن می

 که گندم نيفشانده خرمن برند  گروهی فراوان طمع ظن برند 

 کسی برد خرمن که تخمی فشاند  بر آن خرود سعدی که بيخی نشاند 
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 باب دهم در مناجات و ختم کتاب

 

 سر آغاز

 که نتوان برآورد فردا ز گل    تا برآريم دستی ز دل بيا

 که بی برگ ماند ز سرمای سخت  به فصل خزان درنبينی درخت 

 ز رحمت نگردد تهيدست باز؟   برآرد تهی دستهای نياز 

 که نوميد گردد برآورده دست  مپندار از آن در که هرگز نبست 

 هدقدر ميوه در آستينش ن   قضا خلعتی نامدارش دهد 

 بيا تا به درگاه مسکين نواز  همه طاعت آرند و مسکين نياز 

 که بی برگ از اين بيش نتوان نشست   چو شاخ برهنه برآريم دست 

 که جرم آمد از بندگان در وجود   خداوندگارا نظر کن به جود 

 به اميد عفو خداوندگار   ی خاکسار  گناه آيد از بنده

 ايم به انعام و لطف تو خو کرده   ايم  کريما به رزق تو پرورده

 نگردد ز دنبال بخشنده باز  گدا چون کرم بيند و لطف و ناز 

 به عقبی همين چشم داريم نيز  چو ما را به دنيا تو کردی عزيز 

 عزيز تو خواری نبيند ز کس  عزيزی و خواری تو بخشی و بس 

 به ذل گنه شرمسارم مکن  خدايا به عزت که خوارم مکن 

 ز دست تو به گر عقوبت برم  ن چون منی بر سرم مسلط مک

 جفا بردن از دست همچون خودی   به گيتی بتر زين نباشد بدی 

 دگر شرمساری مکن پيش کس  مرا شرمساری ز روی تو بس 

 ای سپهرم بود کهترين پايه  ای  گرم بر سر افتد ز تو سايه

 تو بردار تا کس نيندازدم   اگر تاج بخشی سر افرازدم 

  ايم فرو مانده نفس اماره  ايم  و دانی که مسکين و بيچارهت

 که عقلش تواند گرفتن عنان  تازد اين نفس سرکش چنان   نمی

 مصاف پلنگان نيايد ز مور  که با نفس و شيطان برآيد به زور؟ 
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 وز اين دشمنانم پناهی بده  به مردان راهت که راهی بده 

 بی مثل و ماننديتبه اوصاف    خدايا به ذات خداونديت 

 السالم به مدفون يثرب عليه   الحرام  به لبيک حجاج بيت

 که مرد وغا را شمارند زن   به تکبير مردان شمشير زن 

 به صدق جوانان نوخاسته   به طاعات پيران آراسته 

 ز ننگ دو گفتن به فرياد رس  ی يک نفس  که ما را در آن ورطه

 ه بی طاعتان را شفاعت کنندک  اميدست از آنان که طاعت کنند 

 وگر زلتی رفت معذور دار   به پاکان کز آاليشم دور دار 

 ز شرم گنه ديده بر پشت پا  به پيران پشت از عبادت دو تا 

 زبانم به وقت شهادت مبند  که چشمم ز روی سعادت مبند 

 ز بند کردنم دست کوتاه دار   چراغ يقينم فرا راه دار 

 ام مده دست بر ناپسنديده   ام  دهبگردان ز ناديدنی دي

 وجود و عدم ز احتقارم يکی است  ام در هوای تو نيست  من آن ذره

 که جز در شعاعت نبيند کسم  ز خورشيد لطفت شعاعی بسم 

 گدا را ز شاه التفاتی بس است  بدی را نگه کن که بهتر کس است 

 ده دادبنالم که عفوم نه اين وع  مرا گر بگيری به انصاف و داد 

 که صورت نبندد دری ديگرم   خدايا به ذلت مران از درم 

  کنون کامدم در به رويم مبند  ور از جهل غايب شدم روز چند 

 مگر عجز پيش آورم کای غنی  چه عذر آرم از ننگ تردامنی؟  

 غنی را ترحم بود بر فقير   فقيرم به جرم و گناهم مگير 

 ر من ضعيفم پناهم قوی استاگ  چرا بايد از ضعف حالم گريست؟ 

 ه زور آورد با قضا دست جهد؟چ   خدايا به غفلت شکستيم عهد 

 همين نکته بس عذر تقصير ما  چه برخيزد از دست تدبير ما؟ 

 چه قوت کند با خدايی خودی؟  همه هرچه کردم تو بر هم زدی 

 رود بر سرم که حکمت چنين می  برم  نه من سر ز حکمت بدر می
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 حکايت

 جوابی بگفتش که حيران بماند  ای را کسی زشت خواند  ه چردهسي

 ام که عيبم شماری که بد کرده  ام  نه من صورت خويش خود کرده

 نه آخر منم زشت و زيبا نگار تو را با من ار زشت رويم چه کار؟ 

 نه کم کردم ای بنده پرور نه بيش  از آنم که بر سر نبشتی ز پيش 

 توانای مطلق تويی، من کيم؟    نيم تو دانايی آخر که قادر

 وگر گم کنی باز ماندم ز سير   گرم ره نمايی رسيدم به خير 

 کجا بنده پرهيزگاری کند؟   جهان آفرين گر نه ياری کند 

*****

 که شب توبه کرد و سحرگه شکست  چه خوش گفت درويش کوتاه دست 

 ست و سستکه پيمان ما بی ثبات ا  گر او توبه بخشد بماند درست 

 به نورت که فردا به نارم مسوز  به حقت که چشمم ز باطل بدوز 

 غبار گناهم بر افالک رفت  ز مسکينيم روی در خاک رفت 

 که در پيش باران نپايد غبار  تو يک نوبت ای ابر رحمت ببار 

 وليکن به ملکی دگر راه نيست  ز جرمم در اين مملکت جاه نيست 

  تو مرهم نهی بر دل خستگان   ن تو دانی ضمير زبان بستگا

 

 حکايت بت پرست نيازمند

 بتی را به خدمت ميان بسته بود  مغی در به روی از جهان بسته بود 

 قضا حالتی صعبش آورد پيش  پس از چند سال آن نکوهيده کيش 

 بغلطيد بيچاره بر خاک دير   به پای بت اندر به اميد خير 

 به جان آمدم رحم کن بر تنم  ام دست گير ای صنم  که درمانده

 که هيچش به سامان نشد کارها   بزاريد در خدمتش بارها 

 که نتواند از خود براندن مگس؟   بتی چون برآرد مهمات کس 
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 به باطل پرستيدمت چند سال   برآشفت کای پای بند ضالل 

 وگرنه بخواهم ز پروردگار   مهمی که در پيش دارم برآر 

 که کامش برآورد يزدان پاک  ويش به خاک هنوز از بت آلوده ر

 سر وقت صافی بر او تيره شد  حقايق شناسی در اين خيره شد 

 هنوزش سر از خمر بتخانه مست  ای دون يزدان پرست  که سرگشته

 خدايش برآورد کامی که جست دل از کفر و دست از خيانت نشست 

 دلشکه پيغامی آمد به گوش   فرو رفته خاطر در اين مشکلش 

 بسی گفت و قولش نيامد قبول  که پيش صنم پير ناقص عقول 

 پس آنگه چه فرق از صنم تا صمد؟   گر از درگه ما شود نيز رد 

 که عاجزترند از صنم هر که هست  دل اندر صمد بايد ای دوست بست 

 که باز آيدت دست حاجت تهی  محال است اگر سر بر اين در نهی 

 تهيدست و اميدوار آمديم   خدايا مقصر به کار آمديم 

 

 حکايت

 ی مسجدی در دويد به مقصوره   شنيدم که مستی ز تاب نبيد 

 که يارب به فردوس اعلی برم    بناليد بر آستان کرم 

 ای فارغ از عقل و دين! سگ و مسجد  موذن گريبان گرفتش که هين 

 زيبدت ناز با روی زشت نمی چه شايسته کردی که خواهی بهشت؟ 

 که مستم بدار از من ای خواجه دست  اين سخن پير و بگريست مست بگفت

 که باشد گنهکاری اميدوار؟  عجب داری از لطف پروردگار 

 در توبه بازست و حق دستگير  نگويم که عذرم پذير  تو را می

 که خوانم گنه پيش عفوش عظيم  همی شرم دارم ز لطف کريم 

  نگيری نخيزد ز جایچو دستش  کسی را که پيری درآرد ز پای 

 خدايا به فضل توام دست گير   من آنم ز پای اندر افتاده پير 

 فروماندگی و گناهم ببخش   نگويم بزرگی و جاهم ببخش 
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 به نابخردی شهره گرداندم   اگر ياری اندک زلل داندم 

 که تو پرده پوشی و ما پرده در   تو بينا و ما خائف از يکدگر 

 تو با بنده در پرده و پرده پوش  ن خروش برآورده مردم ز بيرو

 خداوندگاران قلم در کشند   به نادانی ار بندگان سرکشند 

 نماند گنهکاری اندر وجود  اگر جرم بخشی به مقدار جود 

 به دوزخ فرست و ترازو مخواه   وگر خشم گيری به قدر گناه 

 وگر بفگنی بر نگيرد کسم  گرم دست گيری به جايی رسم 

 که گيرد چو تو رستگاری دهی؟   آورد گر تو ياری دهی؟ که زور

 ندانم کدامان دهندم طريق  دو خواهند بودن به محشر فريق 

 که از دست من جز کژی برنخاست عجب گر بود راهم از دست راست  

 که حق شرم دارد ز موی سفيد  دهد وقت وقت اين اميد  دلم می

 آيد از خويشتن میکه شرمم ن  عجب دارم ار شرم دارد ز من 

 چو حکمش روان گشت و قدرش بلند  نه يوسف که چندان بال ديد و بند 

 که معنی بود صورت خوب را   گنه عفو کرد آل يعقوب را؟ 

 بضاعات مزجاتشان رد نکرد   به کردار بدشان مقيد نکرد 

 بضاعت ببخش ای عزيز بر اين بی  ز لطفت همين چشم داريم نيز 

 که هيچم فعال پسنديده نيست  ه تر ديده نيست کس از من سيه نام

 اميدم به آمرزگاری تست  جز اين کاعتمادم به ياری تست 

  خدايا ز عفوم مکن نااميد   بضاعت نياوردم اال اميد 

  

  

  

  پايان

  "و من اهللا التوفيق"
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