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  چند کالم به عنوان مقدمه

  همچنان تکرار خواهد شد و از این پس نیز اند  شته و نو اند بسیار گفتهبسیار ، از ابتداي پیدایش تا به امروز 

  دسته می توان تقسیم کرد اما گفتارها و نوشتارها را به سه

  شعار-3          شعر-2          شعور-1

آنچه  می کندرا احاطه و همه دایره هستی که از مرکزي پرنور آغاز آن مفاهیم عبارت است از : شعور 

و از پیدایش تا ابد معتبر را در مینوردد که زمان و مکان مفهوم مطلق می باشد  نوشته و یا گفته می شود

 نقدر  و گراکه بسی عظیم چنین نیست  تیو اثرارا یاراي تراوشات مغز انسان  کلماتی که .و قاطع است

و درمند انسان درمانده به یاري جهل  اتمکوچکتر از یک یا اثري که بدون تیرگی است شعور کالمی  .است

  .، که آن کالم خداوند است و بسمی درخشد دریغ  میتابد و بیو بی امان نوراست ،  آید می

با از دیدگاهی سالم گوینده ي آن  که و بی تکلفی یافت و گفتارهاي صادقانه را می توان در عبارات : شعر 

عمل کند و به آن معتقد  کند به آنچه که بیان می. حق بگوید و بنویسدو فقط براي رضاي احساسی سالم 

  .از اثرات گفتارش تحت تاثیر قرار بگیردو خود قبل از هرکس دیگر 

صادقانه و بازتاب آن نیز .، وصلحا بر می آیدکه از اولیا کالمیست .نظم و هم  نثر باشدمی تواند :هم شعر

  .و سازنده استآن هم فراگیر و مثبت و اثرات جاودان 



و نوشتارها که بسیار  در درون گفتارهابزرگ و جذاب و بعضا مفاهیم کلمات زیبا جمالت پرطنین ، : شعار 

تحت منعکس می شود که  اغذصفحه کبر ولی تراوشات از مغزهائی ،   و تیز ادامه خواهد داشتدیده شده 

یا به گوینده می باشد ، و دنیائی قطعی میا براي اهداف یا مسکرات مخدرات چه  .احساسی ناسالمتاثیر 

آنچه را که ،  کند خود عمل نمیمی گذارد  حهآن صآنچه بر .زودگذربدون اعتقاد است یا ،  می گویدآنچه 

است و پراکنده گفتارها امروز بسیار تراز بسیار و  ها اینگونه نوشته.کند خود از آن پرهیز نمینهی میکند 

پس احساس سالم یکی .ها بوده باشد شعارگوئیارزشها ، و بحرانی شدن خلقهاي دربند پریشانی شاید دلیل 

  .اثر است ، دارد یا بیاثرسو هنري یا  آن هر یکه بهنر بطور کلی می باشد ارکان از 

موالنا ، وقتی بزرگانی چون عطار و آید می و نه از هرکس برگفتن شعر نه کار هر بقال است :  آخرین مطلب

ماند که قابل  حقیر چه میاي چون  از مورچهدر ردیف شاعران باشند ... الی و سعدي و نظامی و حافظ 

لذا  .پس باید شعار باشد هم نیست ، و هرگز ادعایی توان شعر گفت  ، نمی ه رالذا این مجموع.گفتن باشد

موافق نبوده و دمی تا کنون که با هیچ دود و رسانم  بعرض می که شعار هم نیستبه عنوان دفاع از این 

یراتی که حقیر را به جوشش تاثام  کردهتا به امروز به شکر خدا پرهیز  راتو از مسکرات و محذندارم الفتی 

از  آنحضرت تلقینات که از دستورات و الهامات و از خود از یکطرف کشاند عشق به پیرو مرشد  میو کوشش 

  .بوده استطرف دیگر افاضه می شود 

آنچه که .ام احساس سالم را تقدیم کردهبنابراین .در سراسر وجودم حاکم پیوسته با وضو بوده و یاد خداوند 



و هنر بزرگان ادب  کهنیست شعر .می باشدپیامبران شعور نیست که آن مختص در مقابل شما قرار دارد 

و شاید براي  باشد در حد آرزو میکه دسترسی به آن اند  تکیه زدهاین وادي و بلند در قله رفیع آنچنان 

  .غیر ممکنحقیرسی چون من 

بیان اي  محاورهکالم همان یعنی کالم  ترین ادهبه سکه ادراکات و الهامات که سعی بر آن بوده شعار نیست 

لذا .به گفتن بازگردیدنفس زبان تعقالت بري از .و دور از تعصباتامروزي گفت را باید سخن که امروز شود 

  .دلشدگانتقدیم ، کالم آري فقط .کالمی بودبگویم د اجازه بدهی

  

     یا علی مدد

 



  که نورش بر قلم گردیده شامل

  گشد اندیشه را آنسوي آفاق

  ند سر آن جز سینه چاکاننندا

  به هستی جز نماي حق نبینند

  که دانش با قلم گردیده افزون

  یدسخن را با زبان دل بگو

  چو کاهی باشد اندر خیل خرمن

  دلی افتاده در ابهام صحرا

  بگویم از محبتها ، حکایت

  استبه فضل حق امید عاشقان 

 

 

 

 

 

  دل ي به نام حق گشایم پرده

  قلم در سینه دارد راز عشاق

  خورد بر قلم چو خون پاکان سمق

  هما نها کز ازل با حق قرین اند

  قلم را حرمت است باالتر از خون

  بود تقدیم هرکس دل بجوبد

  من ي حدیث این دل ویرانه

  دلی کوچک که کرده رو به دریا

  دلی افتاده در بند محبت

 آنچه در قلبم نهان است بگویم ز

 

 

 

 

 



  عقابی پر غرور چون شیر غران

  به حرص و آرزو آلوده بودم

  گهی هم مانده در رویاي ثروت

  تهی ز اندیشه و پرخواه و پرگو

  که هر سو را بود یک سوي دیگر

  به مانند دلی باشادي و غم

  بدن پستی یحوید ، روح باال

  به هستی سیل رحمت ما گشودیم

  برگزیدیم  زمینش خلیفه در

  بود او بهترین مخلوق دنیا

 

 

 

 

 

 

  که من بودم جوانی خام و نادان

  به تنگناي هوس افتاده بودم

  گهی جویاي نام و گاه شهرت

  جو تن و خواه پرور و تن بدم تن

  آخرولی دارد دو رو هر سکه 

  هم  پی رچنان کوروز و شب اند

  چنین بوده است ز اول خلقت ما

  خلقتبفرمود با مسال نک روز 

  که آدم را چنان ما آفریدیم

 کل اسما ایم ما به او آموخته

 

 

 

 

 



  گمان است بدخیال ما به آدم ، 

  هشتباکه نفس او بگرداند 

  ز موعود.وبمانید منتظر تا ر

  فرمانوبه سجده می دهیم دستور 

  کشاکش دارد و تاب و تقال

  در آن سوي دگر هم نور در پیش

  اگر کام و نیاز تن برآریم

  ر با نگاه دل نظارهکنیم گ

  شهابی تیز یا همچون صدانی

  بیابد آن دلی کو هوشیار است

 

 

 

 

 

 

  نمودند عرض خدا یا پس چه سان است

  ند پر او زمین را از گناهشک

  به پاسخ خالق یکتا بفرمود

  شما را نیست ، علم و دانش آن

  از این رو آدم از علوي و سلفی

 لهیب شهوت از یکسو زند نیش

  نداریم بهتر اصلیبه جز خواب ح

  جهان سرشار باشد از اشاره

  هائی به هر لحظه نهادند نکته

  گاهی آشکار است وگهی در رمز 

 

 

 

 



  به نورش برده از جهلش بکاهد

  ز یک گذرگاها شنیدم آن صدا

  م از خشم و غضب بوددش مروخر

  که حاکم گشته پست و زشت و دژخیم

  که شاه مملکت برگردد از دین

  دردانگیز خالیق را به مرگی

  دل انسان ز وصفش در فغان شد

  در اندیشه که باید کرد چه کاري

  گفت شمرده بد بیانش سخن می

  به قدر ارزنی هم باشد آنجا

 

 

 

 

 

 

  برون آرد ز غفلت هرکه خواهد

  مرا آن لحظه پیش آمد به ناگاه

  سراسر مملکت در تاب و تب بود

  اطاعت از حکومت گشته تحریم

  و آئین در این کشور نباشد رسم

  مسلسلها نفیري وحشت انگیز

  چنان کردند که با برگ در خزان شد

  مردد ایستادم در کناري

  شنیدم پیرمردي با جوانش

 دلی گر داشته باشد مهر موال

 

 

 

  

 

 



  نجات آن جهان بر او تمام است

  ازل او بود ، همیشه باقی است او

  ولی حق ، وصی است بهتر خاتم

  تچنان واالتبار انسان مگر کیس

  نیست نکه او را مثل و مانند در جها

  ام گوش که روزي این سخن را کرده

  کجاهاناتا  مبهر جا سر زد

  خشونت ، اعتصاب با هم در آمیخت

  زا آرامش نبود نام و نشانه

  چه باید کرد؟ چه خواهد بود در پیش

 

 

 

 

 

  

  جهنم آتشش بر او حرام است

  او ستساقی ا ثربود میزان ، به کو

  جق در دو عالمهموست آئینه 

  در اندیشه که آیا این چه مهریست

  اش ، آئین او چیست چه باشد کرده

  گذشت آن روز و من کردم فراموش

  ها شدم از نو گرفتار هوس

  بساط کاسبی از هم فروریخت

  دگرگون گشت اوضاع زمانه

 شدم بیکار و افتادم به تشویش

 

 

 

 

 



  تهی ز اندیشه کرده مغز انسان

  در گشایم تا ز آن ره هینه را

  نهد از رنج باري بدوشم می

  اسرار حکمت فرو در پرده ي

  تو گوئی از ازل سهمم همین بود

  نه امکانی که آرامش پذیرد

  چه راهی پیش گیرم ، خدایا

  نماند از من بجز نقشی و خالی

  روندي بود زبن با قرض همراه

 چراغی هم نبود روشن به راهم

 

 

 

 

 ز یک سو تنگدستی پنجه درجان

 پولی بود که سد جوع نمایمنه 

  ناسازگاري رزمان دارد س

  تمام کودکی در درد و محنت

  همه ناکامی و نامردي بود

  نه دستی بود که دست من بگیرد

  بدم درگیر هنوز با این معما

  قوت من بود نان خالی اسرسر

  نبود دائم همان نان بلکه که گاه

  افق بد تیره و تار در نگاهم

 

 

 

 

 



  دنیاي ناسوت تهی ز احساس این

  بظاهر دلفریب ، خوش خط و مفتون

  پذیرد رنگ و رنگها در نوردد

  قرینه رنگی بود با هرکدام

  زمانی هم ز رنگ تسلیم برآید

  قرین با عشق و مهر همزاد باشد

  نگردد هرگز از شیطان هراسان

  به قلبم آتش کینه درآمیخت

  که کار است راه و پایان مرارت

  ویمچرا دور است هرآنچه من بج

 

 

 

 

 

  نوجوانی مانده مبهوتزار چنین 

  عجب دنیاست بس ناکس ودون

  آنکس گرد این دنیا بگرددهر

  حسادت ، انتقام و خشم و کینه

  گهی رنگ با تجاوز خود نماید

  انسان زرنگ آزاد باشد .به ذات

  نگیرد گر تعلق ذات انسان

  فشار زندگی خشمم برانگیخت

  نبودم روي گردان من ز زحمت

 چرا بستند به رویمولی درها 

 

 

 

 

 



  بود بدبختی اندر ریشه من

  به حل معضالت کوشش نمایم

  گشوده ، بی تکلف گفت و آشفت

  خواهد برایم چه طرح دارد چه می

  به جانم آتشی سوزان گداخته

  بمیرد در سرشتم نور و دانش

  خطا باشد اگر باشم خطاکار

  بپرسم از خدا تا گردم آگاه

  را گشاید کارم کسی اسرار

 چو خود را خالی از اغیار از دیدم

 

 

 

 

 

  بست گذشت ز اندیشه من در این بن

  ز خالق باید این پرسش نمایم

  ولی کی می شود با حق سخن گفت

  هایم رسد تا عرش اعالء نعره

  اسیرم کرده خشمی ناشناخته

  اگر فرمان برم این دیو سرکش

  به قعر منجالب گردم گرفتار

  نمودم انتخاب تا در سحرگاه

  اي رفتم که شاید از قله فر

 شمران تا که رسیدم کوه به اوج

 

 

 

 

 



  شرنگی در درونم گشت لبریز

  بگفت از حال من ، از نیک و از بد

  همان خصلت برآید زهر حیوان

  ندارند باطنی جز ظاهرکار

  نبینی جز همان گونه که هستند

  گهی گرگ است و با دیو همدم است او

  است گهی چون خرس و خوك بی ننگ و عار

  برون کی می رود از سینه این غم

  غمم با آن غم دیرین درآمیخت

  ز اسرار فروبست لب ، نگفت با من 

 

 

 

 

 

  انگیز شدم تنها ، سکوتی وهم

  نسیم در گوش من بس حرفها زد

  بجز گرگ هیچ گرگی نزاید

  ز ببر و شیر و کژدم ، افعی و مار

  ز موجودات زنده هرچه هستند

  م است اومگر انسان ، به ظاهر آد

  زمانی زهر  آگین چو مار است

  ولی آدم کم است در نسل آدم 

  زدیده ناگهان اشم فرو ریخت

 ها زار نسیم نالید میان بوته

 

 

 

 

 



  کی از این قید توان گردید آزاد

  تو گویی حق مرا از پیش خود راند

  اي بودم هراسان میان ورطه

  رویم نباشد راه دیگر پیش

  دکسی که هستی ما را تبه کر

  چنین روزي رسد حتما به پایان

  اگر خواهم نباشم زارو مقهور

  تهی ز اندیشه و پندار گشتم

  بیا سایم دمی در آشیانه

  چه سان آرام پذیرد این دل ریش

 

 

 

 

 

  و فرایادآه زقعر دل کشیدم 

  نیامد پاسخی دستم تهی ماند

  و ترسان لرزان زبیمی گنگ دلم

  اگر تا روز بعد کاري نجویم

  زنم بنیاد نامردروم بر هم 

  نتیجه هرچه باشد بهتر است آن

  تکان باید دهم با اهرم زور

  شدم خسته ز خود بیزار گشتم

  باره سوي خانه نمودم رو دو

 دگر روزم چه خواهد بود در پیش

 

 

 

 

 



  زنو آغاز گردید ، دگر روز

  به رویم درگشاید .کسی از مهر

  حلقم آویزازکنند زین جرم اگر 

  گرگ است و گژدمکدام ببر است کدام 

  ز تشویش خاطرم گردیده بیتاب

  جانم میازارد اینز طاقت بیشتر

  که دامن تر شده زین چشم گریان

  تنم رنجور ، به پایم بند و زنجیر

  شد و درهم شکست در مغزم افکار

 ز اوضاع گفت و از دنیا رغم زد

 

 

 

 

 

  سرم لبریز دردي شد توانسوز

   زار رفتم که شاید بسوي الله

  من فرو پاشم همه چیزوگرنه 

 نگاهم می دوید در پیش مردم

  دلم در سینه بود چون موج و گرداب

  خداوندا لب تیغم من زار

  مرا دریاب امیدم بازگردان

  ایی درون گردیده درگیرغبه غو

  و تار هجهان در پیش چشمم تیر

  صدایی آشنا غوغا بهم زد

 

 

 

 

 



  چرا پس پیش ما یکدم نیائی

  حال و فرتوتتنم لرزان و سرد ، بی 

  به لکنت پاسخی دادم به تردید

  به خوشحالی نمود ابراز که عالیست

  براي تو ، همه جا کار مهیاست

  ز بعد آنکه کردیم گفتگوئی

  دلم آرام شد و با شوق ، همراه

  زهم برچیده آن تار تنیده

  وصال است گر کنی با فضل مدارا

  بجوئیگنج ز قعر بحر توانی 

 

 

 

 

 

 

  در کجائی که اصالبگو با من 

  به رویش خیره ماندم مات و مبهوت

  ت باز پرسیدرز حالم کرد ، حی

  چو دانست دست من از کار خالیست

  سپس داد آدرسی گفت کار آنجاست

  جدا گشتیم ز هم هریک به سوئی

  به آرامی گریستیم ناخودآگاه

  تو گوئی حق صدایم را شنیده

  سخن گفت حق عیان و آشکارا

 چو گوئی انگیز است کالم دل ، دل

 

 

 

 

  



  است و تواناست است و عظیم حکیم

  ش از دل بخوانیردهد پاسخ گ

  که بد دستش تهی از زشت و زیبا

  هم رازدلت با کردکار بنما تو 

  سخن با هر زبانی وکه گوید ا

  سري بی یاور و همسر نباشد

  نوائی گنگ ، با جانم درآمیخت

  نوائی جاودان مانند رویا

  ین شددل از کینه تهی با عشق قر

  گردید پدیدار نفرو افتاد جها

 

 

 

 

 

  را مالکی دانا و بیناست نجها

  هرکس با زبانیبه سخن گوید 

  حقیري همچو من در دار دنیا

  آوازبه صدایش را شنید در جان 

  که اوست مهربانتر از هر مهربانی

  چو فهمیدم جهان بی در نباشد

  دلم آرام شد و ترسم فرو ریخت

  گیرا نوائی دلنشین ، دلچسب و

  به جاي خشم محبت جانشین شد

 اي تار ز پیش دیدگانم پرده

 

 

 

 

 



  صدا در حمد و در  ذکر جهانی یک

  شوند جمله مطیع و گوش به فرمان

  رسم تفرد هفراموشش شد

  ارش تباهشینموده مال بس

  خویشش شده گم دریکی در خویش و

  زنباا رهوس آلوده با نفسش د

  به باطل غرق و در آن ماندگارند

  گردد ز شیطان بد اندیش رها

  سپس القاب دیگر هدیه دادند

  عمل با علم چنانچه گشت همراه

 

 

 

 

 

  جهانی بیکران زیباتر از فکر

  نبات و جامد و جاندار به جانان

  بجز انسان که باشد در تمرد

  ر مال و جاهشییکی گشته اس

  به نخوت تکیه داده ، بی ترحم

  درون قصر یکی در نعمت و ناز

  مسکینان ندارندخبر از حال 

  اگر اگه شود از فطرت خویش

  به خلقت نام ما آدم نهادند

 بشر گفتند چو آدم گشت آگاه

 

 

 

 

 



  زند تکیه به عرش در روز میزان

  روا نبود سخن گفتن به پروا

  جمله مخلوقات دنیاستبسان 

  خلقت مکانی که جوید غیر از این

  قرین با معرفت در فکر و کردار

  دزرنگ مصلحت بیزار گرد

  که شیطان ، دیو و دد گردیده مقهور

  به بیسوئی کشیده عشق ، قامت

  همین جاست نقطه پایان هرغم

  همین جاست کز همه جا بهترین است

 

 

 

 

 

 

  او با نام انسان  گردد ملبس

  کمی گسترده گویم مطلبم را

  بود آدم که نام خلقت ماست

  ولی آدم شود اشرف زمانی

  به هر آدم که آگاه است و بیدار 

  بشر بر قامتش اطالق گردد

  بر این مرکب رود تا قله نور

  در آن قله همه انس است و الفت

  همین جاست مقصد و ماواي آدم

  همین جا آه دلها پرطنین است

 

 

 

 

 



  تختگاهست  همین جا بهر آدم

  سد تنها غرور استو منع ره در این 

  نور درآمیخت با ره تاریک را

  ، گه نام انسانبشر .گهی آدم

  ین بود آنچه در من کرده تاثیرکه ا

  به کرنشسر به درگاه تو سایم 

  فروزانتر ز خورشید است و پرنقش

  تهی گشته ز نخوت ، خاك گردیم

  دل است کو پاکترین آئینه ماست

 پیشخود گام  ينهیم با استوار

 

 

 

 

 

  همین جا بر مالئک سجده گاه است

  ز آدم تا به انسان راه دور است

  فروریخت بشر باید شد و سد را

  دلیلش بوده این شاید به قرآن 

  ردم هرسه را بر موج تفسیر سپ

 خداوندا نگهدارم ز لغزش

  کالمت دلنشین است و فرحبخش 

  رم کن درك آن تا پاك گردیمک

  قدمگاهت درون سینه ماست

  کمک کن دل تهی سازیم ز تشویش

 

 

 

 

 



  ز ابتدا آغاز گردید شبه عشق

  یار پیش و یا خواهد کراآید چه 

  دوباره مغز من وقتی فزون یافت

  که بی اندیشه هر کار است باطل

  به تائیدش سخن سرداده مولی

  بدتر و بی ریشه باشدز حیوان 

  و همدم رکه با اندیشه باشید یا

  سپس جان را از آن مشعل بیا فروخت

  شراري زد به جانم نور مطلق

  چه دستی کرده این اسرار برپا

 

 

 

 

 

  یدبسوي قصه باید باز گرد

  شدم مشغول کار با سعی بسیار 

  روند زندگی ازنو سکون یافت

  بود اندیشه افضل بر فضائل

  که این است از کالم حق تعالی

  اگر آدم تهی ز اندیشه باشد

  بفرمود مرد مردان دو عالم

  ز اندیشه توان دانائی اندوخت

  مراهم شد نصیب این نعمت حق

 چه حکمت بود ، چه رمزي خوانم آنرا

 

 

 

 

 



  ا هست ، همیشه هست و هم نیستج همه

  دیده پنهان از بهر جا حاضر و

  طبیب است او اگر بیمار خواهد

  مبینمایم جستجویش فارغ از 

  مرغ شباهنگ نچو ناله نمایم

  نشانش را ز هر واصل بجویم

  پیغام که نزدیک است لقایشرسد 

  همه گلها ز روي اوست شرمسار

  به هر ذره نهان اوصاف کویش

  این مسکین نگاهی ز لطف بنما به

 

 

 

 

 

  کسی دستم گرفت اما نگفت کیست

   فروغش متصل هرجا نمایان

  کند یاري هرانکس یار خواهد

  بر این منوال گرفتم سخت تصمیم

  م چنگزنگر ، بدامانش  بمبیا

  به تحقیق راه وصل او بپویم

  خاك پایش نشیند به چشمم گر

  پربار .ز عطر اوست درخت عشق

  رویشنقش به هر برگی نشسته 

 به شاهراهم هدایت کن ، الهی

 

 

 

 

 



  بالمو کاهکه گردیده غمی جان

 رو به زوال است فقر یکی در چنگ

  تفاوتها ز چیست آخر ، خدایا

  نباشد فقر در این ارض و سماوات

  به خرسندي رسیدیم ودان ک انچن

  اگر مانع نگردد شرط و اما

  برادر جملگی گردیده با هم

  هاد استناز سست نهادي غیر از این 

  ز هر قشري بود کارگر مهمتر

 بدست کارگر است هر چیز مهیا

 

 

 

 

 

 

  شب جمعه نشستم با خیالم

 استدر این دنیا یکی سرشار مال 

  ندارد این سوال پاسخ که آیا

  ن مساواتدمگر مقدور نیست ، بو

  بدنبال چنین فکري جهیدم 

  ، حل این معمامارکسیسم دبو

  بداند مارکس برابر خلق عالم

  مبنا بخواهی اقتصاد است اگر

  بناي آن نهادند دوش کارگر

 گشت شکوفا گرجهان با دست کار

 

 

 

 

 

 



  یکی چو لیل و دیگر چون نهار است

  یکی گوشت و یکی چون استخوان است

  رمار و مردابیجهان جز این شود 

  پندارمهرآن راهی جز این سالم 

  شود تشویق به سوي کار بسیار

  رنج و درد و حسرت و غم ایندزد

  جهان یکسر شود سرشار از گنج

  تن زبانند  مه یکدل ، همه یکه

  نگنجد محتکر هرگز در این دهر

  سر نوشت است یوبه بند افتاده د

  

  

  

  

  دگر باقی همه ابزار کار است

  یکی الزم یکی ملزوم آن است

  تعلق دارد ابزار ، به صاحب کار

  جدا نتوان شود کارگر ز ابزار

  مالک به تولید هرکه کرد کاربود 

  بدینسان بوده خلق در خدمت هم

  حاصل رنج نرنج چو دست آید ز به

  زحمت کشاننددر اینجا متحد 

  پرور در این شهر نباشد جاي تن

  بیابد هرکه جویاي بهشت است

  

   



  ره دانش بهم پیوسته گردد

  چاهی در مسیر است در سرابی نه

  نیاز تا روز آخر او بیشود 

  و آموزش محیاست براي نشو

  نیارزد هیچ ملکی پشیزي

  کسی را مالک مطلق ندانند

  ز رنج دیگران خوردن چو رویاست

  که دارد آرزو حدي و حصري

  به نام حرص و آزش گفتگو شد

  چنانچه قطره در دریا قلیل است

  

  

  

  

  ره سرمایه داران بسته گردد

  وجود خارجی از فقر نیابی

  هر آنکس زاده شد از بطن مادر

  هیچ کم و کاست نچه الزم است بیهر آ

  نباشد هیچکس مالک به چیزي

  مالک برآنند همه هرآنچه هست

  پروري مردود در آنجاست لذا تن

  به پول نتوان خرید کاخی و قصري

  گر آرزو شدضابطه برون از 

  استشود جمع اصل و فردیت ذلیل 

  

  

  

  

  



  شود نابود ، استثمار ز بنیاد

  حسرت همچو یک شمع نسوزد کس ز

  ، برادربه ناچاري شوند با هم

  ز بن برچیده خواهد شد جنایت 

  بهر کس می رسد در حد مقدور

  سالمت زین روند گردد پدیدار

  به تحقیق قدرت شیطان فنا شد

  سپارند ره می همه  به یک مقصد

  پس از عمري به آرامی بمیرند

  به نظم چون گفته شد پس جاودان شد

  

  

  

  

  

  کثریت گشته ایجادحکومت ز ا

  ي نگیرد بهره از جمعداگر فر

  ابربرچنین چون شد همه گشتند 

  فراموش گشته حقد و پز ، حسادت

  شود بیرنگ آنجا زن و زور

  همه در کار و حرف اول است کار

  بنا شدسالم  امعهاگر یک ج

  همه با هم براي هم بکارند

  آن کامیست که از دنیا بگیرندکه 

  یان شدچنین بود اصل اول که ب

  

  

  

  

  



  چه تدبیري است که هستی بر دوام است

  چه نیرویی بر اندیشه گواه است

  و از فکر و بیان استدرك فزون از 

  چه بود است ابتدا و آخرش چیست

  ز آن چه هست و بود جوید چه بهتر

  توان یافت طرز آن چیست چه راهی می

  دبر کیست و پاسخگو که باشدم

  کدام آگاه دهد فرمان و دستور

  می از راز و رمز آن عیان کنک

  چه حد در اختیار یا ناگذیرست

  

  

  

  

  

  پس هستی چیست و اسرارش کدام است

  گاه است کدام اصل است که خلق را تکیه

  نظمی که بیرون از توان است آن بر

  چه کس میراند حکم ، فرمانبرش کیست

  صد آخرقکجاست این کاروان را م

  چه باشد آفرینش ، مرز آن چیست

  پرسش است پاسخ چه باشد هزاران

  ستورمبه راز سر به مهر و رمز 

  آسان بیان کن اگر کالمی هست

  ستاگر درد است چه سان درمان پذیر

  

  

  

  

  



  که بودن ظاهر و خالی ز مستی است

  ندارد این جهان مقصود و منظور

  اگر از غول ترس ، جان را گسستی

  پیشه گردیدهها ، ز ترس این قصه

  ت گزندهچو نیش عقرب و مار اس

  توان اثبات نمودش ساده و سهل

  به ظلمت خیره چشم ، بسیار گردد

  خطرناکند همه ، بی رحم و انصاف

  همه خیره درون چشم کودك

  ترس آزاد که شاید گردد او زین

  

  

  

  

  

  در اصل دوم مارکسیسم هستی است

  ندارد سر مکتومی ز چشم دور

  دیالکیتک بود اسرار هستی

  ها باطل ز ریشه تمام قصه

  ز تنهایی بود ترسی کشنده

  دلیل ترس نیست چیزي بجز جهل

  اگر طفلی شبی بیدار گردد

  هیوال می شود هر چیز در اطراف

  روانند سوي کودك اندك اندك

  زند کودك ز ترس ناگاه فریاد

  

  

  

  

  



  ترس او به آخر و رسد تشویش

  به عینیت در آنیم ز ذهنیت

  سراب است آب و چاه است گاهی راهی

  ازي اژدها شبشود چادر نم

  پروریده ، کرده پروا همه خود

  زارآ به دانش دور کن ترس دل

  به غیر از آن نباشد گفتگوئی

  که هر اصل را درون آن گمارم

  در این مجموع تحرك رو نماید

  دگر فرعند همه خالی زهر اصل

  

  

  

  

  

  چو برق روشن شود از سوي مادر 

  ز هر ظلمت به سوي نور چو آئیم

  ار واهیندارد ذهن بجر افک

  کتی در شب شبیه دیو و عقرب

  چیزي که کودك دیده اما نهما

  پس هر ترسی ز جهل گردد پدیدار

  دیالکتیک بود رازي که جوئی

  چها رکن است که باید برشمارم 

  تز است اول ، سپس آنتی تز آید

  بود پایدار همه هستی بر این اصل

  

  

  

  

  



  هرآنکس دیده بگشاید عیان است

  دهخداوندي ندارد آفری

  شود کاملتر از امروز ، فردا

  مست  چنین دان گر که هشیاري نه اي

  ی میامیزقبترس ، هم با چنین خل

  به عینیت ره دانش بپوئی

  ی هم به دنبالقچراغی گشته خل

  مضردین همچو تریاك است و افیون

  به استثمار کشد فکر و زبان را

  ندد راه دانش از پس و پیشبب

  

  

  

  

  

  جهان استبر این محور روند این 

  تحرك چون بود در هر پدیده

  کامل جبر تاریخ است در اینجات

  زمان تا بود چنین بود و چنین هست

  ز رویا و ز مستی کن تو پرهیز

  جهان را گر به عینیت بجویی

  و شاد و سبکبال د رسیبه کام خو

  طیونسبود دین راه و رسم سف

  کشد بر یوق تحمیق مردمانرا

  گلی را برکند از گلبن خویش

  

  

  

  

  



  اثر بود  مبه نظم آمد اگر چه ک

  ز بعد حرف به خود قالب بگیرد

  عمل با نقشه عین هم ، برابر

  به هر ظرفیتی ، پیمان و ظرفی

  که هر مکتب بگوید ، بهترین است

  کجاست میزان ، کجاست دریا و ساحل

  اي بر این دوام است کدام انگیزه

  نباشد زین نوا ، ساز و نوائی

  ، آغاز رحمتوکجاست سر منشاء 

  کند آغاز چه کس بنیان پندار

  

  

  

  

  

  ز این مکتب کالمی مختصر بود

  چنین پندار اگر صورت بگیرد

  سراسرچنان گوئیم شود اجرا ، 

  حرفی نقصانی ، نه اشکالی ، نه نه

  بماند بی جواب پرسش چنین است

  تفاوت چیست میان حق و باطل

  چیست فراز آن کدام است شفرود

  عشق جائیبه جائی که ندارد 

  چه معیار است میان نور و ظلمت

  چه کس الگوي کردار است و گفتار

  

  

  

  

  



  دگر معیارها ، گرد و غبار است

  دگر کاري نیارد بردن از پیش 

  چه مقصودیست به غیر از اینکه عالیست

  کواکب ، اختران در آسمانها

  یک زان دگر باشد اثرها به هر

  بر این پندار هزاران انتقاد است

  ر آفرینش آخرین نیستزمین د

  جدا کل را زجزء آسان توان کرد

  ئی زبون استزج هر که علم ما به

  به اقیانوس بود هریک قرینی

  

  

  

  

  

  اگر در جامعه پول استوار است

  شود انسان اسیر معده خویش

  هدف در اقتصاد جز خواب و خور چیست

  جهان بیکران ، این کهکشانها

  ، قمرها و زخورشیدها ، شهابها

  ستاین همه در اقتصاد ا بناي

  ستنیچرا؟ چون مرگز دنیا زمین 

  دو دسته آفرینش را توان کرد

  اگر گل است ز علم ما فزون است 

  ینیبدرون جزء هزاران جزء 

  

  

  

  

  



  مقابل آدمیست در خودپرستی

  از آن روزي که گشت از دانش آگاه

  که هر سري بود دریاي حکمت

  هرآنکه عالم است واقف بر این است

  د آدمی برخود بیالدنشای

  شزینبدون قدرت است گاه در گ

  به نادانی رسد که عزت و جاه

  کسی را نیست توان تا باز کند جلب

  بگردون جوید او از نو مکانی

  فطرت ما تیره به زنگار گشته

  

  

  

  

  

  علوم است از شمار بیرون در هستی

  به جهل مطلقش گردیده همراه

  به هر برگی قرین اسرار خلقت

  و جهل راهی عظیم است میان علم

  هر آنکه عالم است از جهل بنالد

  ضعیف است هرچه است در آفرینش

  گاه یلی پشه   شود مقهور یک

  زموئی زندگی گردد اگر سلب

  بچنگ آرد دوباره زندگانی

  چه راز سر به مهریست خلقت ما

  

  

  

  

  



  سپس در نوجوانی مست و مغرور

  تر شود سیر و نماید تن قوي

  مردمانرا به فرمانش درآرد

  بسوزد لحظه لحظه در نیازش

  منم از بهترین ، از خلق جدایم

  نبودست هیچ خدا در هیچ زمانی

  که نیست هستی بجز خوردن ، غنودن

  به حل معضالت این راه تنهاست

  کدام ظلمت؟ چه باشد معنی نور

  شفق تا گشت پدید ، بگسته این بند

  

  

  

  

  

  به گهواره ز دست پشه رنجور

  کز شیر مادرزبون و ناتوان 

  اگر روزي ببلعد این جهان را

  شیند هرگز حرص و آزشنن فرو

  رسد آنجا که گوید من خدایم

  درون علم خدا را نیست مکانی

  دیالکتیک بود اسرار بودن

  اگر تقسیم گردد هرچه پیداست

  چه مفهوم دارد عشق و مستی و شور

  نپاید این چنین رویا شبی چند

  

  

  

  



  ادروید

  تر بود ز مرگ نوجوانان دیده

  رش فریادعز مظلومان رسید تا 

  فرو بارید و برکند ریشه و برگ

  چه نقشی بسته است در سینه دهر

  نگ فتاد ، خوار و نگوسارنفرو در 

  بسان اژدها پر خشم و با قهر

  د راهی کز آن ره چاره سازندنب

  هی سوي رود و کوه و جویباروگر

  ترس و بیم آسوده مانندشبی از 

 

  

  

 

  بود به هنگامیکه جنگ آسمیه سر

  نقاب آدمی از چهره افتاد

  ز هر سو پیک مرگ با نام موشک

  چو بربست رخت ، آرامش از شهر

  شد آدم دیو و دد ، خونخوار و کفتار

  ورود موشکی بر سقف هر شهر

  مسجل که گروهی جان ببازند

  گروهی ترك شهر کردند بناچار

  پندار که جان از مرگ رهانندبر این 

  

  

  

  

  



  بدست خالقیت حی و توانا

  نماند سنگی به سنگ ، خشتی به چوبی

  نمود بیننده را دلریش و دلچاك

  کمی رنجید ولی ماند در تنش جان

  بجز از حق کسی واقف بر آن نیست

  خوار و زبون شد شز حیرت دشمن

  نماند از او کنون نام و نشانی

  جهان کرد او ، چون خداي این دنکر

  به دشت و کوه پناه از ترس بردن

  بانبیایکی در شهر ، یکی اندر 

  

  

  

  

  

  ولی غافل که مرگ و هستی ما

  اد موشک غروبیفتبه شیخ هادي 

  از آن رویداد بماند ویرانه و خاك

  زن پیري به زیر سقف ویران

  یستزدرون شعله آتش توان 

  خلیل اهللا به آتش چون درون شد

  ماري ، جوانی دبه دشت و کوه گزی

  ز ترس موشک او ترك آشیان کرد

  رقم خورد از ازل اینگونه مردن

  به هر فعلی بود حکمت فراوان

  

  

  

  

  



  بسوي خود اجل اورا نخواندست

  سو ، بدانسو ینزکشد اورا اجل 

  قوانینش برون از اعتبار است

  که کرده این جهان تنظیم و تکوین 

   همیشه حاضر و با قدرت همراه

  ر و سیر و تحقیقمشوش بهر فک

  به آشکار و نهان در هر پدیده است

  به هر برگی عیان است این حکایت

  هرآنچه هست ز عشق هستی پذیرد

  محبت را به لوح دل سپاریم

  

 

 

 

  یکی باید بمیرد ، زنده ماندست

  یکی پرقدرت و سرشار ز نیرو

  چنین بی اختیار است بشر که این

  کسی قانون کند تشریع و تدوین

  ینا و آگاهببه هر ذره بورد 

  مبرا از نیاز و ترس و تشویق

  بود نامش خدا کو آفریده است

  عشق و محبت بود سراسر او

  ز عشق است گر ببخشد یا بگیرد

  بنا را گر به عشق بنیان گذاریم

  

  

  

  

  



  شود نور از افق ناگه پدیدار

  با هر و نباشد سطح درخشان ، پاك

  که هر پوسته فروریزد زمانی

  ت را نباشد مرز و غایتسعاد

  بهر رنجی ، نهان گنجی درآید

  به شرط آنکه با دانش بسنجم

  ، پریدم  ز اقیانوس آتشها

  به عشقی پرتوان مارا نیاز است

  براي ما شود مبهم ، مفاهیم

  سالمفکر که دید سالم است در 

  

  

  

  

  

  سوي دلدار شود صبر مرکب ما

  ظاهر و و سطح تات پوسته اسومسا

  بند تا می توانیبه ظاهر دل م

  ادتعرهی دیگر بجویی بهر س

  مجازاتش نخوان رنجی که آید 

  نجی رسید از درد و رنجمگمرا 

  سخن گفتم ز دل پاسخ شنیدم

  ز لغزش رستم اما ، ره دراز است

  ز حقد و عقده تا خالی نباشیم

  شناخت دارد نیاز بر دید سالم

  

  

  

  

  



  قائم و دائمقوي به مبنایی 

  د باشدآمدي دلشا ز هر پیش

  شود روشن کالمی در جوابم

  زبانند خوشند و شاد و با هم  هم

  به شیوه فرق بسیار است ز مارکسیسم

  آنچه هست بود چون گوي به میدان هر

  کسی را نیست پروائی ، ز فردا

  ها به سبک سوسیالیسم حکومت

  بر فرض  تکیهنمودن ز عقل دور است 

  در فرارند هامکانن جوانان زی

  

  

  

  

  

  ر شود برنا و سالمزمانی فک

  ز ترس و دلهره آزاد باشد

  نمایم جستجو ، راهی بیایم

  مردمانند به غرب گویند راحت 

  به آنها گردد اطالق ماتریالیسم

  بگیرند زندگی را سهل و آسان

  ز دخل و خرج هراسی نیست به دلها

  بود حاکم به دلها ماتریالیسم

  ست ، باقی همه فرض جهان ماده

  اعتبارندها تهی از ساکلی

  

  

  

  

 



جدا گردیده دین از زندگانی  به دلها نیست براي دین مکانی

ماتریالیسم

  که آدم گشته مسخ در این گذرگاه

  ها گشودند انجمنجش به تروی

  بر این اصل جامعه بنیاد کردند

  تدبرکه بر آن مبتنی گردید 

  بر این منوال شکسته حق پرستی

  زمین و آسمان ، ثابت و سیار

  پنهان زهمه پیداست ، ندارد را

  به یک لحظه جهان ناگه عیان شد

  

  

  

  

  

  اند با این نظرگاه جهانی ساخته

  ها به نام فلسفه گفتند سخن

  دو اصل طراحی و ایجاد کردند

  یکی ساختار فرهنگ و تفکر

  تشکل یافت زماده کل هستی

  ز بعد انفجار گردید پدیدار 

  سمان ، انسان و حیوانزمبن و آ

  تصادف بود اگر پیدا جهان شد

  

  

  

  

  



  بپا کردند سخنها در سمینار

  رسوم دین نشد دیگر مراعات

  دگر احکام حق ، اجرا ، نگردید

  در این قالب نشست ، معلول و علت

  قوام یابد در این محدوده ملت

  به صحت سقم آن مجلس گواه است

  حکومت باشد از مردم به مردم

  توان کرد جلب آراء ه میاز این را

  که مجلس را ز اعضاء برگمارند

  از این مقطع گشایم پرده از راز

  

  

  

  

  

  باور نمودند بسط پندار نبر ای

  دگرگون شد اساس اجتماعات

  بجز عقد و طالق و قسل تعمید 

  دو بخش شد اجتماع ، دولت و ملت

  سه رکن گردید وظیفه بهر دولت

  اصولش نظم و آموزش ، رفاه است

  بود مجلس بپا ، ز آرا ، مردم

  مهم است نقش تبلیغات در اینجا

  لذا احزاب ز هرسو سر برآرند

  فضا آکنده است از جنگ الفاظ

  

  

  

  

  



  کنند ترسیم ، نقشه با تدبر

  به کف مانند مومی نرم گردند

  جوانان را به آن دمساز کردند

  وم و نحس استش يها در آن رو نقشه

  رزیالن است در آن رووسهاي ه

  هر کارند قادربه بر این باور ، 

  ند راه خود ، سر منزل خوشنندا

  ند در چه آئین و چه کیشندنندا

  و آمیغ لمی هدف ، بی عب بهر سو

  در آنجا لذت دنیا مهیاست

  

  

  

  

  

  گروهی پشت پرده با تفکر

  که مردم از چه راه سرگرم کردند

  ز یک روباز کردند سیاست را

  آتش جنگ ، حرف و بحث است در این رو

  لوحان است در این رو  غریو ساده

  بدست مردم است هر کار به ظاهر

  اي بیش ولی نیستند به جز بازیچه

  شیدیزیکسو بی خر از دین و خو 

  اي با باد تبلیغ بسان پشه

  هرآنچه طالبند از بهر دنیاست

  

  

  

  

  



  سپس غیرت چوکاهی رفت بر باد

  که اندیشه ز مردم بر زدودند

  نمودند شهر و هم روستا فریبا

  بدست آمد به محض آنکه شد یاد

  که هر یک بدتر از وسواس خناس

  کس زند دم ز تولید است سخن ، گر

  نظام از هم فرو پاشد به آنی

  که بیش از آن ندارد حد و امکان

  رها باشد چو تیري از کمانی

  به جبرانش محال است که برآئیم

  

  

  

  

  

  آزاد بر این ترفند نمودند سکس

  ریزي نمودند هزاران نقشه پی

  چیز دلفریب ساختند و زیبا همه

  ز شیر مرغ و جان آدمیزاد

  اجناسز  لبریز دبو هافروشگاه

  خم شده در خدمت تولید کمر

  انیمتوقف گر شود تولید ز

  حساب است لحظه ها و کمتر از آن

  از این رو تند و تیز است زندگانی

  لت نمائیمفاگر یک ثانیه غ

  

  

  

  

  



  برگمارد  شراي حفظ خویشب

  که ابزار است تهی از فکر و پندار

  اي گردیده نادید دیده وچه فرق ک

  که باشد پیک مرگی بس اسفناك

  ز توپ و تانک شود تولید لبریز

  همین است هرکه خواهد زنده باشد

  بر این معیار بجوید فصل و یا وصل

  عواطف هم خریداري ندارد

  کسی هرگز خبر از او نگیرد

  ادر با خبر از حال شوهرنه م

  

  

  

  

  

  پس هرکس در توانش هرچه دارد

  اخواسته به ابزارنشود تبدیل ، 

  کند تولید صرفا بهر تولید

  خطرناكبمبی ست اگر محصول او 

  ک ، یا بمب افکنی تیزششود مو

  ندارد فرق که او سازنده باشد

  بود بودن ، نبودن ، مطلب اصل

  درخت عشق دگر باري ندارد

  اي از درد بمیرد اگر همسایه

  نه فرزند را خبر باشد ز مادر

  

  

  

  

  



  کار خویشند چو گردابی به گرد

  درونش نیز نشاید آرمیدن

  اثرهایی که با ، بارتاب ، هست همراه

   در علم هستند همه در یک زمینه

  بگویم مختصر شرحی برایش

  عواطف باشد اما نیست حقیقت

  زند سر از گروه یا شخص مفرد

  آن تاریخ دنیانمودار است از 

  که در خلفت به انسان گشته تقدیم

  نباشد آدمی در طول و در عرض

  

  

  

  

  

  ساز خویشند همه در فکر کوك

  از این گرداب برون نتوان پریدن

  عواطف را دهد شرح علم االرواح

  ترحم یا محبت ، خشم و کینه

  هرکدام لیکن بجایش  ضروریست

  به اطالق عوام ، رافت ، محبت

  ، خوب و از بد ها تمام واکنش

  به نام عاطفه گردند مسما

  است و تقسیمبخش همین خود چند 

  شناخت هریک از آنها ، بود فرض

  

  

  

  

  



  میانش خط باریکیست زمرآت

  بسوي حق تعالی پر گشویم

  فزون یا کم بود تفریط و افراط

گذر از روي این خط گر نمودیم

رویداد

  بود پیشتاز عالم با تفرعن

  شتابش رو بسوي انحالل است 

  اي را هم نفس نیست نفس افتاده

  وابط قاطع است بی ترس و وسواسض

  چو مرغی در قفس افتاده در بند

  جست کس از او نام و نشانی نمی

  نیامد از اطاقش بانگ و آواز

  

  

  

  

  

  همان غربی که گوید در تمدن

  الل استتدر این مقطع دچار اخ

  یستدر آنجا هیچ کسی غمخوار کس ن

  وابط حاکم است خالی ز احساسض

  زن پیري بدور از یار و فرزند

  به تنهائی نمودي زندگانی

  گذشت چندي ندید او را کسی باز

  

  

  

  

  



  نسوزجاچون باد  هشب از راه آمد

  سوخت تا ناف فرو از حنجره  می

  که ما را استراحت گشته است گم

  همه آسایش از همسایه برداشت

  ریقرسید از سوي اب صدائی می

  که داشت اینگونه تدبیر به پشت در

  داند کسی رفت او کدام سو نمی

  پلیس اقدام نمود و درب بگشود

  وفاي این جهان رسمش چنین بود

  چنین شرمندگی شد اظطرارش

  

  

  

  

  

  هر روز درفتن ها می چو برق همسایه

  پیچید در اطراف می کهبوي بد ز

  شکایت بر پلیس بردند مردم

  زنی که عاجز است از حفظ بهداشت 

  شد حاضر در محل از بحر تحقیق

  شیر ي به چشم می خورد فقط پنج شیشه

  وز از غیبت اورگذشته ، پنج 

  سپس طبق قوانینی که موجود

  تن بیجان زن نقش زمین بود

  همان دولت که آزادیست شعارش

  

  

  

  

  



  اصالت را سپس کردند انکار

  شود حیوان همین انسان اشرف

  این مقطع شود جنگ آتش افروزاز 

  ز کبر آکنده و مغرور و پرگو

  برون درکام ، درونش در لهیب است

  لی در حد امکاندنگیرد کام ، 

  رسد این جستجوها  یکبه آخر 

  نه رعیت قادر است آسوده گردد

  ز جام آرزو هرچند بنوشیم

  به دور از ساحل و دریا و کشتی

  

  

  

  

  

  شدند مردم همان ماشین و ابزار 

  اگر خواهند رسد تولید به مصرف 

  سوز جنگی خانمان فروزندبیا

  شوند یغماگر و بدخواه و ددخو

  درون پوسیده ظاهر دلفریب است

  ندارد آرزو آغاز و پایان

  کران تا بیکران است آرزوها

  نه شاه را شاید این دریانوردد

  پی لذات تن هرچند بکوشیم

  شبیه باشد به باتالقی و دشتی

  

  

  

  



  ر و اندیشه برون استزورك و فک

  رك آن بري حتی سخنگودز

  کسی از مکتب خودهیچ پی  دنبر

  نمودند کر فلک از قال و از قیل

  همان مکتب که کرد بس جار و جنجال

  چو مرآت شد ، نمودار جهالت

  شود واال ، نگیرد منزلی پست

  همین مشکل جهان را کرده ویران

  دودنزان زین پس جرائم را از وت

  مجموع آفات بود  درون زن

  

  

  

  

  

   ره آورد چنین راهی جنون است

  ، ز هر سو یمفهوم رسد آواز نا

  ی شد تبهزاران اسم به نام مک

  به نام فلسفه خوانند اباطیل 

  و از احوالاگزستانزیالیم  از

  سخن سر داد از اصل و اصالت

  اگر انسان به دنبال رهی است

  راه مرداندر فقط زن مانع است 

  باید نمودناز این مشکل گذر 

  همه جنگها ، جنایات و مکافات

  

  

  

  

  



  جرائم برشماریم آن بهتراز

  جهان گردد تهی از مذهب و دین

  نفس افتد ز فرمانکه بلولند تا 

  رود فارغ به سوي علم و حکمت

  چنان گوئی که یکدیگر نبینند

  هاي نیکو ، صبر و ازحلم ز خصلت

  بود همراه هرکس بیش و از کم

  ف و بی چونو بال آدمیست بی حر

  نج و غمهاسترهمین پوشش نشان 

  ستور سر و تنمزن است ملزم ، کند 

  

  

  

  

  

  ، همت گماریم ربه دفع این خط

  نباشد راه حلی بهتر از این

  زن و مرد در جهان آزاد و عریان

  شود مقهور زمانی دیو شهوت

  هم عریان نشینند به باغی گرد

  سخنرانی کنند از حکمت و علم

  هرچه بر آدمبگویند الزم است 

  هرآنچه بر طبیعت گشته افزون

  یا که گرماست لباس گر هست زسرما

  چه کس مالک نمود مردي به یک زن

  

  

  

  

  



  ب استجیع  سروندي بس خطا و ب

  سبب گردد ، شود بس فتنه برپا

  زور باید هزاران آتش افروخت به

  به هر مجلس ، تمام انجمنها

  چو حیوان از مالئک فسخ گردید

  زهر موجی هراسانشود انسان 

  چنین پندارد او گردیده آزاد

  پرده خود به آتشسخشک   بیچوچو 

  یمبچرا در خود گمیم ، دائم به خوا

  نداریم بر آنچه الیقیم آن را 

  

  

  

  

  

  شتش نصیب استزیکی زیبا یکی 

  حسادتها شود ناشی از اینجا

  براي جلب زن ، زر باید اندوخت 

  بگویند زین مقال بسیار سختها

  فسوس که انسان مسخ گردیدولی ا

  غرائز گرشود غالب به انسان

  دم باد خود چوکاهی بر دسپار

  ه ذاتشبده پی نبرچنین موجود 

  بیائید یک دمی خود را بیابیم

  چرا خود را چو حیوان پست شماریم

  

  

  

  

  



  اي در خواب غفلت چو بیداري نه

  شود پیوسته اندیشمند و پویا

  اطن گشته ناظربکه پنج حس هم به 

  یکی شهوت یکی نیروي ایمان

  که هریک را مقام و اعتباریست

  شناس است و دقیق است هرآنکه حق

  آنها را بدانی بردسپس کار

  بدیها را کند از خوب تلخیص

  به اعمال بشر از خیر و از شر

  ملک چیست و چه باشد کار شیطان

  

  

  

  

  

  ند فرق بسیار روز خلقتدنها

  اند ده حس گویا به آدم داده

  کردند بما پنج حس ظاهرعطا 

  یکی عقل و دگر را نام وجدان

  بیست  اساکت بود علم پنجمنین ، کو

  براي خودشناسی یک طریق است

  مجزاست شرح هریک تا بخوانی

  نمودند عقل را مسئول تشخیص

  ندارد بیش از این کاربرد دیگر

  نمایان دازسعیار را چون محک 

  

  

  

  

  



  نگویند کو ندارد عقل سالم

  سپس آید به گفتاردلیلی که 

  شود ناظر به هرکاري به هر کس

  نباشد هرگز از حکمش هراسان

  به قاضی نیست نیاز هرگز در اینجا

  علوم را هم کاربردي جز این نیست

  که بی علم آدمیست با ظلمت همراه

  چه باشد نقششان در ذات انسان

  عمل نیک است و گه آلوده باشد

  ضررها داند از مشروب و سیگار

  

  

  

  

  

  کار است و ظالمهی را که گنکس

  کارهدلیل دیگر است بهر گن

  وجدان است همین بس کار قضاوت

  ز خاصان ندارد فرق که عام است یا 

  یگانه محکمه است بی ترس و پروا

  چراغ است نقش علم و بیش از این نیست

  فقط او قادر است روشن کند راه

  چو روشن شد که عقل و علم و وجدان

  ه باشدتحرك از کدام انگیز

  هشیار هدیم گردلپزشکی که زع

  

  

  

  

  



  نگیرد خاطري گرد و غباري

  چه نیرویی کشد او را به باطل

  از این معضل گره آسان گشاییم

  سپس شد آتش و باد منزل ما

  ممدوحو ح ااز مدبد دل خالی که 

  آمیز پروریدند به امري حکمت

  بارك اهللا   بر این خلقت بفرمود

  سو ز یک سو علوي و سفلی ز یک

  یکی را جسم پسندد ، و آن دگر جان

  تلبه جانان مقصد است یا سوي ذ

  

  

  

  

  

  داري به میخواري کند شب زنده

  پزشک بی شک بود فاضل و عاقل

  گذشته گر نمائیمبر نگاهی 

  ز خاك و آب سرشتند چون گل ما

  روح شدیم تبدیل به جسمی خشک و بی

  ازین بعد جسم ما را آفریدند

  راهللابود قطب دگر هم ، ام

  کند جذب خلقت ما را دو نیرو

  بر این جذبه نهادند نام فرمان

  یکی ایمان یکی با نام شهوت

  

  

  

  

  



  و قرون را رگشودیم راز اعصا

  ز اجزائی که آدم گشته تشکیل

  کدام محور شوند مجذوب بچرخند

  به فضل آدمیت کرده توهین

  صداي آشنا ، پژمرد و افسرد

  لی پاك ، همرهش نیستداگر باشد 

  وایش مختصر ، دردمند و غمناكن

  راه خود گم هچو کوري کو نمود

  ندیدند نور زیباي شفق را

  همراز و مسازددلی دنسازد هیچ 

  

  

  

  

  

  به نظم گفتیم پنج حس درون را

  یلصم به تفدبه شرحی که کنون دا

  مشخص شد غرائز از چه جزئند

  همان محور که غرب را گشته آئین

  ودشدند در خود گم و بیگانه از خ

  به ناقوسها طنین و دلکشش نیست

  غریبانه کشد دامن به افالك

  دل سنگین مردم وائی کزن

  زگوشهائی که نشنید بانک حق را

  بنالد ، لیک آن بانگ و آواز

  

  

  

  

  



  ز مهر عاري ، ز عشق گردیده محروم

  باد ربه یوق تن شرف را داده ب

  براي خلق غرائز گشته اولی

  عواطف را غرائز شد پدیدار

  دنن غرقاب دگر مشکل درآیازی

  نه پندي است که در پندار بگنجد

  عیان است همچو روز و آشکار است

  نمودند عرضه چون یک راه برتر

  دریغ جغدي چو بلبل داده آوا

  چو جادو ندنیرنگولی لبریز ز 

  

  

  

  

  

  به قهر و خشم حق گردیده محکوم

  دل چون سنگشان در ظلمت افتاد 

  توجه شد تماما سومی سفلی

  درون قطب منفی گشت نمودار

  دنها مبتالینبه انواع جنو

  کالمی نیست که در گفتار بگنجد

  صد افسوس که فجایع بیشمار است

  هزاران بار هم افسوس دیگر

  کم و بیش کرد اثر در ملت ما

  گر خوش عطر و خوشبو به ظاهر جلوه

  

  

  

  

  



  درون تفدیده و سرخ از لهیب است

  بریدند رشته از تاریخ و قدمت

  تاعی کز خریدار کمترین استم

  بسوزد خرمن هستی اسفناك

  نموده خوش نما در دیده خود را

  کند فرهنگ خلق از بنیه ویران

  هرآنکس کو پذیرفت مبتال شد

  اصالت را نمودند مردمان گم

  به فرهنگ بعد از آن رفتند نشانه

  رهی از منطق و اندیشه یابیم

  

  

  

  

  

  همه وسواس شیطان و فریب است

  علوم آمد به خدمتبراي تن 

  چه بود مقصد کدام راه بهترین است

  بود ویروس و چون آتش خطرناك

  به صد رنگ و لعاب پیچیده خود را

  ر کشید از جمله ایرانپبه هرجا 

  تجدد با تمدن جابجا شد

  به سرعت رخنه کرد در بین مردم

  به مغزها حمله شد چون موریانه

  مرض را گر بخواهیم ریشه یابیم

  

  

  

  

  



  آسان دگرد کل زین روند میکه مش

  نمود رحمت خدا آئین گویا

  فرود آمد براي خلق هوشیار

  اش روشن جهانی کند هر نقطه

  مدام از عشق رسد آواز و پیغام

  که جذب و جاذب و مجذوب و پایا

  شیعشاق دلر ي  بخواند جمله

  به اعصار و قرون از روز آغاز

  کسی پایان رمزش را نداند

  لت ماورق خورد برگ رنج و ذ

  

  

  

  

  

  ق باید زنیم تاریخ ایران رو

  ز بعد آنکه شد اسالم شکوفا

  به غیر از محکمات آیات بسیار

  تشابه نام آن بی حد معانی

  همین است راز پویایی در اسالم

  بود هفتاد هزار مفهوم و معنا

  به هر معنی نماید جلوه خویش

  چرا قرآن بود اکرم و اعجاز

  بود آگاه و تا پایان بماند

  دل بستند به قرآن ملت ماچو 

  

 

 

 

 



  غش آمد شکوفا شد چو پاك و بی

  گروهی که به هرکار مقتدر بود

  به تفضیل داده شرح فردوسی از آن 

  نه فریاداعلیه ظلم نمود مرد

  گناهان ز مرگ بی دبقا یافتن

  رساتر گشت که خلقی گردد هشیار

  به آه رنجبران نیز گشته همگام

  ز آزادي گلی روئید ز خون رنگ

  ثواب است کسب علم ، همچون نیایش

  ی داشت و فري و شکوهیلجال

  

  

  

  

  

  ز آزادي نسیم دلکش آمد

  علوم در دست اشراف منحصر بود

  حدیث کفشگري با شاه ایران

  بیامرزد خدایش روح او شاد

  نیرنگ شاهان ي پردهدرید او 

  صدایش از پس اقران و اعصار

  بهرحال تا وزید ، طوفان اسالم

  ه طومار نیرنگبهم پیچید هم

  همه گوهر نمودند صید ز دانش

  نشستند گرد هم هر جا گروهی

  

  

  

  

  



  علوم شد بهر هر محفل چو اهرم 

  شد ععلوم اصل و دگر کارها فرو

  زهر چه کشت شود آنرا دهد بار

  مالئک را نمود مقمون و حیران

  منور کرد علوم ، از جزء و از کل

  زهر علمی چه پنهان و چه پیدا

  فلزات و ز امالحمعادن ، از 

  رستند ، شدند پیروز و غالبز خهل 

  همه لبریز ز عطر و بوي قرآن

  جهان گوئی به تاریکی گرائید

  

  

  

  

  

  علوم با فکر مردم هگره خورد

  بهار علم از آن مقطع شروع شد

  زمینند خلقها مانند کشتزار

  چنان پیوند خورد دلها و قرآن

  ز هر سو زد جوانه سبزه و گل

  اساتید شد هویداز شرق و غرب 

  نجوم و ریاضی ، طب و ارواح

  هزاران راز گشودند از عجایب

  پر از اختر فضاي علم و عرفان 

  چه دورانی ولی دیري نپائید

  

  

  

  

  



  ها گردید پدیدار ز هر سو فرقه

  بساخت جانی ، نمود ویران جهاتی 

  کار و خدمت يحکم گشت بجات

  فقط کام خود از دنیا گرفتند

  وي زشت و خونخوارشدند حکام چو دی

  توان خلق تهی گردید ، مریم

  کایکیدگر اقوام بریز ظلم 

  که تا کس بشنود آواز و فریاد

  ردي که از طاقت برون شددچنان 

  نپاید ظالمی از ظلم دائم

  

  

  

  

  

  به ظلمت شد فرو دلهاي بیدار

  بد دین وارداتیآنجایی که از 

  مبدل شد تعاون بر حکومت

  ندي گرفتودرون کاخ و قصر ما

  به اقوام دگر شد جور بسیار

  به قومیت سپرد خود را اخوت

  و مالکچعرب خود را نمود قیم 

  به جائیکه نبود داد درسید بیدا

  فشار حاکمان از حد فزون شد

  د معیار سالمنز ارزشها نما

  

  

  

  

  



  بر یوق ذلت ستمکشد کاخ 

  کفر نباشد غیر ممکن بناي

  حل آن رسم مطلوبمشد مض نمی

  علوم ز کردارتمایزها شود م

  چو اصل گم شد نماید چهره در فرق

  ها چو عفیریتی سرآید جدائی

  عرب در جاي دیگر خوار گردد

  کشید ما را عرب تا قعر غرقاب

  نگی این چنین ناید دگر بارنکه 

  یم و ترس همه بندها گسستندبز

  

  

  

  

  

  ملتخشم بود سیل خروشان 

  ظلم بود حتمی ولیکن يفنا

  مغلوبروابط گر نبود غالب و 

  نژاد و رنگ ندارد جاي گفتار

  گلی هستند ز یک گلزار همه خلق

  تضاد اندر منافع خود نماید

  ز ایرانی عرب بیزار گردد

  تنفر یافت ایرانی ز اعراب 

  موش خوار  ین قومادب باید شود ا

  بر این پندار گروهی دیده بستند

  

  

  

  

  



  به تصمیمی که بد از خشم بسیار

  هم گام به گرد هم ، همه همرنگ و

  سپید مانند ابر فرسنگ به فرسنگ

  چو برف پوشیده سرتاسر زمین بود

  ز چشم انداز خود دید این گذرگاه

  به ضد نور چرا شورش نمایند

  چرا باید بریم از نفس فرمان 

  زره از کفر چرا پوشیده هر تن

  رها کرد سوي خصم تیر و کمان را

  نخورد هرگز فریب طرح شیطان

  

  

  

  

  

  جنگ خونبار  کمر بستند براي

  ز ظلم بیزار ولی بر ضد اسالم

  به یک صف متحد ، جامه به یک رنگ

  از شمشیر کین بود   میان آراسته

  ز شرق تا کرد طلوع خورشید سحرگاه

  ز جان دست شسته این مردم چرایند

  اعراب زقرآن ي جداست کارنامه

  اگر  جنگ میهنیست و عشق میهن

  توان زین خاك برون کرد ظالمانرا

  ضمینکه نمود حفظ دین و ایمان به 

  

  

  

  

  



  که هر یک قاتل ایمان و دین است

  یکی دیگر بود با نام خناس

  فرو بندد نگاه دل در انسان

  چنان کو آدمی ظاهر ببیند

  د اندیشه از باال سوي شیوشک

  اب است آن سرابی بی دوام استحب

  اید کس رهائییازین ورطه ن

  دهد جلوه به حق اعمال خود را

  لت نگه کن با تانیبه اعما

  ی شد به کام آتش و دودقکه خل

  

  

  

  

  

  هزاران طرح و افسون در کمین است

  یکی از آن صفات با نام وسواس

  زداید شوق ایمان زوسواس می

  کنار هم دسائسها بپیچد

  فزون گردد زظاهر قدرت دیو

  استچو کامل شد فریب وسواس تمام 

  کند خناس ازین پس خود نمائی

  کار خود را کند توجیه انسان

  ناس ، پنهان به معنیخبود 

  به زیر پوشش حب وطن بود

  

  

  

  

  



  ید بز راه دور درون دیده تا

  ستونها تحت فرمان آهنین عزم

  عبث جنگی که بیرحم است و نادان

  ها ، طلب هاز نفس کرده تمنا

  به حرص و عاض خود بخشیده جوالن

  در قعر چاهند رهبريبه نام 

  یانپارهی رفتند که نیستش خط 

  غرور است کز تعصب هست و باقیست

  ثمر گردیده درگیر به جنگی بی

  ز شمیشیرها چکاچک کرده غوغا

  

  

  

  

  

  به تیغ نیزه رخشان نور خورشید

  رزم ي دو لشکر روبرو آماده

  دفاع از ظلم یکی ، از کفر دگر آن

  خواهان عربها بدست آورد ظلم

  میان بسته بریزد خون انسان

  ده راهنددر این سو نیز خطا پیمو

  ز ظلم آنان نجستند ریشه آن

  اي نیست بجز تعصب دگر انگیزه

  بهم پیچید ، دو لشکر همچو زنجیر

  سوز گردیده برپا غباري سینه

  

  

  

  

  



  همه دلها ز نفرت گشته لبریز

  کشیده یکدگر در بند و زنجیر

  به خاك غلطیده تن در شام و در روز

  ز کفر و ظلم چه از مالک چه مملوك

  هی از آرزو شدلی آن دم تد

  زبهر کودك از گهواره بهتر

  درختی گشته پربار و تنومند

  خمیده قامت و غلطیده در خون

  بسوزد تخم کین کاخر ندارد

  که هر برگی بود ننگ و شکستی

  

  

  

  

  

  انگیز داران رعشه غریو نیزه

  هاي شمشیر  ه خون به صیغلستشن

  اي آه جگرسوز شکاف سینه

  هزاران کشته و معلول و مفلوك

  شد زهر شمشیر که بر فرقی فرو

  چه شبها تا سحر آغوش مادر

  چون غنچه فرزند دنخفت تا بشکف

  دریغا بسترش خاك ، مرده اکنون

  بگوئید ز آسمان اخگر ببارد

  پر است از برگ خونبار راز هستی

  

  

  

  

  



  ز ظلم و کفر شده هستی پریشان

  لها ظلم ، محبتها زدوده استدز 

  ز جور یکدگر خلقها به پیکار

  فضیلت را زگردون کرده معدوم

  چو بود بابک به سرداري گزیدم

  شده اشباع همه تاریخ لبالب

  نبد چاره که بد رفع نیازي

  اند فخر و مباهات به موهوم کرده

  ز سر مستی نمودند تکیه بر موج

  فراتر از دماغ خود ندیدند

  

  

  

  

  شده تاریخ سیاه از نسل انسان

  زمین هرگز تهی از ظلم نبوده است

  جنگهائی که تاریخ گشته سرشار ز

  چه مغلوب و چه پیروز هردو مغموم

  ز جنگ مازیار حاصل چه دیدم

  پناه جستن به مار از ترس عقرب

  همه بد مقطعی این چاره سازي

  شده تکرار مرتب اشتباهات

  اوج  ي ندانستند کجاست آن نقطه

  ز احساس چونکه معیار آفریدند

  

  

  

  

  



  یخب ز سود خالیست و گرنه از بن و

  عرب رفت و شد آزادي پدیدار

  شعاري که نداشت معیار و ظرفی

  نفس از سینه هرکس گرفتند 

  فرستادند به هرجا خط و پیغام

  چنان کو آرزوئی بس محال کرد

  شد عغل و زندان و زنجیر شنصیب

  به دست خود چه خاکی بر سر آمد

  ز زندان رفتگان نامد نشانی

  وطن اکنون بهانه بهر خصم است

  

  

  

  

  

  کوین تاریختبراي عبرت است 

  پس از جنگهاي بسیار مرگ و کشتار

  چه آزادي ، فقط نامی و حرفی

  مت از عرب تا پس گرفتندوحک

  به استحکام دولت کرده اقدام

  هرآنکس انتقاد از وضع و حال کرد

  به برچسب خیانت گشته دستگیر

  دوباره ظلم به نامی دیگر آمد

  به نام مرتد و کافر زمانی

  رفتار همان آئین و رسم استهمان 

  

  

  

  

  



  زهر سایه دگر ترسید و لرزید

  هم گشته خاموش بس کثیر وهیگر

  به مسند ظالمی دیگر نشته

  که گردد مستقر رسم هدایت

  یکی بر لذت جاه مبتال شد

  بجز امیال خود چیزي نبیند

  انسانها شدند با ظلمت همراه هچ

  زخود ، بیخود شتافت تا قعر محنت

  باك خودخواه و بیبسی درنده و 

  بروبد مثل سیل هرآنچه در پیش

  

  

  

  

  

  به باورهاي مردم شک و تردید

  گروهی تحت فرمان حلقه در گوش

  حکومت دست ناکس چون گذشته

  گردد صداقت ز مردم عرضه می

  همینکه قصري و کاخی بنا ، شد

  پیچدباي دورش  ون پیلهچهوي 

  و جاه قدرت چه پرنقش است فریب

  هرکس ز قدرت به مسند تکیه داد

  رحم ، نفس ناپاك خطرناك است و بی

  ببلعد همچو دریا طعمه خویش

  

  

  

  

  



  از آن ورطه دگر مشکل در آنیم 

  ره خودکامگی را سازد هموار

  زهر مکتب یقین سرخورده گردد

  فرو پاشد ز هم زنجیر بنیاد

  زند تنها هر آن کس ساز خود را

  ز هر سو دیو ترس گردد هویدا

  م در ستیزندهمه ترسان و با ه

  در اصل آثار مکتب را زدودند

  ز مردم هم جدا شد اصل قرآن

  یمار گردیدبسالمت رفت و دل 

  

  

  

  

  

  گشائیم سدر الفت اگر بر نف

  به امیال ، هر حکومت شد گرفتار

  مقابل ملتی دل مرده گردد

  دگردد ایجا شکافی از تضاد می

  چو هرکس بشنود آواز خود را  

  دنیاشود آشفته و بی پایه 

  باتی نیست بر آن طرحی بریزندث

  چو وحدت از کالم و دل ربودند

  ز یکدیگر جدا شد عهد و پیمان

  نشست بر نور حق ابري ز تردید

  

  

  

  

  



  به خود مشغول و هرکس کرده خود گم

  به هر قصه سخن از غصه گفتند

  سپردند خود به وسواس شیاطین

  از آن برذوق و ادراك فزایندبیا

  دنددرون آن توهم آفری

  رسید از هر طرف دستور و فرمان

  نبرد از کوشش خود بهره و سود

  ز راه رستگاري مانده باشد

  را شرح داد و عیان کرد  وعفر

  جواب در یک کتاب حاضر ، مهیاست

  

  

  

  

  

  مسلط شد دگرباره توهم

  اجتماعات قصه گفتند در فقط 

  شدند تشنه ز اوصاف سالطین 

  به جاي سیر در ، انجم و افالك

  چون کرم ابریشم تنیدندقفس 

  جدا چون شد ز دلها مهر قرآن

  گروهی بس قلیل ، بیدار دل بود

  م از هم بپاشدوز ترس آنکه ق

  به ظاهر ، دین آسان بیان کرد

  کس بی کم و کاست کند تقلید هر آن

  

  

  

  

  



  نکته را شرح یک ز تعصب دور دهم

  اش دم یا برله نزد کس بر علیه

   قدم را در گلیم خود نهاده

  خن گفتند ز مکروهات بکراتس

  شد او از بهر مردم تکیه گاهی

  شد او بااحترام در هرنگاهی

  پذیرایش شدند بی حرف و بی چون

  به سوي هرکه طالب بود ، تایید

  شد او مرجع ، شد او عالی و مافوق

  هزاران شاخ و برگ روئید نهانش

  

  

  

  

  

  این طرح هز آالیش مبرا بود

  همگذشت زین چاره چند سالی پی 

  به ظاهر بی خطر ، آرام و ساده

  از مستحبات : حاللها و حرام

  سخنگو یافت به تدریج جایگاهی

  نبد چون در پی مالی و جاهی

  نفوذش روز به روز گردیده افزون

  چو دیدند نور ازین مرکز درخشید

  شوق ي گرفتند گردشان با حلقه

  گرفتند ، همچون هسته در میانش

  

  

  

  

  



  دارنباید بشکفد ،گردد پدی

  اثر شد زحکام بانک تبلیغ بی

  به مقصود چون عمل کردند ،رسیدند

  بنا کردند به نام دین نهادي

  لباس از میش ولی گرگان منفور

  زدند دامن چو آتش بر تضادها

  تشتتهها برانگیختند در افکار

  ز اوضاع و زهم رنجور بودند

  چو خورشیدي به پشت ابر طلوعش

  هر دم داز این ترقند گرفتند سو

  

  

  

  

  

  خطرناك است چو این هسته دهد بار

  تضادي از منافع جلوه گرشد 

  ز وحشت طرح شیطانی کشیدند

  فرا خواندند به خدمت از ایادي

  ورزدبه ظاهر عالم اما بوده م

  لب نهادهاقنمودند رخنه تا 

  جعل در اخبارنمودند احادیث را ، 

  ز قرآن چونکه مردم دور بودند

  عشاصول گم شد به تدریج در فرو

  ز تحقیق دور و تقلید شد مقدم

  

  

  

  

  



  به دندان است سر انگشت ندامت

  گشودند بهترین راه تقابل

  سپردند تن ، گهی بر شرب و برخمر

  رسیدند از قعر ظلمت پیک ناوك

  ز حسرت آه جا نسوزي کشدند

  ز کمیت رسید مومن به ایجاز

  چو گوئی دست به دست چرخید قدرت

  المسائل بد به یک وضع و به یک ح

  ود و کم جوشب  قواعد خشک و بی روح

  گشودند سوي هر موج نو آغوش

  

  

  

|  

  

  از این پوشش به سختی شد حفاظت

  اصول شد با فروع درهم تداخل

  به گمراهی کشید کار آخر االمر

  حش فرو ریخت اندك اندك بگناه ق

  چو حق جویان به یکدیگر رسیدند

  گذشت روزگار هم شد سبب ساز

  رفت به سرعتدرپی هم  قرون پی

  به جز چند حادثه در این هزارسال 

  زدین پویائیش گردید فراموش 

  شدند خسته خالیق گشته زهرنوش

  

  

  

  

  



  بگردد او ز غفلت طعمه باز 

  حرف حق تلخ شدنترسید او که با 

  و صد لعنت فرستاددبر این تقلید 

  ود با دیگران یک شکل و همرنگب

  شوي رسوا نگیرندت به بازي

  روي خاك نهاده سر تسلیم به

  بکن اقرار ولی اول بگو ، ال

  بود اسرار توفیق ردر این دستو

  تهی از  نور ، شدیم بیمار و گمراه

  سو کشد ما را ، همین تقلید به آن

  

  

  

  

  

  به اوج آسمان چون مرغ به پرواز

  چه خوش گفت آن دل آگاه عارف بلخ

  که مردم را دهد تقلید بر باد

   گاختند به نیرنسسرشت مردمان 

  اگر چون دیگران خود را نسازي

  گرائید سوي سستی از اراده

  رسید فرمان زسوي حق تعالی

  که تائید دارد ارزش بعد تحقیق

  فراموش چون نمودیم امراهللا

  به دام غرب گرفتاریم از این رو

  

  

  

  

  



  بر آن احوال کشیدم خط ابطال

  به هرجا سر زدم از کو به کوئی

  درونم با طنینش گشته همراز

  دم اوست جریان خونم از همه

  به چشمم هرقدم از او نشانیست

  کدام مرغ ، سوي اوست قادر به پرواز

  نگاهش بهر دانه در کمین است

  بدست کآن را بجوید همان آرد

  خوشا جانی که یارش پیک نور است

  شود همراه عشق ایمان و آئین

  

  

  

  

  

  بریدم دل ز غرب خوش و خط و خال

  کشد دائم به سوئی دلم پر می 

  جستم زکیست این بانگ و آواز نمی

  به گرماي تنم آمیخته چون پوست

  هاي دلم هر یک کالمیست تپش

  شود باز کدام در ، با کدام زمز می

  نه آن مرغی زهربام دانه چین است 

  بخواري تن دهد ، تن هرکه پوید

  تنم ارزانی موران گور است

  یننصیبم گر شود این جام زر

  

  

  

  

  



  زجان باید کنم ، این جستجو را

  که بود او صاحب فکر و عقیده 

  نموده قلب خود از عشق منور

  دگر باقی ، هم قال است و هم قیل

  نجاتش آرزوست ممکن اگر هست

  ازبو رمگر راهی شود در پیش 

  نمودم سیر به راه فکر بودا

  گردید حل برایم آن معمان

  افروز لنزد بر ظلمتم ، نوري د

  گرمایش بسوزد جمله آفاق که

  

  

  

  

  

  بکوبم هر دري تاد بینم اورا

  برایم دوست خوبی شد وسیله 

  جستجوگر اوچنین می گفت که بود

  راز خود اال ز انجیل بینیا

  به مانند غریقی رفته از دست

  ص کردم آغازحدر انجیل نیز تف

  سپس تورات و آنگه در اوستا

  م اماتها آموخ زهر یک نکته

  کدام چون شمع جانسوزنسوختم ، هیچ

  اي داغ منم در جستجوي کوره

  

  

   

  



  بت گردد از اعماق چشممحم

  به بال آرزوهایم ، زنم بند

  یوان هراسان د و نباشم از دد

  خوش است تقدیر هرآنچه بوده برما

  مسلم بخت خوش با آن قرین شد

  نیافته جمع چنین حد و مکان را

  مقرورز امکانات جنگ گردیده 

  عفریتی پدیدارشدند ناگه چو 

  حیا را در نهانخانه دریدند

  نبد قانون بجز فرمان و دستور

  

  

  

  

  

  منم جویاي آن حالیکه خشمم

  می ، همچو کوه هستم نیازمندعزبه 

  به آرامی زنم ، تکیه بر ایمان

  زدایم اظطراب از افکار فردا

  اگر جمعیتی یکسان چنین شد

  لی تاریخ ندارد این نشان راو

  د و پرزورکه قوي بودن زمانی

  تجاوز پیشه گشتند و ستمکار 

  به یوق بردگی خلقی کشیدند

  شدند فاتح چو پیالن مست و مغرور

  

   

  

  

   



  در این شرح حرف و منظوري نهادیم

  چو قدرت یافت در اسن اندیشه باشد

  افعی و مار نچو ولی نقش همه خوش

  به هر کاري توانمندند و قادر

  به جبري خود گزیده گشته مجبور

  هم مشکل نمانددیل شرح صبه تف

  بااعتبار است ام یک الزم وکد

  گروهی اختیار بر خود گزیده

  بگویم آنچه که ، بر من عیان است

  گهی نیز الزم است هر دو به راهی

  

  

  

  

  

  یمدتجاوز خصلتیست ، شرحی که دا

  چرا انسان تجاوزپیشه باشد

  نگیر و جهاندار و جهانخواراجه

  سلحشور و شجاعند لیک به ظاهر

  به دیو نفس خویش گردیده مقهور

  سخن از جبر شد و پس الزم آمد

  چه باشد جبر کدام نیز اختیار است

  اند بر آن عقیده  گروهی جبري

  است  ولی مارا عقیده غیر از آن

  زمانی اختیار ، جبر نیز گاهی  

  

  

  

  



  مداواي بد و نیکش به صبر است

  یش قراري پنباشد بهر آن از 

  کیش و به هر دین که جبر است راه به هر

  به پروانه کنم آنرا بسنده

  به دوردستها شود نوري پدیدار

  دو حالت بهر پروانه شود رو

  حسرت و آه ندرا هبه ظلمت ماند

  شاید دل که نور بر آن بتابدگ

  یلصهدف روشن نمود با شرح و تف

  خطاست گاهی ، زمانی هم صواب است

  

  

  

  

  

  تولد ، والدین و مرگ جبر است

  انتخابش اختیاريهدف است 

  بود جبري ، چو مقصد گشت تبین

  مثالی که بود بیدار و زنده

  اگر خاموش شود برق در شب تار

  زند شمعی اگر از دور سو ، سو

  بیاساید به کنجی تا سحرگاه

  دگر آنکه به سوي نور شتابد

  دو راهی که بیان شد به هر تمثیل

  ب استنتخابود در اختیار و ا

  

  

   

  



  محکوم دائم به حکم انتخاب ،

  شود ملزم کند طی راه بس دور

  چو خواهد سر نهد بر پاي دلدار

  ز خفتن آن که تا مقصد رسید کیست

  تزلزل را هراس بنموده معلوم

  خطرناکتر ز هر دیو است تعلل

  الحی بهتر از صبرسنباشد هیچ 

  ید شعله در دامن نگیرددز تر

  ها جمع اش پروانه به گرد شعله

  و ، هیبت سماع و رقصشان پرشور

   

  

  

  

  

  ز بعد انتخاب جبر باشد حاکم

  اگر پروانه پر زد جانب نور

  مالل راه به جان گردد خریدار

  خطرها ، درکمین ، مرگش بعید نیست

  ند دور است زمفهومزهراس از هر گ

  میان راه خطا باشد تزلزل

  ندارد چاره دیگر حیطه جبر

  اگر طی طریق پایان ، پذیرد

  د شمعرسد پروانه جائی که بو

  بچرخند گرد شمع با شوق و حیرت

  

  

  

  



  ز سوختن جلوه سازند اوج ایمان

  که سوخت دلداده در آغوش دلدار

  هم ماند ، خیال انگیز چو رویاوبه 

  لهاي زبون رادبه دنیا بسته 

  به جبري خود گزیده گشته مجبور

  نبوده است این رقم در لوح تقدیر

  درون جهل و تاریکی غنودیم

  د آزادیمانب خود از قید هوي

  دلیلش روشن و آشکار و گویا

  تجاوز خصلتی بر این دلیل است

  

  

  

  

  

  شوند مجذوب ، هر یک فارغ از جان

  د شمع به ناچاریاز این جذبه بگر

  چه مرگی ، همچو وصل شیرین و زیبا

  تمسخر کرده این دنیاي دون را

  سخن گفتیم که بود با قصد و منظور

  بیرپس هرکس ظالم است ، خود کرده تد

  خود گم نمودیم .اگر در اقتدار

  کسی فرمانرواست ، فرمان به خود داد

  سپردن دل به فانیهاي دنیا

  لیل استذضعیف است و به نفس خویش 

  

  

  

  

  



  و حیله در جنگ نماید رو به مکر

  کند بر جنگ و چابلوسی داللت

  براي سلطه هرچیز برقرار است

  به چاپلوسی و دریوزي کند رو

  وفایی و بیبه هر عهدي کند ا

  مزاج است بهبه ظاهر شیر ولی رو

  براي خدمتش هردم مهیاست

  ندارد کار او جز نفرت حاصل

  به یک جا ختم شود مقصود و منزل

  بیافزاید گناه ، از عمر بکاهد

  

  

  

  

  

  بود ابزار کارش زور و نیرنگ

  نباشد پس برون از این دو حالت

  بجنگد هر زمان در اقتدار است

  موضع اوولی تا ناتوان گشت 

  بگردد کام او از دم ریائی

  وفایش منطبق بر احتیاج است

  کم و کاست کند کرنش به مافوق بی

  رحم و سنگدل به زیردست بود بی  

  همه بر این روال همگام و همدل

  تکاثر خواهد و دنیا بخواهد

  

  

  

  

  



  دهد عبرت به هر انسان پویا 

  اش پیکی به هشدار شود هر قصه

  متکم در حعال ي شد او چون قبله

  نمودند توتیا خاکش به ابرو

  قهور و پایمالمدگر خلقها شدند ، 

  جنگ را گداختند ي در آتش کوره

  به پشت ظاهري آراسته مستور

  ایم مانند یک تن همه من گشته

  یستکگوید سخن  مخالف آنکه می

  جهان نابود براي میهن ماست

  

  

  

  

  

  ثیل گویامشیم تکز تاریخ بر

  بسیار اش اندرز بود در سینه

  دست حکومت ردچو ایرانی گرفت 

  به آستنانش نهادند سر ز هر سو

  به هرجا خواست کشید خلق را به دنبال

  به باج خواهی سوي همسایه تاختند

  سلحشور و دالور ، مست و مغرور

  ایم در راه میهن فدا جان کرده

  همان به ما نباشیم گر وطن نیست

  برپاست نهفت ب وطن گرحبود 

  

  

  

  

  



  داده هرکس با سهولتفغان سر

  پریده رنگ زرخسار امیران

  فضا شکلی دگر برخود بگیرد

  همه جاحالتی از ترس عیان است

  یکی بیگانه ، تاج بر سر نهاده  

  که هر یک باروندي گونه گونه

  گاهی شدند هریک بتی و قبله

  به هرسازي که باشد گشته رقصان

  ز ایشان سر زند اعمال زائد

  گردند به این دنیاي فانی شاد

  

  

  

  

  

  ارها وقت پیروزیست و قدرتعش

  آن ي ورق تاخورد اوضاع صفحه

  شعارها ناگهان پایان پذیرد

  وطن جوالنگه بیگانگان است

  بدست دیگري قدرت فتاده

  مغول ، افغان و ترك باشد نمونه

  زدند تکیه به تخت پادشاهی 

  چرا مردم چو طاووسند و الوان

  چرا قائم نباشند بر قواعد

  ابجا با باد گردندچو پشه ج

  

  

  

  

  



  راه بهتریابیم بجوئیم چاره 

  لمرود سوي تکا چه راهی می

  اه حل معضلرنمائیم بلکه زین 

  ال حرفی نراندهقکسی در این م

  اي از عهد دیرین گشاید عقده

  شید مارا به دام رنگ و افسونک

  را ز فطرت برده از یاداصالت 

  کثیري را فریبش کرده اقناع

  خلقها پریشان از این عقده شده

  شقاوتها برد او زیر فرمان

  

  

  

  

  

  بار دیگر در این وادي کنیم غور

  ببینیم چیست دلیل این تزلزل

  روانکاوي کنیم باید ز اول

  بود پیچیده و ناگفته مانده

  نخستین بررسی شاید بود این

  همان عقده که کرد ما را دگرگون 

  دبه شخصیت تزلزل کرده ایجا

  اعز آثارش همه اعصار اشب

  ها از این عقده نمایان تشتت

  آنتملقها ، دروغها را سبب 

  

  

  

  



  ها یهودگیببود پر از همه 

  بخشش طلب گر در گناهم مکن

  براي آدمیت این بدترین خصم

  چرا هستیم اسیر ترس و پروا

  برایش ظاهرا دنیا به کام است

  ز رعبش لرزه بر تن زیر دستان 

  به خدمت حاضر و در اضطراب است

  چه سان بر خدمت خویش بیافزاید

  دهد انجام سریع با شور و باشوق

  دهد دشنام بسیار به باطن می

   

  

  

  

  

  ز آن مشتق همه آلودگیها

  پناهم ن ایزدآنام  مبگوی

  را کنیم رسمترس به لوح بررسی 

  سوال اینست که ترس از چیست درما

  یکی داراي جاه است و مقام است

  گروهی دارد او در زیر فرمان

  ت خود نوکر مآب استبه باالدس

  بود دائم خروشان و به تشویش

  به هر کاري چو فرمان داده مافوق

  ندارد اعتقاد در ظاهر کار

  

  

  

  

  



  زول چو حالش شد هویداعشود م

  به مخلوقی شود معطوف سجودش

  ز مال خود ببیند رنج و آزار

  خورد گره ، کارآئی او یبه پوچ

  چه کس دشمن و یا که دوست او کیست

  ش بود درگیر و افسوسبه پندار

  ش همپالپوبا محبت را کند 

  براي پول همه از خود براند

  خیالش در کمین دزدي غنوده

  ز هر سو التهاب بر او ببارد

  

  

  

  

  

  ز ترس است این دوروئیها مبادا

  بهر پستی بیاالید وجودش

  بیاندوخته یکی هم مال بسیار

  به جانش نیش زند دارائی او

  چیست داند ز عشق مفهوم آن نمی

  نمظنوبه نزدیکان شود شکاك و 

  دهد قیمت به احساس مثل کاال

  اندذربه خست زندگی را بگ

  ز چشمش خواب راحت ترس ربوده

  دمی آرام ندارد .دلش از هول

  

  

  

  

  



  نداند زندگیست لرزانتر از برگ

  شنی زند زترس است گرچو عقرب می

  که باید بود هم امروز فکر فردا

  ر استحوادث در کمین با صد نفی

  بار هزینه .بود سنگین چو کوه

  ود در سرنوشت کودك حیرانش

  منزل گشته تنظیم راجاره به

  برآید از پسش آسان مگر کیست

  با فقر او چرا گردیده همراهه ک

  بخت ي به هر کاري شده دلبسته

  

  

  

  

  

  به هر موضوع بیندیشد بجز مرگ

  خویش ي از آینده درستپس او هم 

  ابترسد که فقیر گردد مباد

  هم که فقیر است یبود ترسان کس

  گران است بار او در هر زمینه

  ندارد بهر آموزش چو امکان

  ببلعد از درآمد بیشتر از نیم

  درمان گفتنی نیست بهداشت و ز ز

  دلش توام شود با حسرت و آه

  گاهی محکم و سخت ندارد تکیه

  

  

  

  

  



  نیابد کس دگر از او نشانی

  بجز افراد خاص و بس قلیلی

  دادي رخ از پرده گشایدچه روی

  چو مرغی پرکشد اقبالش آسان 

  دل پایان بگیرد ز غمش رفته 

  یکی سلطان بی چون در زمین است

  چه از شادي چه از امید چه از غم

  شود محو و رسد کارش به پایان

  ی هرآسانمهمه از راز مکتو

  اي درس دهد تاریخ به هر جوینده

  

  

  

  

  

  بترسد گر کند لغزش زمانی

  سد هرکس با دلیلیخالصه تر

  یم آنکه فردا پیش چه آیدب ز

  یکی بیند به ناگه رنج و حرمان

  هماندم دیگري درمان پذیرد

  یکی در شوق یکی اندوهگین است

  ندارد پایه هیچیک سخت و محکم

  چو دودي که زپی شالق طوفان

  و لرزانسستند  لیهمه هستند و

  که بگریزد ز جان ترس براي آن

  

  

  

  

  



  هرآن کس دل سپاردبه این دنیا 

  حاصل است دیري نپاید ههرآنچ

  به پیرامون آن بس گفتگو کن

  توکل منشاء ، صبر و تحمل

  لم شاهد بختسدر آغوش است م

  شناخت راز و رمز فطرت خود

  شناخت عشق که عالم زوست بر پا

  بال رهروانستوهمین ترس است ، 

  از این مجمل بخوان تا انتها را

  ائیمبه درگاهش زترس ناالن چر

  

  

  

  

  

  جهان چون داوري جز این ندارد

  به دستش حاصلی بهتر نیاید

  توکل جستجو کناندر دوام 

  معماها کلیدش هست توکل

  رهی نیست بس طویل و مشکل و سخت

  توکل چیست شناخت قدرت خود

  شناخت رحم سبحان توانا

  توکل نیست ولی ترس جاي آنست

  اند ترس از خدا را به ما آموخته 

  حیم ترسان چرائیمو ر نز رحما

  

  

  

  

  



  و بی نشان استوسیع  تشکراما

  که مخلوق مرا هرگز میازار 

  عیان است س کالمی بس رسا و ب

  شد خطا ، وقفی که کردند دمشد

  ز عشق او به وجد ذرات دنیاست

  دلهاست هکه رعب و وحشتش ، حاکم ب

  براي سوختن خلق است مهیا

  دگر جا سر دهند از درد خروشها 

  ه را سازد هراسانکه هر بینند

  دهانها گشته جایگاه خزنده

  

  

  

  

  

  مگر او نیست که رحمش بیکران است

  خدائی که ، به موسی داد هشدار

  بیان است شبه گنج مثنوي شرح

  ابتدا وصفی که کردندزخطا بود 

  ندارد ترس خدا ، معشوق زیباست

  نه او چنگیز و ، هیتلر ، نه آتیالست

  بگویند آتش اندر کوره برپا

  یکجا سرب داغ ریزند به گوشهابه 

  به دریاها زند موج آب جوشان

  درون چشم پر است مار گزنده

  

  

  

  

  



  ها جان زند چنگ برکشد از سینه

  ز اوصافی که گشته پر در افواه   

  زند نیش می است به عشق انتقام

  گه بجز سستی نیاید ز ترس آن

  در این نقطه بمیرد نور ایمان

  آئین ایمان و ختدر این موضع بسو

  تفحص بایدش در عمق قرآن

  د نور و عشق کردگاريببیا

  نیست غبداند آتش و گودال و م

  به هر ذره چو خورشیدي عیان است

  

  

  

  

  

  دیو است که گیرد حکم و فرمان دد

  چنین است در جهنم وصف اهللا

  شکنجه می دهد در مسلخ خویش

  رود بیرون توکل  ترس چو آید

  کژي و کاستی باشد پس از آن 

  این موضع نمود مارکس حمله بر دیناز 

  عروج گر آرزو باشد در انسان

  بجوید راه و رمز استواري

  بداند ترس و خشم و قهر حق چیست

  بفهمد مهر حق بس بیکران است

  

  

  

  

  



  به ذکرش سیر کنم ، تا آسمانها

  اي گردیده برپا جهان از قطره

  سازد ز عشق این کهکشان را بپا

  او ي بجز عشق چیست مگر انگیزه

  مثالی زنده در افالك و انجم

  سپس سر را به خالق واسپارد

  به ساق و ریشه نرمش بیافشرو

  به گوش جان زخاك می آید آواز

  بگوید با زمین سخت نیازش

  که باشد جمله پاکوبان از این عزم

  

  

  

  

  

  اي زین بیکرانها  بگیرم قطره

  محبت جوشد از حق ، همچو دریا

  بگیرد در بر امواج جهان را

  او ي مه جا هست محبت جلوهه

  که هر برگ و نهالی زین تنعم

  درد تا سربرآرد زمین را می

  زمین در جام عشق از شیره خود 

  رسد آواي شور از برگ طناز

  به پیچ و تاب و رقص دلنوازش

  مالئک فوج فوج رقصان در این بزم

  

  

  

  

  



  به شکرانه زند لبخند به افالك

  که اوست زیباتر از هر فکر زیبا

  در نیاز ماست که برپاست بنایش

  به نجوا کرد حدیث آشنائی

  بگویم فاش ، حقیري و زبونی

  بدان این است که باشد عامل ترس

  دلت آکنده گردد با غم و درد

  چنان گردد تهی روحت ز کالبد

  نیابی همچو آن از بهر تمثیل

  که اطرافت بود انباشته نعمت

  

  

  

  

  سپس آرام برون آرد سر از خاك

  باریتعالیببین  بگشادو چشم 

  اگر ترس است نه از او بلکه از ماست

  به غمره رخ نمود با ، دلربائی

  عمی ، الیرجعونیو چو صم و بکم 

  اي محروم ازین پس ز عشقش گشته

  دریغ از مهر خود با تو اگر کرد

  چنان با انزجار بگریزي از خود

  یلصنظیرش نیست که گویم بهر تف

  به زندانی شبیه در قعر ظلمت

  

  

  

  

  



  نیازمندي ولی ماتی و حیران

  بود از غیبت مادر هراسان

  رود صبر و قرارش زدستش می

  آغوش دلدار ي شوي وابسته

  نبینی روي زیبایش تو دیگر

  لهیبش استخوان سوزد به ناگاه

  نیابی کس که با تو عشق ورزد

  تنت چون کوره و قلبت چو آهن

   بسوزد در میانش خلق عالم

  و زبان رابسوزي خود ز آن چشم 

  

  

  

  

  

  بینی ولی آگاهی از آن نمی

  شبیه کودکی ترسان و گریان

  اگر مادر نباشد در کنارش

  ز کودك بیشتر از ، صدها هزاربار

  فزونتر تهمین مقدار بود ترس

  گداخته روح تو از حسرت و آه

  ز درد و سوز تو افالك لرزد

  بسوزي از تمسخرهاي خویشتن

  همان آتش که گفتند در جهنم

  است آنکه در خود داري آن راهمین 

  

  

  

  

  



  مالئک را همین زنج تو افسرد 

  به رستگاري پسندد این جهان را

  نکشته گندمی ، خرمن بسوزد

  برایش بنده است محبوب و دلبند

  کند مهرش نثار عاشقانش

  به رحمت ذات او باشد قرینه

  لطیف تر از گلی بشگفته صبحدم

  صحرگاهی گذر کرد ، از بر یار

  و رااکدام سو رفت کنون کی جوید 

  دریغا نشنوي زین رمز تو آواز

  

  

  

  

  

  خود ي برنجی مبتالئی ، ساخته

  خداي مهربان نپسندد آن را

  نساخته کوره تا آدم بسوزد 

  نباشد او ز درد بنده خرسند

  ب بندگانشح بود قهرش ز

  نباشد قهر او با بغض و کینه

  لطیف است قهر او چون بوي شبنم

  کز بن گلهاي گلزارست  نسیمی

  بوید او را یهر آنکه خفته است ک

  چنین فرصت چه سان آید بدست باز

  

  

  

  

  



  تو ، تنهات بگذاشتزرخ  یدبپوش

  نیایی دیگر از عشقش نشانی

  ز قهر من بپرهیز از دل و جان 

  کرم کرد تا ، بدست آرم نشانی

  رحم و سوزان نبینی ، همچو برق بی

  الح ما نگویدصکالمی چون 

  ز ارزش است هرآنچه سفتندتهی ا

  دانا یچیز عالم است و ح هر به

  به اعماق دلی گر خورد پیوند

  نه هرگز لرزد از آه و نه نجوا

  

  

  

  

  

  بود این قهر که معشوقت روا داشت

  ترا او وانهاد با خویش بمانی

  او به قرآن نبفرمود باز و روش

  وصف ، خشم حق را تا بدانی مکن

  ننباشد خشم او چو رعد خروشا

  ز خشمش بهر نفس لذت نجوید

  بر این منوال نیاز است ، آنچه گفتند

  نیاز است و توانابه ذات او بی 

  اگر آماج خشمش پرتو افکند

  شود آن دل چنان سنگین دریغا

  

  

  

   

  



  نه نیش پیدا و نی ، اگه ز نوشش

  دلش شد مبتال ، گردیده بیمار

  رختی در خزان بی بال و بی برگد

  بتابددگر کی جانبش نوري 

  به شاخ و برگ خود بلبل ببیند

  چه اندیشید ، چه شد حاصل بناگاه

  به بیند یار دیرین خیره در او

  پوش او خار بجاي گل بود تن

  ترس و پروا شکستی عهد خود بی

  نبودي مرد که بودي سست در ایمان

  

  

  

  

  

   شو گوشددو چشمش کورو ، کر باشد 

  نداند راز عشق ، این رمز پایدار

  جهان چون جانور ترك نماید این

  دگر کی فرصت جبران بیاید

  عطش دارد به برگ و گل نشیند

  متاعش چیست ، چه دارد با خود همراه

  بو نقش و خوش به گلزاري همه خوش

  یار ي بود پژمرده و شرمنده

  نگه در چشم هم ، گوید به نجوا

  پشیمانم که بستم با تو پیمان

  

  

  

  

  



  همانند مهی بود کو سفر کرد 

  اش هرجا به هرسو در پی بگردد

  چه باشد خشم حق از بهر آدم

  از عهد دیرین که ترس است دشمنی

  رسد پایان دگر این جنگ و آشوب

  طلوع نور همی بیند سحرگاه

  ن اصول از هم جدا کردینباید ا

  در شهر فضیلت این سه بگشود

  د زین اصول آئین وصل است راینبجو

  جمیع مصلحان را اعتقاد است

  

  

  

  

  فت و سپس آرام گذر کردچنین گ

  نماند زو نشان جز حسرت او

  اي خلق عالم کنون آگه شوید

  پس این شد حاصل گفتار پیشین

  دو راه است تا شود مغلوب و سرکوب

  حکومت قادر است با جمع به یک راه

  کردعطا اصل باید  هبه یک ملت س

  سودکدام به تنهایی ندارد هیچ 

  به نام امنیت خوانند سه اصل را

  تین امنیت در اقتصاد استنخس

  

  

  

  

  



  امید انسانسپس یاس میدرد 

  نباشد ملتهب سرتاسر ارض

  تنش در زندگی پایان پذیرد

  فقط دولت کند این مشکل آسان

  دهد در پرورش ابزار و امکان

  چه خواهد بود در پیش یشددننیا

  یمهمه کارها شود با نقشه تقد

  بداند هیچ گزندي ضد او نیست

  از بی نوائید هیچ نشان بانی

  و ذلت است به یکسوي دگر رنج

  

  

  

  

  

  چو فقر آید ز در بگریزد ایمان

  نیست اگر فرضممحقق گردد ا

  زهر بابت چو تامین شکل گیرد

  بزرگ است مشکل مسکن و درمان

  دهد آموزش این خلق را به رایگان

  به تشویش یشددنبه فردا کس نیا

  به لوحی همچو نقشه گشته ترسیم

  ول او کیستمسئ یبداند هرکس

  نبیند کس به سطح شهر ، گدائی

  بیند یکطرف انباشته ثروت هن

   

  

  

  

  



  مقابل گشته لیکن مات و خاموش

  به حتم ملت بر این قتل بوده قاتل

  جهان از این خلل آسیب پذیرد

  اقفان افسوس قلیلندوبر این حال 

  زهم بگذشت و ارزشها فنا گشت

  شوند مردم در این محدوده قانع

  د حاکم ، بر شئوناتقوانین گرد

  چون مطیع و گوش بفرمان همه بی

  مگر ، هر آنچه را قانون پذیرد

  و مکافات قکشد خلق را به تشوی

  

  

  

  

  

  یکی با مرگ فرزندش در آغوش

  تهی دستی بر این مرگ بوده عامل

  کسی گر بیکس و تنها بمیرد

  همه بر حال و روز هم دخیلند

  از این رو اصل دوم هم رها گشت

  نیاز دارد جوامع به امنیت

  شود ارجح قوانین بر موازات

  رئیس و راس و مرئوس پیرو آن

  تعرض بر کسی صورت نگیرد

  به زیر چتر قانون در مساوات

  

  

  

  

  



  زئیس مملکت گر پیش رو دید

  همه چون محورند ، قانون چو کانون

  گشاید پرده از آنچه دهم شرح

  ن حکایتیکند باز قدر قانون ا

  اصل چو گرگی که ابن ملجم است در 

  کمر بسته به قتلم سهل و آسان

  بپوشان همچو یک راز این خبر را

  چو شیري در قفس از درد غرید

  بجوید آن خبیث چون هیوال

  شتافت آن پهلوان چون رعد به سویش

  

  

  

  

  

  بود یک رفتگر ایمن ز تهدید

  به اطمینان کند تکیه به قانون 

  مثالی بارز و روشن کنم طرح

  نیکان روایت اند ز مولی کرده

  به قنبر فاش کرد راز بزرگی

  نموده تیز به جانم چنگ و دندان

  قصد بسته او بار سفر را این به

   برآشفت قنبر و چون کوه لرزید

  گرفت تصمیم جدا شد تا ز موال

  سپس کرد چون عقابی جستجویش

  

 

  

  

 



  چو برگ لرزید ز ترس آن پست بدکار

  به تهدیدش کشید با خشم شمشیر

  ت دمارت را برآرمبه یک ضرب

  ین بند و زندانز ارهائی نیست تر

  به آن خورشید خورشیدهاي افالك

  چنان گوئی که ابر بر ماه بنشست

  به آرامی کالمی بر زبان راند

  بدان، کاري که کردي جز خطا نیست

  ز قانون بود اگر آن حیله گر رست

  لباس امنیت بر تن نپوشیم

  

  

  

  

  به چنگش مثل موشی شد گرفتار

  ندان برده افکندش به زنجیربه ز

  بفرمود حیف ز موال اذن ندارم

  بپرسم تا که چیست دستور و فرمان

  خبر دادند به آن آئینه پاك

  دو چشم مهربانش را فرو بست

  زجا برخاست و قنبر را فرا خواند

  که جرم ناکرده را زندان سزا نیست

  گشود زنجیر ز دست و پاي آن پست

  به استقرار قانون تا نکوشیم

  

   



  ندارد حاصلی غیر از مکافات

  شود لوث ارزش و میزان و مقیاس

  گیر نیازش پیش مردم بود چشم

  ز زکس این علم حراستگنکرد هر

  بچرخد همچو گوي بر سطح میدان

  نباشد هیچ نشانی از مجازات

  مخاطب انتقاد آسان پذیرد

  بگوید هر کسی آزاد ز احوال

  نباشد زین سبب زندان و آزار

  ه جور حتی نسیمینیابد راه ب

  

  

  

  

  ز ناامنی بپوسد اجتماعات

  اخالص يزند تکیه ریا برجا

  کنون باید دهم شرح اصل سوم

  جهانی دیگر است علم سیاست

  به آزادي مگر گردد قرین آن

  شود آزاد بهر جا اجتماعات

  ز اندیشه هراس در دل نگیرد

  قلم آزاد، بیان آزاد، سبکبال

  کسی توقیف نگردد بهر پندار

  حکم تر از دژ هر حریمیشود م

  

   



  به لغوش نیست کسی قادر به فرمان

  نباشد تا کسی از ظلم به فریاد

  ز اجرایش جوامع گشته تکمیل

  شدند خلقها ازین رو مثل طاووس

  ز پاي زشت خود، هستند پریشان

  آن راه آگاهزبه فضل حق شدم 

  هزاران دام بود این سو و آن سو

  نیامد کس که این ره خود گشاید

  استز پیري که دلش اگه ز را به

  چو آبشارت کند از عشق لبریز

  

  

  

  

  نداد اذن دخول گر مالک آن

  به امنیت، اهمیت خداداد

  اصولی بود سه گانه رفت به تفصیل

  نبود در طول تاریخ هر سه افسوس

  هزار رنگند و رقصانند و لرزان

  از این رو سوي مقصد مانده یک راه

  ولی راهی که هست نازکتر از مو

  ین راه به تنهائی نشایدزگذر 

  به پیر مشتعل از حق نیاز است

  توسل جوي به دامانش بیاویز

  

   



  فراتر زین فراز هرگز نپوئیم

  از این قله فراتر نیست پدیدار

  ز لغزشها مرا با لطف دستگیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بود سیر و سلوك راهی که جوئیم

  نباشد بیش از این شاهباز افکار

  پیر خداوندا به حق باطن

  

   



  

   

 فصل دوم



  که شرحی مختصر دادم از آنها

  نبود آن آتشی پرسوز و تبدار

  که افکارم پریشان گشت و رنجور

  چه سازم تا تلف ننمایم اوقات

  نباید بگذرد بیهوده کارم

  گشته اند گم دخو مکه در پیچ و خ

  شدند اینگونه وابسته به دنیا

  خطاها بی حد است گر برشمارم

  شرم، افسوس و درداهمه عاري ز 

  نباشد حاصلی در سوك و در غم

  

  

  

  

  نمودم جستحو بسیار راهها

  ندیدم ره که باشد صاف و هموار

  درونم شد تهی از ذوق و از شور

  حیرت و مات ,بدم اندر تعجب

  چنان گوئی که من در انتظارم

  شگفتم زد چو دیدم حال مردم

  به فکر مرگ نباشند هرگز آنها

  شغول کارمدر آن صنفی که من م

  ببلعند همچو افعی یکدگر را

  رسد مرگ ناگهان در کمتر از دم

  

   



  کجا رفت اردشیر وانگه خشایار

  چه نامداران فرو در خاك غلطید

  که با مرگ همدم و با آن قرینی

  نمانده هیچ یک از آنها بدنیا

  همه جا موج انسان بار دیگر

  مپندار جاودان بودي و هستی

  برگزینمبه حتم بهتر از این ره 

  که دارد بین خلق بس احترامی

  براي مرخصی هستیم به دنیا

  ی بود در اصل، با خلق عالمبخطا

  

  

  

  

  کجاست آن کوروش و داریوش تاجدار

  به نقش رستم و در تخت جمشید

  به عبرت دیده باز کن تا ببینی

  پس از صد سال زمین برجاست و برپا

  زمین مملو ز چند میلیارد سراسر

  از دست بدستی ,منتقلجهان است 

  از این دیدگاه جهان را گر ببینیم

  گفت در این باره کالمی مترلینگ

  بگوید مرده ایم در اصل ولی ما

  کالمی بس شکیل عیسی ابن مریم

  

   



  مرا آزاد ازین جام شرنگ کن

  به سویت می شتابم تند و چاالك

  گداخت آن مرد به کوره مثل آهن

  هم ایشان مرده را بر خاك سپردند

  به سوي زندگی بشتاب و بازآ

  ا مقصود و منظورمچه بود از خلق 

  در این وادي دوان سوي که هستیم

  به دل کندن بود یا دل سپردن

  بجائی کادمیت گشته برپا

  فرا دیدیم مقابل نوش و هم نیش

  

  

  

  

  کسی گفتا، رسول اهللا درنگ کن

  سپارم تا تن آن مرده بر خاك

  بفرمود پاسخی کوتاه و روشن

  کن مرده را کانها که مردندرها 

  توئی گر زنده و آگاه و بینا

  مشخص شد اگر چیست ظلمت و نور

  کجا بودیم، کنون آیا چه هستیم

  چه فرق است بین زیستن یا که مردن

  عروج از نفس نمودیم سوي باال

  اگر پیدا نمودیم خویشتن خویش

  

   



  شناختیم چیست که ما را کرده دربند

  وفادار که اوست پیوسته بر عهدش

  نواي عشق ربانی شنیدیم

  از این نغمه به دل مأوا گرفتیم

  همه شد ذکر معشوق بر زبانها

  رضایت شد همه هستی رضایت

  پریشان مانده در این ورطه هیهات

  کجا دل را ز زنگارها بشوئیم

  کدام ریسمان پاك حق تعاالست

  به تنگنا شد ز اندیشه وجودم

  

  

  

  

  دشدیم آگاه که باید از چه دل کن

  نمودیم درك همه اوصاف دلدار

  به پشت جو انسانی رسیدیم

  به گوش جان چو این آوا گرفتیم

  برون رفت میل شیطانی ز جانها

  ز گرماي محبتتن آرام شد 

  ولی منکه چنین حیرانم و مات

  کجاست سکوي پرتابی که جوئیم

  هزاران ره نمایان در چپ و راست

  در اندیشه فرو در سیر بودم

  

   



  که خود را سازم آزادنبد راهی 

  صدایش مهربان پیچید، به گوشم

  چه کس برد از تو دل در فکر کیستی

  منم آن کس که کرده امتحانش

  براي حرف خود می جست خریدار

  ما ي براي خنده بد او سوژه

  به خوشحالی سپس شد با من همره

  به ترغیبم سخن گفت تا کند جلب

  که هم حال است و هم تجدید دیدار

  م ز گردون برجهانمشبی را ه

  

  

  

  

  فشار عالمی بر دوشم افتاد

  بنا گه دست شخصی خورد به دوشم

  کجائی اي جوان در فکر چیستی

  مخور غصه، تباهیست ارمغانش

  برید او رشته پندار و افکار

  ما ي بد او همسایه اي در کوچه

  گرفت بازوي من ایستاد بنا گه

  سپس دعوت نمود از من همان شب

  ست هر ماه یکبارچنین گفت هیأت ا

  پذیرفتم شبی را بگذرانم

  

   



  که بد بیهوده شبهایم سراسر

  ز فطرت دور و از خویشتن بري شد

  فرو در گل در این وادي چرایم

  نیافتم زین تالش هیچگونه توفیق

  هم به جرأت تلف سازم شبی را

  اگر چه گفته ها، معمول و جاریست

  اطاق از دود و دم پر بود لبالب

  ن بگشوده قرآنبه پیش رویشا

  مشخص بود میان جمع وجودش

  هر در سپس طرح شد سئوالهائی ز

  

  

  

  

  شبی هم مرده چون شبهاي دیگر

  عبث آن شب که فردایش تهی شد

  به پوچی بد شبیه، اندیشه هایم

  نفس افتاده از کنکاش و تحقیق

  چه فرق است پس شبی باشم در هیئت

  ز پوچی بهتر است شکی در آن نیست

  همسایه آن شب چو رفتم خانه

  نشسته صدر مجلس پیر مردان

  به صوت، شخصی تالوت مینمودش

  همه بستند کالم اهللا در آخر

  

   



  کسی هم معنی آن را نپرسید

  نبود غیر از حدیث حرفی فزونتر

  برانگیخت این سوال ناگه جدالی

  حدیثی را که شد از آن حکایت

  دمم سرد و کالمم بی اثر بود

  دمصدائی ناگهان در جان شنی

  صدائیکه برون آمد ز نورها

  خداوند در علی بنمود نشانش

  گشودم تا بدانم محتوي را

  برایم صحنه ها مانند خواب است

  

  

  

  

  از آنچه خوانده شد معنی نگردید

  به فرعیات توجه گشته بیشتر

  به ناچار خود نمودم طرح سئوالی

  سئوال کردم از آنچه شد تالوت

  کشید بحث طول ولیکن بی ثمر بود

  تابی را در این هنگامه دیدمک

  صدائی که طنینش بود ز دورها

  همان پیري که می گفت با جوانش

  تداعی آن کتاب کرد این صدا را 

  کالمش گرد هم خود یک کتاب است

  

   



  ز قعر بیکران، آمد پیامی

  کالمش می گشود ره در دل و جان

  ز فراز با شور و مستیابجوشد 

  نشست در نگاهم از او خط و خال

  باشد به حدش کسی در جهانن

  که هر نقطه اش دارد از حق پیام

  هم از کهکشان تا به سنگ لحد

  کالمی نگفت او به غیر از صواب

  معانی، ز هر نقطه اش منفعل

  درختی ز اعجاز گرفتش به طور

  

  

  

  

  گشودم آن کتاب خواندم کالمی

  چو الماسی درخشان، سخت و بران

  چو آبشاري ذالل، جوشان ز هستی

  هج البالغه، بد این شور و حالبه ن

  به هر گفته اش، رمز هستی عیان

  چقدر دلنشین برد بکار او کالم

  به آهنگ کشد جان و دل تا ابد

  فرو در کشید پرده هاي حجاب

  به دریاي معنی بود متصل

  خروش وجودش بود نهر نور

  

   



  برون از توان دید عجائب به پیش

  خدایا توئی آگه از رمز و راز

  تنم لخت و بی جان پرید به بانگی

  مرا از خیالم چنین کرد جدا

  براي من آن شب شد آغاز وصل

  درونم چو آتش شده منجلی

  تنش از سر انگشت پا تا به فرق

  شفق شد پدید با طبق هاي نور

  نور هستی از سر گرفت همچو همه

  رسید بانک آواز و شادي به گوش

  

  

  

  

  کلیم خداوند فرو هشت خویش

  شوده دیده بازطلب کرد بخشش، گ

  حم ز سیرش به اینجا رسیدوچو ر

  درود بود به آل رسول خدا

  به پایان رسید مجلس آن شب در اصل

  ز چشمم ربود خواب کالم علی

  تنم متصل بود، گوئی به برق

  ز اسرار موهوم دلم داشت شور

  جهان ناگهان رنگ دیگر گرفت

  شعف در وجودم به جوش و خروش

  

   



  افق ز پستی زدم بال به سوي،

  دلم بود بر این روشنائی گواه

  که گوشم خبرها ز دل می شنید

  خاطرات  خاطر همه ز ودمزد

  به سختی شود مدعی امتحان

  رهی نیست بجز لطف پروردگار

  شود نقش شیطان در آن مضمحل

  که حق است معشوق یکسر وفا

  گرفت روشنائی ز آن اختران

  از این ره نیابم ره بهتري

  

  

  

  

  و میزان و شوقد به وصف حد ینیا

  چو یلدا شبی لیک روشن ز ماه

  به بستر نشستم دلم می تپید

  بی ثبات ي دگر طی شد آن دوره

  چو میدان تمرین بود این جهان

  بجوئی ز گردون اگر افتخار

  به ریسمان یزدان به بند جان و دل

  علی گفت ز حق با کالم رسا

  طنین کالمش کران تا کران

  به رویم گشود او ز امید دري

  

   



  بیابم کتاب، گر که پیدا شود

  دو چشم دوخته ام تا که آید پگاه

  نی استزنداچو هم در زمان چوعمر

  گهی هم بود با شتاب و دوان

  از این رو گهی مانده گه، در فرار

  فرو سوزد از شعله صبر و قرار

  طیف گفت موذن اذانلبه بانگی 

  به میعاد عشاق حق سر کشید

  سراسر همه مهر و مدهوش هم

  ه تکریم معشوق به پا در نمازب

  

  

  

  

  کنم جستجو چونکه فردا شود

  ولی صبح نیاید، تو گوئی ز راه

  گذشت زمان سخت و طوالنی است

  گهی بسته اند سنگ به پاي زمان

  ت گاه با قرارسزمان گاه ذهنی

  بود ذهنی آنگاه که هست انتظار

  ا سوي جانرنویدي رسید از ف

  دلم زان صدا تا ابد پر کشید

  ی دگر، سر در آغوش همجهان

  به نجوا بدند مست راز و نیاز

  

   



  دهان بسته از قیل و در اوج حال

  غریبانه هستم گدائی به راه

  کجا بوده آن بزم و اکنون چه شد

  شدم استوار ضد ابطالها

  رسید آسمان ناله ام از زمین

  راداورهایم مکن هرگز اي 

  مرا با غریبان کویت مخواه

  آتشینکالم علیست همچو رعد 

  که مانند او در جهان کس نبد

  نصیبش از آن رنج، توفیق گشت

  

  

  

  

  همه جا مصفا ز عطر وصال

  ز حسرت کشیدم جگر سوز آه

  تر از اشک نمودم، بالین خود

  وضوئی گرفتم پس از سالها

  کالمم گره خورد به عرش برین

  گرفتی تو دستم ز لطف اي خدا

  ز عشقت مرا شعله در کش چو کاه

  ر علی بعد از اینبجویم ترا د

  در این ره مگر کرده طی عمر خود

  شب و روز او صرف تحقیق گشت

  

   



  خبرها از افالك و از ارض داد

   فرحبخش و پاك و بدیعچه صبحی،

  به عشاق بسیار بد او قبله گاه

  رازدنهان کرد به سینه حدیث 

  فرو ریخت دل از، پیچ گیسوي او

  همه شهد بودند و شیرین به کام

  شمشیر، کند سینه چاكبه مانند 

  درخشان ز فر و شکوه ,چو خورشید

  ز هر نقطه اش می تراود کمال

  علوم گر که پیوند و تلفیق کنند

  

  

  

  

  نوشت و سخن گفت و اندرز داد

  خریدم کتاب را همانروز سریع

  عروسی بد او پا نهاد حجله گاه

  نشسته کنون رو به رویم به ناز

  گشودم به دست پرده از روي او

  مم بدید تا جمال کالمدو چش

  همانند گوهر روان بود و پاك

  روان شد بجانم به مانند روح

  منم تشنه او چشمه اي بد زالل

  همه عمر اگر صرف تحقیق کنند

  

   



  به پیشگاه موال نباشد خسی

  به اسرار هستی چنان عارف است

  کسی که ندارد کسی در مثال

  ز رنج و ز کوشش نکرد کوتهی

  کرده پشتبه دنیا و لذات آن 

  کسی را ندید از جهان و کهان

  تعمق به هستی چنین ژرف کرد

  در این باره فرمود رسول خدا

  ز ارض و ز کرسی و از آسمان

  به دانش علیست در جهان برترین

  

  

  

  

  هر رسد گر کسیدبه استادي 

  چنان بر زوایاي روح واقف است

  که ترس آور است قدرتش در کمال

  به عزلت نشسته به خلوتگهی

  ه شمشیر عشق نفس اماره کشتب

  فرو بسته در را به سوي جهان

  همه عمر به پاي علوم صرف کرد

  به علم او وسیع است و بی انتها

  علیست درب علم و منم شهر آن

  از این گفته آید نتیجه چنین

  

   



  و هست ست منم آگه از آنچه بود

  بپرسید ز اعصار و از کهکشان

  بریزد ز آغوش من سوي دهر

  بود پرتو نور منکه هستی 

  منور کند عالم از غرب و شرق

  نی به کفعجاج مفاهیم و مز

  واشته تقدیم گکه اورنگ عشق 

  علی جان عشق است و عشق را بیان

  نگاهم به بعدي دگر خیره گشت

  ز او گشته اثبات مبناي حلم

  

  

  

  

  در این باره هم خود بفرموده است

  ندا داد سلونی به خلق جهان

  همچو نهربلنداي کوهم علوم 

  بروید ز من مرغزار و چمن

  تشعشع بود در کالمش چو برق

  خطوط کالمش مالئک به صف

  نهادند به خاك سر به تکریم او

  علی راز عشق است در هر زمان

  تعجب نمودم چو چندي گذشت

  بجز آنکه ممتاز دهر است در علم

  

   



  به ذات علی جلوه کرد بارها

  به کردار بسوزد چو آتش توان

  دفرو بلعد از آه سربه سینه 

  که صبر است به معنی، همان سوز و ساز

  مرد میدان شود, ولی کو کسی

  بی خلل کرد ابه عشق حق عمل ر

  نموده دوست و دشمن هر دو اقرار

  در این جمله نهفته نکته هائی

  میینگزسخن با منطق و برهان 

  شرحش برآئیم ي اگر از عهده

  

  

  

  

  بود حلم یکی از صفات خدا

  حلم گردد آسان بیان به گفتار،

  تحمل کند گر کسی رنج و درد

  د کند پیشه بازیابتعرض، ن

  عبارات به گفتن گر آسان شود 

  علی بود، آن که آنها را عمل کرد

  به اثباتش بود اسناد بسیار

  که حلم او بود حلم خدائی

  کنیم تعریف وانگه باز بینیم

  نخست معناي حلم روشن نمائیم

  

   



  بصیرت یکی جبري، یکی هم با

  نباشد پیش رو راه رهائی

  گهی شیون بال را هم بیافزود

  آنکه اختیار است نه ز جبر است صبر،

  مصیبت کم کند جان را رهاند

  کند سست آدمی رارنجی که ز 

  کار ي کشیدن انتظار است، چاره

  نه صبر است انتظاریست حاصل جبر

  ز قدرت باشد و با فکر آگاه

  ندر این وادي بسنجند حد و میزا

  

  

  

  

  بود صبر از دو موضع، ضعف و قدرت

  زمانی می رسد از غیب بالئی

  و شیون بر آن سودناله ندارد 

  در اینجا صبر کردن اضطرار است

  ، ز پی سودي رساند کهتوانی

  نباشد هم نیابی همدمی را

  گریبان سر فرو بردن به ناچار

  به این حالت کنند اطالق گهی صبر

  دلخواهاگر صبر اختیار گردد به 

  ش حلم از دست یزداننوشود زهر

  

   



  ز جا کند آن چنان مانند یک پر

  از این پل سوي دشمن لشگرش تاخت

  کشیدند سوي مسجد روي زانو

  ز پیش پاي خود آسان بروبد

  هر آنچه را کاشت ي بسوزد ریشه

  فرو بند دیده، از حقت گذر کن

  به گور ننگ عزیزي را نشانی

  بود اصلح نریزد قطره اي خون

  بدانند کیست به حق پویا و سالک

  بکن مردانه با این رنج پیکار

  

  

  

  

  کسیکه سی هزار من درب خیبر

  به روي خندقش افکنده پل ساخت

  غل و زنجیر فکندند کردن او

  توانش بود که درهم خصم بکوبد

  بهم در کوبد هر که پیش رو داشت

  بگفتا صبر او، زین کار حذر کن

  ز قدرت حق خود گر بازستانی

  صالح امت است آرامش اکنون

  ز صبرت امتحان است تا مالئک

  گلویت استخوان چشمت بود خار

  

   



  کدامین را برد دستور و فرمان

  هماره بینشان جنگ و گریز است

  کزین نفس خیر و نیکی کس ندیدست

  نیازش را به صبر بنموده اعالم

  به نیرنگ راه خود را کرده هموار

  حسد در عمق چشمانش هویدا

  داند که دشمن کرده خندانکجا 

  ز عشق پیمان دیرین را گسستند

  نهال عشق کنارش دید خاري

  شکستند حرمت ساالر دین را

  

  

  

  

  کند قدرت نمائی نفس و ایمان

  محبت با پلیدي در ستیز است

  بود اماره، نفسی که پلید است

  زمین عشق پر است از بذر اسالم

  نشسته در کمین آفات بسیار

  از حب دنیانهانش سوخته است 

  به دوست ماند ولیکن دوست نادان

  حریم حق به گستاخی شکستند

  ز دل گفتند به شیطان تا که آري

  زدند باال ز بیداد آستین را

  

   



  ز صبر افالك بود در دست آدم

  مکن با خشم و کین او را ز خود طرد

  نموده امتحان او را خدایش

  سبب دارد که حق او را ولی کرد

  یش شکستندزدند سیلی و پهلو

  که گستاخی ز خلقی این چنین دید

  لگد مال شد چرا ارکان ایمان

  ز هستی بگسلد ریسمان پیوند

  محبت گشته چون پایمال و منکوب

  نماي حق کند جلوه در انسان

  

  

  

  

  چنین فرموده است عیسی ابن مریم

  اگر سیلی کسی بر گونه ات زد

  بگردان صورت خود را برایش

  ی کردبگفت عیسی ولی اجراء عل

  به بانوي دو عالم خیره گشتند

  زمان از بار این شرم چهره پوشید

  مالئک در حجاب رخ کرده پنهان

  کشد شمشیر اگر شیر خداوند

  شود ابلیس دون رقصان و پاکوب

  شده ارض برین بیتاب و لرزان

  

   



  به نفسش چیره شد آن مرد برنا

  نبود همتاي او در آسمانها

  یدکه صبر آمد به تنگ آهسته نال

  گریبان در کشید شرمسار و مضطر

  فرازیکه ز بعدش نیست فراتر

  نشان داد صبر برون از مرز امکان

  ندارد این توان انسان سفلی

  سکوت کرد اختیار در خانه بنشست

  شد روان سوي تباهی تخالف

  نهال خوش نما را شد پرستار

  

  

  

  

  در اینجا مرد زورمند شد توانا

  اشد او خورشید صبر در کهکشان ه

  بلندایش فلک را در نوردید

  دژ شیطان شکست یکبار دیگر

  فرازي دید مالئک سوخته اند پر

  ز حلم پیشتاز بد او بر کل انسان

  بود این خصلت باریتعالی

  ز تشویش و ز وسواس دیده بر بست

  چو گوي بازیچه شد فیض الهی

  نمود در رأس هر کار ییشکیبا

  

   



  به مقصد برد در این وادي کمال را

  ن بر کند همه آفات شرزهز ب

  درختی شد تنومند، پر بر و بال

  نشست بر بار، شکیبائی مولی

  بود باقی جهان تا هست مادام

  کتابی معجز جاوید دنیاست

  نه حتی نقطه اي بتوان برون کرد

  به گلزار علوم پیوسته تابید

  ز هر گل شد گلستانی پدیدار

  ز عشق حق دگرگون شد علی بود

  

  

  

  

  دقت این نهال راحفاظت کرد به 

  هرس کرد او مدام هر خار هرزه

  چنان شد کز پس چندین و چند سال

  شد آبیاري ز برنائی مولی

  درختی شد تنومند، بذر اسالم

  متونی شد مشخص بی کم و کاست

  نه یک نقطه توان بر آن فزون کرد

  درخشانتر ز خورشید است و جاوید

  گلهاي بسیار گلبنشفت ز کش

  خون شد علی بود در این ره آن که دل

  

   



  همان بنت رسول، آن یار و همسر

  به حق پیوست و ترك این متاع کرد

  نکرد از درد پهلویش فغانی

  نکرد زین درد علی را هرگز آگاه

  زوردرون خانه شد نور شب اف

  همان دردیست که دارد یار و همسر

  نیافزاید از این ره بر غم او

  که زد آن بی هز چون مست پیلی

  خاك ي تري در سینهفرو شد اخ

  فرو ننهاد ولی، آن عهد دیرین

  

  

  

  

  علی بود آن که دید زهراي اطهر

  شد و دنیا وداع کرد پرز جور پر

  فرو بست دیده از دنیاي فانی

  درونش سوخت ز رنج و درد جانگاه

  فرو برد در گلو آه جگرسوز

  ز هر دردي برایش جانگزاتر

  بپوشید چهره از مولی از این رو

  اش بد جاي سیلیکبود چهره 

  تهی کرد خرقه زین آسیب دردناك

  گرانتر شد غم موالي آئین

  

   



  شکست کانون نور، آن شمع منزل

  نبد در چرخ چنین رنج را نظیري

  ه سوي حق گشود پر را به پروازب

  به آغوش پدر، بی یار و مظلوم

  کشد شمشیر مگر، از خشم، موال

  نیارد تاب، مگر پوالد و آهن

  سینه مختل نفس گردد اگر در

  رسید تا عرش اعالء، افتخارش

  به سختی ها چو کوهی بود هماورد

  ندید هیچکس کند او ترك پیکار

  

  

  

  

  کنارش شد تهی از یار و همدل

  ز فقدان رسول نگذشته دیري

  عزیز دیگري ترکش نمود باز

  بجا ماند کودکانی پاك و معصوم

  مصیبت چون تگرگ بارید ز هر جا

  تنبراي امتحان است وادي 

  ظلحنز دست یار چو خواهد، نوش 

  نوش یارش هرشد علی ز چنان کو

  شکوهش را بدست آسان نیاورد

  نشنید کند شکوه ز دادار کسی

  

   



  عمل کرد بر وصیت هاي خاتم

  چه دشنامها شنید از خلق ناکس

  نمی داد گوش دگر کس بر کالمش

  نبود کس جز علی زین امر آگاه

  علیست صالحترین، لیک با سیاست

  وپوشی ز امرم نیست، مقدورفر

  نمود آشکار دو رنگی را ز تقدیر

  یکی در قعر خود خواهی نگونسار

  ز حق جستند همی نام و نشانی 

  درنگی کرد گریخت از چشم او یار

  

  

  

  

  گرفت بر دوش همه رنجهاي عالم

  چه بسیار ترك او کردند از آن پس

  کسی پاسخ نمی گفت بر سالمش

  بی گاه و به هرز می رفت خالفت گاه

  نمود اذعان خلیفه با صراحت

  بگفتا اصلحم، مأمور و معذور

  ز پشت بد خنجر مسموم تزویر

  در این تقدیر یکی دردمند و هشیار

  که هر دو یار حق بودند زمانی

  به باتالق هوس آن یک گرفتار

  

   



  ربود اندوخته اش از دست او برد

  نبرد از این جهان یک ارزنی سود

  یاتعلی شد دافع شر و بل

  علی شد شاخص اقران و اعصار

  علیست آغاز ولی پایان او نیست

  رضاي حق بجست و سوي حق تاخت

  به سوز عشق حق پیراسته خود را

  بجز معشوق ندید هرگز نگاهش

  جاب افتاده رازش را به هو گفتح

  چو زیباست خلوتی با یار دلخواه

  

  

  

  

  مقام و احترام وسواس او شد

  بود ز دنیا رفت تهی دست و زبون

  علی شد محور چرخ و سماوات

  علی شد نور نور، شد جلوه یار

  پدید آمد علی، همسان او نیست

  ز ایثارش مقامی این چنین یافت

  به وجه علم و حلم آراسته خود را

  بود گرماي عشق از سوز آهش

  همه او دید همه او خواست و او گفت

  چه زیباست شور وصل با نغمه همراه

 

  

 

  

 



  ا یار خوش نقشبگوید نکته ها ب

  نماید هدیه نور چون گل به راهش

  همه در خدمت و فرمانبر او

  نمود بارور درخت پاك ایمان

  همدمندید جز غم، کسی را یار و 

  گرفت بر دوش علی سنگینی آن

  علی بود فذبیانش از رسول، نا

  کسی جز بر مراز آن را نخوانده

  ریم، نه مسلمان نه محبوسیمبنه گ

  نبینیم        آن را   چه ایم     نیز   خود   گهی

  

  

  

  چه زیباست آن نسیم با عطر جانبخش

  به طعم خلسه، روح از تکیه گاهش

  مالئک همچو مه رقصان زهر سو

  نگاهبانی نمود چون او ز قرآن

  خرید با جان همه رنجهاي عالم

  به دست ما رسید اما نه آسان

  نزولش بر رسول، حافظ علی بود

  ه ماندهچه گنجی که کنون پوشید

  ز تشریفات گهی آن را ببوسیم

  ماینیو آن گی، هم زنایم رومی نه ه ن

  

   



  نمایم غور بیشتر در شه دین

   او در را به دنیا نشان داد بسته

  متنشسته بی خبر از درد ا

  ارحقوقش شد تباه با دست اغی

   تطوربراي آدمی سخت است 

  شد هنرصنعت از علم و  مجزي

  ابه وسعت هرکدام مانند دری

  کند عادت به امر و حکم و فرمان

  به حق بنده، ز خود گردیده آزاد

  ندارد تاکنون همسان و همساز

  

  

  

  

  به آن گشتم، شوم آشناتر از این 

  دو بعد بیکران در ذات مولی

  گریزان است زخلق و کنج عزلت

  برون از ارزش و میزان و معیار

  نباشد دور زمنطق این تصور

  شدعلوم زین رو جدا از یکدگر 

  به چند رشته هنر گردید مجزي

  فنون جنگ خشن می سازد انسان

  ولیکن مرتضی هست جمع اضداد

  زیک بعد دگر هم بوده ممتاز

  

   



  دژي پیدا نشد، کارد دوامی

  نگردید با شکست در جنگ توأم

  به لشگر داري علمش در کمال است

  به امري که ندارد مثل و تشبیه

  مصمم بود به اجرایش به قوت

  حق مطلب را برآرم که شاید

  کشید لشگر بدون هیچ درنگی

  زدند خزگاه و اردو ببه دور آ

  نبد آبی که گیرند بهره از آن

  به لشگر رو نمود و گفت به فریاد

  

  

  

  

  و سردار لشگر، یک نظامیابد 

  چنان فرماندهی کز بدو عالم

  ر علم رزم کمالش بی مثال استد

  مهم است نکته اي الزم به تشریح

  اول بود فتوتبرایش اصل 

  کنون برگی ز تاریخ عرضه دارم

  معاویه مسبب شد به جنگی

  رسید پس لشگر او تربه آب زود

  رسید وقتی سپاه شیر یزدان

  از این حیث شد معاویه بسی شاد

  

   



  که او دورست کنون از نعمت آب

  همه آگاه شوید زین حکم و فرمان

  شوند از تشنگی محکوم و مقهور

  پریشانبه هر ضربت کنیم مغزي 

  سخت ي ی دگر آن دورهطنمودیم 

  شد آب  ما بستهبه روي لشگر

  به طرزي وضع و اوضاع برنگردد

  مگر آنیم برون از دام نیرنگ

  سپس راند بر زبان نام خداوند

  سخن آراست کالمی همچو در سفت

  

  

  

  

  فروکویم علی را همچو شهاب

  دریغ از قطره اي یا کمتر از آن

  دوربود مشکل که تاب آرند بسی 

  نگهی با تیغ برانوابتازیم ا 

  درآغوش است چو یاري شاهد بخت

  ند از اصحابدبه موال پاسخ آور

  چنانچه مشکل آب حل نگردد

  بود دشوار که تاب آریم در این جنگ

  به دست داد تکیه پیشانی دمی چند

  کالمی چند خطاب با لشگرش گفت

  

   



  به یک دم جان و دل زیر رو زبر کرد

  آب رها شد زدست دشمن آن گه

  ندارند آب بقدر شرب یک تن

  به طرزي وضع مگر تغییر نماید

  که اسب و آدم است دردناك و بیتاب

  کجاست میزان و حد شرم خدایا

  تقاضائی به عکس آورده امروز

  بدند آگاه مگر از حال موال

  بود باهوش و زیرك دشمن اغلب

  ندارد او همانندي به دنیا

  

  

  

  

  اثر کردچو از دل گفت به دلها هم 

  بیاراست لشگر و طرحی بنا، شد

  پیامی داشت دگر روز پیک دشمن

  بسوزیم از عطش فردا چو آید

  بفرمانی دهید بخشی از این آب

  دو مبحث قابل بحث است در اینجا

  بریدند راه آب آنان که دیروز

  ز بی شرمیست این گستاخی آیا

  بعید نیست احتماال هر دو مطلب

  جاعلی بود در فتوت شهره هر 

  

   



  حسابی روي آن بگشود و پنداشت

  مرگسست باید گهی هم بند آز

  چو بازگشت پیک و پیغامش به او داد

  زچشمانش درخشید آذرخشی

  اجازت طی یک دستور و فرمان

  چنین است راه و رسم رستگاري

  کران تا بیکران بنموده وسعت

  نمودند تا کنند بس فتنه برپا

  از این ره می رسید حقی به حقدار

  این فرصت دلیلی را کنم ذکر در

  

  

  

  

  معاویه از این خصلت خبر داشت

  ندارد اعتبار در این زمان شرم

  از این رو بود که پیکش را فرستاد

  ز شادي نعره زد چون گاو وحشی

  چرا، چون داد ولی حق سبحان

  دهند بخشی ز آب رود جاري

  از این کردار که کرد معنی فتوت

  گروهی زین مقال تفسیر بی جا

  ه باید راه آب می بست سردارک

  ولیکن بی خلل نیست این چنین فکر

  

   



  کنند توجیه عمل را بس اسفبار

  دهند فتوي که گردانند به اجرا

  به شهر عشق ندارد هیچ نهادي

  چو قافت آرزوست پر گیر چو عقا

  کن این گونه پندار اندیشهبرون ز

  شکوه عشق بمیرد در دل ما

  نه از بهر هوي نی بهر دنیا

  ه هر دم او بود با یارش همدمب

  جوید از رضاي یار بهتر هچ

  بدند جنگاور و جنگجو و سردار

  

  

  

  

  گروهی دست زنند گاهی به هر کار

  هدف چون شد مقدس هر عمل را 

  بود مردود و کفرآمیز و مادي

  مشخص کرده اند راه تا هدف را

  شستی کارزدگر توجیه ندارد 

  لوث کار زشت اهداف زیبا کند

  نور عشق از تیغ موالبتابد 

  مرضاي حق بجوید او به هر د

  نگاهش جز خدا کی دیده دیگر

  نامهاي بسیار هبه تاریخ نقش شد

  

   



  به مانند پلنگ بی رحم و سفاك

  نباشند گر مضر بر فر آنان

  گهی باشد، زنند بر یار خود نیش

  که هستند آدمی یک بعد و تنها

  کنند حتی جهانی را بخون رنگ

  خود آسیب پذیرند به از آنست که

  و راه همین است ندرو زاز این پس نی

  د سر غرور آمیز به افالكینبسا

  اه، بگریخته ناگاهپرها کرده س

  که سردارند و مغرورند و مستند

  

  

  

  

  رشید و چابک و رزمجو و بی باك

  جوانمردند، ولی در حق دوستان

  تجارت می کنند با خصلت خویش

  به یک محور بود دیدگاه آنها

  به پیروزي بیاندیشند به هر جنگ 

  زهر امکان در این ره بهره گیرند

  است  نیز چنین چنین بود ز ابتدا، حال

  به پیروزي دلیرانند و بی باك

  به هنگام شکست ترسان چو روباه

  ا بهره هستندبهمین مقدار ز علم 

  

   



  بیاموزند فنون جنگ و پیکار

  شوند آگاه و دریابند شئونات

  هم در تحت یک امردهند دستور و 

  به خلق خالقش هر لحظه همگام

  به هر پیکار چو آتش بی قرار است

  چو طوفان می وزید بر دشت و بیشه

  بیارایند در این صحرا سراسر

  ان کو ببستمسمیان بر بندم این

  م شمشیر ایمانزنچپ و راست بر 

  نباشد هیچ دژي آرام و ایمن

  

  

  

  

  همه اوقاتشان مصروف این کار

  قت که در دیگر اموراتندارند و

  شوند تبدیل به یک بعد آخراالمر

  صبور و عالم است سردار اسالم

  دش خالی از مفهوم فرار استنزبه 

  زره بی پشت به تن می کرد همیشه

  بفرمود خود اگر دریاي لشگر

  تنها در این موضع که هستم مشو

  چنان یورش برم برقلب آنان

  فرو ریزم چنان ارکان دشمن

  

   



  کز فرار بر ننگ فزایم از آن به

  کدام خورشید چون او بد آتش افروز

  کدام معدن چنین گوهر درآید

  بود او استوار چون کهکشانها

  دهد بر آدمی ایمان و عزت

  همدوش و همسان شنباشد هیچکس

  که باشد او دلیل حق تعاال

  بود کشتی به دریاها و طوفان

  برآنچه گفته شد تاریخ گواه است

  هد کرد ز هیچ سوبه دشمن پشت نخوا

  

  

  

  

  به غیر از این فدا جان را نمایم

  کدام سردار چو او بد تا به امروز

  کدام مادر چو او فرزند زاید

  چقدر محکم، رفیع تا آسمانها

  کجاست همتاي او از بدو خلقت

  شد حد و پایاننباشکوهش را 

  خدایش آفرید یکتا و تنها

  مانایبود او شهسوار نور و 

  یه گاه استبه دلهاي مشوش تک

  زره بر تن نمود بی پشت از این رو

  

   



  نمود مفتون حریفان را به مردي 

  نترسید لحظه اي از طرح تقدیر

  علی پیروز ز میدان سر برآورد

  همی کند گور خود با دست و دندان

  که از وصفش بلرزد هستی و جان

  هنوز هم راز و اسرارش ندانند

  نمی آید چنین کار از سپاهی

  بجز اعجاز نگفتندبر آن نامی 

  کالمی کرد رسول نقل از خدایش

  ما بپاشد این جهان بهر ولی

  

  

  

  

  نخورد هرگز شکست در هیچ نبردي

  نبرد او ابتدا دستش به شمشیر

  نخست دشمن به سویش حمله می کرد

  هر آن کس نام او می برد به میدان

  بهم کوفت او یالنی را به دوران

  به افسانه نبردش بوده مانند

  ند درب خیبر مثل کاهیزجا ک

  از این رویداد هنوز هم درشگفتند

  به نام عشق زدند سکه برایش

  ما ست از من و من از علیا علی

  

   



  کالم قاصرم کوشید و بنمود

  یل بر آرد حق آن راصکند تف

  همان نکته ، حدیث عاشقان است

  دمی  حتی از او غافل نبودم

  نبود هیچ لذتی برتر ز ذکرش

  یا پی نبردمبه یک قطره ز در

  ز دست رنجش طعامش کرده حاضر

  براي کشت، زمین هموار میکرد

  جست معاشش در نهایتمیزکار 

  زخود بی شک سوالی کرد و پرسید

  

  

  

  

  چهار بعد از خصوصیات او بود

  بشر، کی قادر است تا شرح آن را

  بود کافی هر آن کس نکته دان است

  دگر نامش عجین شد در وجودم

  دم به فکرشبرون از اختیار بو

  به سیر او شدم مشغول دمادم

  عجیب آنکه کشاورزیست ماهر

  ز صبح تا عصر کماکان کار میکرد

  برایش کار نبود غیر از عبادت

  هر آنکس تاول دستهاي او دید

  

   



  بجوید قوت نانی او به ناچار

  کند داغ زمین را سرد و نمناك

  رفاه مردمان یابد دوامی

  ردسگمان باشد چنین کز هستی اف

  جفاي روزگار پژمرده او را

  به چهره رنج و درد او عیان است

  فرو درهم رود روزي به ناگاه

  ندارد بهر خود غمخوار و یاور

  ندا داد با کالمی آسمانی

  نمودم دامن از شهوت مبرا

  

  

  

  

  از این کارگر چه آید غیر از این کار

  بجوید قطره آبی از دل خاك

  برویاند ز آن شاید طعامی

  کنده سر مظلوم و در خودبه زیر اف

  تهی دستی مگر آزرده او را

  غم او ظاهراً بهر جهان است

  گران است بار او، خود خسته از راه

  به تنگدستی برد عمرش به آخر

  ز آالیش تهی کرد زندگانی

  شوید دور از من اي لذات دنیا

  

   



  شما را اي وسیلت هاي شیطان

  نخواهم خورد فریب از لذت نفس 

  علم نهانهاعلوم ظاهر و 

  ببیند بی شک او هستی ز بنیاد

  به فرمانش مطیع لشگر سراسر

  عمویش دید ز جان آهی کشید سرد

  نی وصله بر آن با اینهمه دردز

  هر آنچه خرج کنی بی شک قبول است

  لباسی کن به تن زیبا و مقبول

  این کفش بکن جان من آزاد خرب

  

  

  

  

  طالق دادم سه بار در پیش یزدان

  دامان دگر کس در آویزید به

  علوم بر و بحر، از کهکشانها

  بداند هر چه هست در کنه ایجاد

  به هنگامیکه که بد در راس کشور

  نشسته وصله بر کفشش همی زد

  بگفتا اي امیر آن کفش چه ارزد

  بریز دست تو اموال و پول است

  براي خود بجز کفشی از آن پول

  به دست عم خود آن کفش امیر داد

  

   



  فع بال کرددخود چنان گوئی ز 

  چنان باش تا به فخر تو ببالم

  بر این بیهوده شیئی باید چه پرداخت

  چنین داد پاسخ عم را که پرسید

  در ارزش کمتر است حتی ز کفشم

  از این رو کفش من در تو عجیب است

  نسازم هیچ دلی بیهوده رنجور

  است خداوندا تو دانینخواهم خو

  ت در نور ایمانسابه ذات او جوهر 

  بعد او نبد هرگز مثالش ز

  

  

  

  

  به خشم آمد عمویش کفش رها کرد

  تو شوخی بس کن اي ارباب عالم

  چه ارزد آنچه باید دور انداخت

  امیر چشمش افق را در نوردید

  خالفت با جهان در پیش چشمم

  هر آنچه فخر توست با من غریب است

  به جور هرگز نگیرم دانه از مور

  به پاداش عرضه گردد، گر جهانی

  چنین است او کشاورز یا که سلطان

  در او شد این صفت ظاهر کمالش

  

   



  انسانی هرگز نه همملک یا جن، 

  اجابت کرد علی در عهد خاتم

  خود آن را کشت و خود آن را درو کرد

  ز دیدار علی مانده به یادش

  دهانش وقت خوردن گشته رنجور

  چنین گفت آن نشان حق تعالی

  نمبه روغن یا شکر کان را ندا

  سپس نفسم از آن لذت ببیند

  امانم بشویمدچه سان این ننگ، زد 

  ضعف است چون زریري ز که صورتها

  

  

  

  

  و بعد نداشت او ثانی هرگززقبل 

  چو گندم شد حرام از بهر آدم

  جوع با نان جو کرد عمر سدهمه 

  حدیثی هست به عثمان استنادش

  نموده نان خود در کیسه ممهور

  زموالدلیلش را سوال کردند 

  ، آغشته نانم بیمم کنند بود

  به کامم مزه و شهدش نشیند

  به پاسخ پیش حق آن گه چه گویم

  فقیريیتیمی یا از آن دور است 

  

   



  مقابل شد بدید مست از می یار

  چراغی دید یتیمان را شب افروز

  به ظاهر مست فرند و شکوهی

  به غفلت خفته دور از رمز و رازند

  ز آهعلی جوید دلی کو سوخته ا

  ز درد بیکسان سوزد قرارش

  فرو شوید غم از دلهاي مسکین

  به گلزار محبت گشته گلریز

  چه کس حافظ بود بر این امانت

  کو آشکار است یبه ذات مرتض

  

  

  

  

  فرو بست لب دگر عثمان ز گفتار

  کسی را دید که کار می کرد شب و روز

  همان شبها که در عیشند گروهی

  گروهی دیگر اندر خواب نازند

  خم هر کوچه و در طول هر راه

  کند پر نیمه شب او کوله بارش

  کشد بر دوش خود آن بار سنگین

  محبت از وجودش گشته لبریز

  بجز او کیست کشد بار محبت

  صفات بارز پروردگار است

  

   



  به قلب مستمندي، بینوائی

  ز جان او تراود، عطر یزدان

  به هر یک او علومی را فرا داد

  داشتند نشانها ز کار و علم و کسب

  نشد این کار دگر آغاز و تکرار

  به حرمان مانده در رنجی شدید است

  به زیر ظلم شکست، دائم فروغش

  نه آن امکان که عطر گل ببوید

  نه بامی که بر آن باران ببارد

  که اربابش بر آن تکلیف کرده

  

  

  

  

  کشد ذرات آن نور خدائی

  دهد مهر پدر او بر یتیمان

  ده آزادبدست او هزاران بن

  تخصص داشت چنانچه هر یک آنها

  نباشد ساده و آسان چنین کار

  بود بنده، کسیکه ناامید است

  فروتر بوده از حیوان حقوقش

  نداشت حقی که از احساس بگوید

  نه حق داشت او کسی را دوست بدارد

  براي همسرش بود کشت برده

  

   



  جدا میشد ز مأوایش چو حیوان

  دربندکشد زین جرم تن رنجیده 

  به دردي کو ندیده چرخ وافاق

  کشیده دست ظلم او را به پستی

  ی نیست که او صحت پذیردبطبی

  ندارد فرق چه رنجور و چه بیمار

  همان مقدار نمیرد زین گذرگاه

  که نیست زیبا بگویم وضع و حال را

  نباید باز نمود، آن را ز پرده

  که استثمار به زیر پایش افکند

  

  

  

  

  شد نمایانتا  ,شت اوکحصول 

  خود می کشت ز فرزند سفرو احسا

  شکنجه گردد او در زیر شالق

  هستیرز حیوان کمتر است سهمش د

  چو بیمار شد همان بهتر بمیرد

  فراتر از توان باید کند کار

  به قوتی مختصر با منت همراه

  دم این مثال راومندگر سانسور 

  است داستان بردهجدحدیثی خود 

  ردمندچنین وامانده انسانهاي د

  

   



  همه پلها شکسته پیش و از پس

  اه و دیده دوزدنگبه سوي مرگ 

  همه سالم قوي مانند آهن

  ی هم گرفت باریواکز بینچنان 

  شدند خود مایه فخر و مباهات

  ز سختی ها گذر کردن، دویدن

  ین ره سپردنوتمام هم خود 

  که باشند سربلند در بین سرها

  کمند آنها که در این ره دخیلند

  ابسته اند از جسم و جانهابهم و

  

  

  

  

  شده بیزار ز هر چیز و ز هرکس

  به خشمی ناشناخته خود بسوزد

  ار آورد هزار تنبباز این فرقه 

  سواد آموخته و آگاه و هشیار

  همه رکنی شدند در اجتماعات

  مرارتها به جان باید خریدن

  خوردن که شب و روز خون دل باید

  کنی آگاه دو فرزند را ز دنیا

  مقصد برده ره افراد قلیلندبه 

  بود عشق بین آنهابه وضعی که 

  

   



  دل آگاه را کند این نکته حیران

  نخواهی دید اشارتهاي دلدار

  دگر بار از صفات حق تعاال

  که آنهم از صفات کردگار است

  به کوه تبدیل نمودن یک خسی را

  فراز عشق نخواهد زد پر و بال

  که کار خالق یکتا بفرمود

  که هیچ بودند و دربند هزار تن را

  به سوي نعمت هستی درآیند

  دلش آزرده از هستی چو خون بود

  

  

  

  

  تجسم کن کنون مقدار و میزان

  محبت گر نباشد در تو سرشار

  کشد شعله زقلب پاك موال

  همان رب معنی پروردگار است

  بدین معنیست نمو دادن کسی را

  چو برخوردار نباشد کس از این حال

  در علی بود چنان بی حد محبت

  در آغوش پرورید مانند فرزند

  سپس آزاد نمود تا پر گشایند

  همان هستی که از دستش برون بود

  

   



  زنو طرحی دگر گردیده ایجاد

  رسید پیکی ز عشقی آسمانی

  ز ارض خاکیابه هفت اقلیم رسید 

  رسول شد با علی مهمان و همدم

  ز حق بودست و با حق خورده پیوند

  ور و غوغادلش از عشق حق در ش

  به جز حق دل نداد هر راه و هر سو

  و قادر ندید جز او کسی دانا

  ندید از او کسی را دلرباتر

  شد او زیبا و از حد هم گذر کرد

  

  

  

  

  تولد یافت دگر بار چون شد آزاد

  امیدوار پانهاد در زندگانی

  گرفتند این متاع از جان پاکی

  به هفتم شهر که بد معراج خاتم

  خلوت با خداوندمناجاتش به 

  ز اشکش سوز دل گردد هویدا

  ون کرده است اوچر حق یدمادم س

  هر آنچه دید خدا دید حی و حاضر

  در او دید اوج زیبائی سراسر

  به هر زشتی خداوند تا نظر کرد

  

   



  زیادش شد دل پژمرده خرسند

  ز شوق وصل یار گردیده لبریز

  دلش آکنده شد از اضطرابها

  هز غفلت بشکند لوح نوشت

  به ذکر و حمد نیابی هیچ نشانه

  در آنجا رشته ها را کرده ایم گم

  عبادت را شود از تو پذیرا

  رضاي حق به هر مقصد رساندن

  ز هم نوع مشکلی را کردن آسان

  ز دام نفس اماره گریزان

  

  

  

  

  که زشتی نیست مگر دور از خداوند

  ندید چون غیر زیبائی دگر چیز

  یک افتاد حجابهازچشمش یک به 

  ن از کف رود رود هر آنچه رشته وبر

  عبادت نیست مناجات شبانه

  کند یار جلوه در خدمت به مردم

  مناجات بهر اذن است و تقاضا

  عمل را بی ریا انجام رساندن

  یتیمی را نوازش کردن از جان

  گرفتن دست افتاده ز احسان

  

   



  چو خواهد هجر و یا خواهد لقایش

  حوري نه برزخ ي نه در اندیشه

  ت را به کل از دیده کاستنمنی

  که بی حد است و بی حصر و نهایت

  فراتر از همه حرف و سخنها

  نمود جان را به هر پیشامد آماج

  اطاعت کرده ام یا رب ز فرمان

  ز طاقت منابود عدلت فزون 

  گنه کردم اگر آن را ندانم

  بیافزایم ز عشق بر خدمت خویش

  

  

  

  

  نمودن جستجو از حق رضایش

  ترس را ز دوزخ طمع از جنت و

  فقط تنها رضاي یار خواستن

  توان گفتن بود نامش عبادت

  و کرمها دعلی بعد از همه جو

  ز بعد خدمت آن خلق محتاج

  تضرع بر خدا کرد از دل و جان

  یش از طاعت منبقصورم بوده 

  ببخشاي آنچه بود دور از توانم

  توانم کن فزون تا که از این بیش

  

   



  جویبار ز اشک تر بود کنارش همچو

  برایش شد نصیب اورنگ میقات

  نبود غیر از رضایش را خریدار

  دلش در سوز و شوق بود و پر از آه

  کنه عشق او با خبر بود  از ورز 

  که خاتم بود به عرش هم خانه او

  جهان تا هست و هم از روز آغاز

  شد هر چیز نمودار اد وفرو افت

  شناختم یار چو آگه گشتم از خویش

  نمازش کرده اذعانهر آنکس دید 

  

  

  

  

  اگر می ریخت ز یده اشک خونبار

  زخود شد بیخود هنگام مناجات

  نخواست چیزي براي خود ز دادار

  چنین می رفت به میعاد شبانگاه

  دلش از آتش عشق شعله ور بود

  او ي به خاك افتاده فرش کاشانه

  ز وصل مستانه داد پیغام و آواز

  حجاب نور و ظلمت جمله یکبار

  د یقینم ذره اي بیشنیافزای

  نبود این ادعا خود بارز است آن

  

   



  

  مسلم حق به رویش چهره بگشود

  که دهر فرزند خود اینگونه پرداخت

  ز دردش آسمان می رفت صدایش

  نشد راهی براي چاره پیدا

  عالج باید نمودش با خشونت

  بر این علت بگو چیست چاره ما

  به یارش خاطر خود تا که بسپرد

  درد بود و توانسوز که پیک رنج و

  ز زخمی که علی را کرده رنجور

  

  

  

  

  

  به هنگام نماز فارغ ز خود بود

  ون و مکان مفهوم خود باختک دگر

  زمانی کرد اصابت تیر به پایش

  ن آرندش از پاونداشت طاقت بر

  برایش شد خطرناك این عفونت

  از این امر باخبر کردند رسول را

  بفرمود سر به سجده تا علی برد

  ن آرید ز پایش تیر جانسوزبرو

  عمل کردند همان را طبق دستور

  

   



  زخم چرك خونبارز کشیدند تیر 

  نه حتی یک تکان بر سوي آنان

  ین شد بهر او چون فرش زربفتمز

  نبود یارش کسی غیر از خداوند

  بر این نکته مثال فوق گواه است

  کسی واصل بود کین راه طی کرد

  بیاموزند ز او عشاق دنیا

  هیچ کسی چون او کفایتندارد 

  که نور او شود روشنگر دل

  نیابد هیچ گزند در طول هستی

  

  

  

  

  نهاد تا سر به سجده آخرین بار

  نیامد هیچ صدا از مرد مردان

  به پایان برد نماز آن گه زهوش رفت

  نمازش بود نیاز با یار دلبند

  براي او نماز میعادگاه است

  نمود ترسیم نشان از عشق ایزد

  لق و یکتاخشد او الگو میان 

  بود ریسمان زرین هدایت

  برد او کشتی عشق سوي ساحل

  دهد گر دست گرمش را به دستی

  

   



  نیابد انحراف چون قول خود داد

  هر آنچه گفت به گفت خویش باقیست

  چو قولهائی که دادند سست و بی بار

  همانها که کنند بر خلق ریاست

  چنانیم ما، دهیم عدل و مساوات

  ام معضالت را در نوردمتم

  عدالت را دهم از ریشه بنیاد

  ز غم آواز، کسی دیگر نخواند

  برانم ز خاك خود بد اندیشان 

  که میش آسوده باشد در چمنزار

  

  

  

  

  قرار و قول او محکم چو فوالد

  به تاریخ بشر جز او نشان نیست

  به دوران کنون شاید هزار بار

  خصوصا جلوه دارد در سیاست

  ند در انتخابات سخنرانی کن

  ردمگرئیس جمهور اگر این دوره 

  دهم امکان رشد یکسان به افراد

  ز بیکاري اثر دیگر نماند

  به پیشرفت جامعه تا اوج رسانم

  به بندم راه به روي گرگ خونخوار

  

   



  به کار آرند همه الفاظ پرچرب

  همه هستند شبیه از یک قرینه

  نشد ز آن گفته ها نقشی هویدا

  ان، بی هیچ تغییرز تشریفات هم

  فراموش شد ز نو حال فقیران

  سخن زان عهد و پیمان کس نراند

  رساند بار خود او بر در خویش

  چو باران است به هر سقفی ببارد

  در این مبحث کسی حرفی نرانده

  به بخشش بوده عذرم بر زبانم

  

  

  

  

  بگویند این مقال در شرق و در غرب

  به تحقیق نیست نیاز در این زمینه

  آنچه گفته اند بد قبل از آراهر 

  همان کاخ و ضیافتهاي چشمگیر

  ز دست مستمند دور مانده دامان

  زنو هر چیز به سبک قبل بماند

  سوار شد هر کسی تا بر خر خویش

  چو آگاهند همه تکرار ندارد

  بگویم آنچه را ناگفته مانده

  چنانچه گفته اند، افسوس ندانم

  

   



  بگویم فاش ندارم ترس و پرهیز

  ود اجرا و کرد از آن حراستنم

  به عدل من ندارید صبر و طاقت

  نه آنم بر غم مظلوم بخندم

  ز بیت المال نماید سفره رنگین

  بگیرم پس اگر مالی ربودند

  ندارد سود که هر عذر است مردود 

  بپا سازم ز نو قانون قرآن

  نژاد و رنگ بود خالی ز قیمت

  ز عدل سالهاست که دورید و جدائید

  

  

  

  

  تا ابد نیز بود از ازل کوعلی 

  که گفت او هر چه را پیش از ریاست

  نخست فرمود که اي درمانده امت

  من آن نیستم که بر ظلم چشم به بندم

  کنم کوتاه هر آن دستی کز آستین

  دهم عودت زپیش هر آنچه بردند

  به مهر همسرش حتی اگر بود

  حکومت را نمایم پاك ز دزدان

  یلتهر آن کس متقیست او راست فض

  بیاندیشید، سپس بیعت نمائید

  

   



  به پشت سر نهاد این امتحان را

  صریح می گفت سخن او با شهامت

  ا نیست توان با من نشیندرشما 

  شما حال بنگرید، من عاقبتها

  قسم دادند به او بهر خدایش

  زجور حاکمان گردیده بی تاب

  سپس روي جانب چرکین دمل کرد

  بدین سان بود گرفت او انتقامش

  ه روي هرج مرج ایجاد سد کردب

  بر این محور پدیدار گشته کانون

  

  

  

  

  براي انتخاب نگشود زبان را

  براي آن که روي برتابد امت

  ینیدزبه تاکید گفت کسی دیگر گ

  دهم هر نوع کمک در مشورتها

  ولی زاري نمود خلق پیش پایش

  این کشتی ز گرداب به ساحل آرد

  پذیرفت الجرم یک یک عمل کرد

  مغانشارهمانکه دست جهل کرد 

  ز حکام بی درنگ او خلع ید کرد

  مقرر کرد ز نو طاعت ز قانون

  

   



  عمل کرد آنچه گفت بر آن وفا کرد

  چو دشمن لشگر آراستند به سویش

  ز نفس فرمان گرفتند همچو دیوان

  عیان کرد خط نور در راه انسان

  به عرش و فرش درخشان گشت و تابید

  ا و سالکبداند هر که هست جوی

  بود دریاي آگاهی و حکمت

  چه سان برد دیو نفس را زیر فرمان

  اصولی که بسی دارد ضرورت

  که نقصان نیارد حکومت بیار

  

  

  

  

  به پاي آنچه گفت جان را فدا کرد

  گروهی دوست کشیدند تیغ به رویش

  به دنیا عرضه کردند دین و ایمان

  نکرد هیچ انحراف در قول و پیمان

  در نوردیدشعاعش کهکشانها 

  نمودار است ز فرمانش به مالک

  که آن منشور و احکام حکومت 

  به هر بندش گشود بندهاي شیطان

  بیان کرد عدل و انصاف و مروت

  د زمردان کاریحساب گر بگیر

  

   



  که کاستی دولت گنه آفرید

  نیاالید او دست به زشتی نخست

  خطا می شود بعد از آن ریشه کن

  له هابه هر نقطه و هر یک از جم

  کالمش فصیح است و شیوا بود

  همه روشن است بهر مامور او

  بیان ز ابتدا گشته تا خاتمه

  ز انس و ز جن و ملک برتر است

  که آگاه بود در تمام فنون

  بپرورده در دامنش شیر نر

  

  

  

  

  ز نقصان دولت، شود رنج پدید

  رئیسی نباشد اگر نادرست

  ز مرئوس خطا سر نخواهد زدن

  همه نکته هابه فرمان مالک 

  درخشانتر از روز، گویا بود

  نماند دور و پنهان ز دستور او

  ز حیوان و حقش در آن جامعه

  همه رهبري اوست و او رهبر است

  نیافت این مقام هیچ کسی تاکنون

  بود هم در آن حال مهربان پدر

  

   



  به کردار نمود تربیت آشکار

  گهی جاي سود دارد اندرز گزند

  برگزید ز آغوش و از بین خلق

  نهال نکوئی نشاند به بار

  ز حد نگذریم حریمشبه خشم از 

  گره بگسلیم با کالمی فصیح

  فرو در بگیریم ز چشم پرده ها

  که برتر شدن نیز در آموزش است

  به گلزار گلی پاك و بی خس شود

  که در دهر و هستی سرافرازدش

  

  

  

  

  اصول و قواعد چنان برد بکار

  هدایت نباشد به اندرز و پند 

  پیامبر از این روي خدا آفرید

  بکار گیرد او پند پروردگار

  درست گر محبت بکار آوریم

  اگر بهره گیریم ز تنبیه صحیح

  یح همه جابجاقبز تشویق و ت

  شود تربیت آن که در پوشش است

  فراتر ز معمول اگر کس شود

  پدر همچو مولی علی بایدش

  

   



  ز هفت آسمان نیز وسیعتر صفا

  به پیوند اوچو جان بد شجاعت 

  بجز شعله چیزي ز آتش مگیر

  ز عشق یک بیک داده بد پرورش

  به اعصار و اقران رسید این ندا

  درد عرش و افالکیانمیچو رعد 

  مالئک به میعاد خبر کرده است

  ابد پر طنین شد ز آواز آن

  زدند دفتر عشق ز حیرت رقم

  ز غیرت کالمی رسا شد بیان

  

  

  

  

  فراتر امکان بیاموخت وفا

  غیرت شد آکنده فرزند اوز 

  پسر شیر نر، دخترش همچو شیر

  بود جامع حسن و نیکومنش

  امتحانش خدا ي نهاد بوته

  تماشا کنید عشق که از خاکیان

  خداوند به عاشق نظر کرده است

  نمایان شد از عشق همه راز آن

  گرفتند مأوا در آغوش هم

  شکیبائی و صبر چو گردید عیان 

  

   



  دست فشرددو دست توانا به عهد 

  کنند پاك و زیبا همه پیکران

  همانجا که معراج بد و قبله گاه

  رسید خط ایثار به پایان راه

  شعاع رخش کرده روشن فلق

  فرو بسته لب محو انسان شدند

  به دارالسالم از دل خاك رسید

  رود عاقبت هر کسی سوي اصل

  ره عشق حسین رفته تا انتها

  ز اخالص و ایمان چه پیر و جوان

  

  

  

  

  سرود وفا تن به امواج سپرد

  زدند خیمه در نینوا عاشقان

  کشد قامت خود سوي حجله گاه

  شد رنگ خورشید و ماهز خون سرخ 

  حق  معشوقچه  زیباست  ببینید   

  مالئک همه مات و حیران شدند

  که فرزند خود این چنین پرورید

  پدر منتظر بود به وادي وصل

  شکر رسول خدا ي نمود سجده

  و ز خرد و کالنهمه لشگر ا

  

   



  نمودند به خون رنگ ایمان خود

  چو گلهاي زیباي فصل بهار

  که پرورد به مانند عباس پسر

  به حق عاشق و دشمن ظالم است

  به شوق وصالش دل از جان گسست

  ز حق جلوه اي دیگر آورد برون

  به دلهاي عشاق حق چون نشست

  سپردند همه سر به اخالق او

  به سرهم اخالق و رفتار همه سر 

  همه چشم ز حیرت بر او دوخته بود

  

  

  

  

  نهادند به کف بی دریغ جان خود

  شتافتند همه بک بیک سوي یار

  به راز و به رمز آشنا بود پدر

  به فضل او قمر در بنی هاشم است

  سپرد او به دست برادر چو دست

  چو پیر دلیل شد به صحراي خون

  رسا شد پیامش جهان تا که هست

  و چو میثاق اواز این پس شد الگ

  در او بود ز مردي نشان از پدر

  نشان داد همه آنچه آموخته بود

  

   



  تازکبه میدان جنگ گشته او تر

  چه سان او فرو برد به کام رنج و درد

  فکند لرزه برتخت تزویر ز بن

  به گفتار و منطق مثال ولی

  سترگ همچو کوهی پدیدار شد

  به بار  رنیاورد چون او مادر ده

  خالق کند گفتگو شده خلق که

  که اوست قلب خلقت، که او مغز و عین

  ز عشق من کس نشداچون او آگه 

  زهر گوشه اش داده سر نغمه ها

  

  

  

  

  تو گوئی علی بسته شمشیر باز

  ز آن سو شنو تا که زینب چه کرد

  به منبر فرا شد بگفت او سخن

  ز نو پیش خلق شد تداعی علی

  مدیر و مدبر، سپه دار شد

  روزگار ي دید بیشهچون او شیر ن

  دگر از حسین وصف چه گویم که او

  حسین از من است، خون منهم حسین

  به او هدیه کردم همه روح خود 

  تماشاگه راز اوست کربال

  

   



  به او گفت خداوند هزار آفرین

  نباشد، شود عاشق کردگار

  به مانند نبد بهترش در جهان

  در آن خانه آکنده مهر، سر به سر

  هیچ کسی را به کسنبد خشم و قهر 

  که در کربال شد ز اعجاز عیان

  علی همسري بود به رمز آشنا

  مطالب ز تاریخ همه شد جدا

  حالل زاده باشد، نباشد خبیث

  دل تیره اش می شود تابناك

  

  

  

  

  ز خاکی رسید نور به عرش برین

  ز فرزند مولی جز این انتظار

  حریمی که او پرورش یافت در آن

  پدر نمودار حق بود ز نیکی

  صفا بود و عشق خدا بود و بس

  کالمی بجز عشق نگردید بیان

  عطا کرد به زهراي اطهر وفا

  به تحقیق بیان شد همه گفته ها

  کسی گر بفهمد ز عمق این حدیث

  ز عشق علی می شود دردناك

  

   



  بپا سازد عالم ز فقري غنی

  چراغی شود خلق گمراه را

  ز باور بردن جاي تلفیق نیست

  هان تا مهانکبدستش بود از 

  به هر معضلی در جهان است جواب

  علی اول است و هم آخر علی

  کدام راه فروزان شود بی علی

  کدام دل فروغش پذیرا نشد

  فقط اوست که باشد خدا را نما

  شنید گوش جان تا که اقرار من

  

  

  

  

  شود چشم او باز به نادیدنی

  کند سیر ز چشم دل آن شاه را

  نیستقیق حبه بیند ز شاه آنچه ت

  به بیند که او را نبودست مکان

  توانمند بود ذره تا آفتاب

  بود ساقی کوثر عشق علی

  کدام درد درمان شود بی علی

  کدام دیده او دید و بینا نشد

  بود لنگر عرش و فرش و بقا

  رسید تا بدینجا چو افکار من

  

   



  در گلم وز پنهان غروري فر

  به گلزار هستی شدم همچو خار

  و چشم بی سببفروبسته بودم د

  شود جهل سبب ساز رنجی مدام

  که گسترده راهی مصفا به پیش

  کدام معجزه بود علی را به دست

  فرو در خود و فکر او در زوال

  خردمند بداند در آن علتش

  کند باید او روح خود سیقلی

  نشد همچو او در جهان کس قرین

  

  

  

  

  ز نشناخته ترسی فرو ریخت دلم

  رشدم از حقارت چنان شرمسا

  ز نور درخشان که بد روز و شب

  به بحر اندر اما بدم تشنه کام

  به بینم که نعمت ز دادار خویش

  در آن حیرتم از سئوالی که هست

  صدا افسوس بر آن کس که کرد این سوال

  فراتر ز معجز بود خلقتش

  کسی گر بخواهد شود چون علی

  سپس بهر هر بعد که اوست برترین

  

   



  رايقوي در اراده ثباتش به 

  مسلم که عمرش به آخر رسد

  شد ابعاد او این چنین بی شمار

  مالئک همه گشته اند مات او

  از روح عالیست او ممن از خاک

  به سر پنجه دامان او را فشرد

  به آزادگی سوي او، در گشود

  گشت و خود یافت به بر و بحر یکس

  برافروخت ز نورش دل و منزلم

  ز ابهام تهی شد ز بن پیشه ام

  

  

  

  

  ند عمر خود طی تماما به سعیک

  مولی اگر در رسد بعدبه یک 

  علی کرد مگر عمر، بیش از هزار

  بود معجز معجزات ذات او

  نداند حقیري چو من کیست او

  به عشقش فقط دل بباید سپرد

  ز بویش دل و جان معطر نمود

  ته دهرفشآنشان یافت زنامش در 

  فروغی دگر زنده شد در دلم

  ندیشه امگرفت انسجام فکر و ا

  

   



  بد او بهترین تا ابد از نخست

  دم حال ، رسیدم به راهب پریشان

  قدیم است نورش که حق آفرید

  که شد حرف و دیدگاه من هم جدا

  نشیند درخت وجودم به بار

  به خاك سر بسایم به ذکر و نماز

  بود بهتر از کوه که در شوره زار

  جهانی تواند که آرد به جوش

  جاودانقوي گردد و ثابت و 

  ولی از عشق لبالب گشته لبریز

  

  

  

  

  

  ز معیار او گشته میزان درست

  تکیه گاه امهز پوالد دگر یافت

  مقاوم چون الماس درخشان چون شید

  ز حالم عیان شد به هر آشنا

  عمل پیشه کردم ز گفتار به کار

  بی نیاز مبه تمرین و زحمت شو

  در این کوي اگر باشم همچون غبار

  بت به دوشکشد گر غباري مح

  نشود نور شعاعش به هرجا روا

  غباري بوده چون یک ذره ناچیز

  

  

 

                                       

   



  بقایا بی اگر زین عشق بمیري

  مگر از خود به دست آرم جوابم

  ندیدم هیچ کسی را باشد همراه

  همه، هر کس به نوعی بوده غافل

  قدم در راه نهادم سوي تقدیر

  حرف بی مقداري شنیدمزهر کس 

  ز رنجی که کشید از خلق دنیا

  شود روشن درونم برق آئین

  گشود باید در دل را به انوار

  عیان شد در کالم و گفتگویم

  

  

  

  

  به دستت دامنش روزي بگیري

  بسی کوشش نمودم خود بیابم

  به هر راهی که رو کردم در آن راه

  به دنیا و به ظاهر بسته اند دل

  با فکر و تدبیرچو تنها گشتم و 

  ضوابط را همه وارونه دیدم

  کشیدم درد ز تنهائی موال

  به دوشم گر بگیرم بار سنگین

  بجز عشق طی نگردد را ه دیدار

  نمایان شد چه باشد آرزویم

  

   



  علی را دوست اگر داري تو بسیار

  ببینی دوست و یار و همدلی را

  نشسته سوخته دلها در پس و پیش

  به قربانکنند بی شک همه جان را 

  مگر معشوق کند قدري عنایت

  نه غم دارند و نه، اندوه فردا

  رسد عمرت به یک دم رو به آخر

  به نفس سرخم کنی در آن اسیري

  به دنبالش به آن محفل دویدم

  نشستیم عاقبت در جمع دلخواه

  

  

  

  

  به من داد پیشنهاد دوستی به اصرار

  شبی با من بیا تا محفلی را

  لیرشبه گرد هم همه عشاق د

  بگویند ذکر موال از دل جان

  همه یکرنگ و جویاي محبت

  چه دنیائی برون از هر چه دنیا

  بگویند دم غنیمت دان برادر

  نیارزد این جهان تا سخت بگیري

  از این توصیف به وجد و شوق رسیدم

  ز بعد چند موانع در سر راه

  

   



  نگاهم منتظر، مبهوت و حیران

  گریبان برده سر خاموش و خسته

  این منوال نمودند مجلس آغاز بر

  سجایایش بیان کردند، ستودند

  شدم آزرده زین اوضاع جانکاه

  ر دید هر کسدسماع و رقصشان 

  ز وصف عشق و گه توصیف احوال

  نمودم این سوال از خویش هراسان

  مگر این بود در اصل مقصود معبود

  نگ و افزودببه پاسخ گفت، حشیش و 

  

  

  

  

  زاندرون سینه دل بیتاب و لر

  گروهی گرد هم ساکت نشسته

  فضائی ساخته اند آمیخته با راز

  ز موال وصف و مدح بسیار نمودند

  زدود و دم فضا پر شد به ناگاه

  ر همه با هم از آن پسذکگرفتند 

  بیان آرزو کردند و آمال

  ز جذب و دفع آن شب بعد پایان

  چه راهی بود چیست منظور و مقصود

  دچو پرسیدم ز دوستم راز آن دو

  

   



  ز خود رسته به سوي دوست آیند

  حریم جان به نور حق گشایند

  توانم مرد از این توجیه مرموز

  که سقفش آسمان فرشش زمین است

  روند دنبال دوست و مست دیدار

  مکدر زین عمل گردیده مرآت

  بسی کرد احترام حق از برایش

  که باشد تا ابد پر نور و جاوید

  منور کرد جمالش را والیت

  آلوده به نیرنگکه عشق نباشد 

  

  

  

  

  براي آنکه وجد و حال بیابند

  صرف نمایند وبه مقداري چو دار

  گرفتم آتش از خشمی توانسوز

  برافروختم چو گفت درویش همین است

  ز قید و بند بري هستند و بیزار

  جواب دادم هزار افسوس و هیهات

  بود دوست پهلوان عرش زیر پایش

  نهاد خطی درخشانتر ز خورشید

  رفت هر کس به چنگ خط هدایتگ

  به چرس و بنگ اگر عاشق زند چنگ

  

   



  به جانش درد و رنج خلق زند نیش

  براي هر کسی این راز عیان است

  نه آن راهی رود دشمن بخندد

  نه راهی باشد از عشاق دلریش

                              به دستش تاول کار بود زحمت

  چو برگی زیر شالق تگرگی

  عمر دم است از دست مده دم بفرمود

  بود بر تنبلی این ایده پوشش

  ببخش آن نعمت خود را به مردم

  به دست آر، دل که بگشائی حرم را

  

  

  

  

  اگر خواهی بدانی کیست درویش

  یک عاشق بر آن استتمام هم 

  رود آن راه که معشوقش پسندد

  چنان راهی که رفتند آن دراویش

  به  خدمت همه    عمر  بست    کمر معشوق   

  یتیمی تابدید لرزید چو برگی

  آسایی نکرد حتی به یک دمتن

  نباشد ترك دنیا ترك کوشش

  ز استعداد خود برگیر تنعم

  از این راه برگشا جود و کرم را

  

  

  

   



  ثبت و عالی بود عشقمبه عکس هم 

  اگر می پرورد این آرزو را

  که بمیرد ز عشق این ره رود گر

  به جاي کاهلی کوشش گمارد

  بود دوست آن کسی کو باشد همراه

  ز گمراهی زنند بر یار خود نیش

  کشد عاشق بدوش با دیده منت

  دل داده بر خود عاشقانندبه خود 

  نکالمش ساده و گویا و آسا

  کند پر کوله بارش را در این دهر

  

  

  

  

  برون از جنبه منفی بود عشق

  ز معشوق گر بجوید لطف او را

  صفات یار خود باید بگیرد

  مقصود تا رسد دست برنداردبه 

  بود دشمن به از دوستان گمراه

  از این رو چشم بپوشم از دراویش

  بود عشق علی بار محبت

  به باطل وقت خود را بگذرانند

  تماما کرده وصف این بار به قرآن

  بقدر ظرف خود هر کس از این بحر

  

   



  بود جویاي راه و رسم بهتر

  به دریاي خوبان نظر دوزد او

  ه گلزار و خشک شد چمنخزان دید

  نشست بر خیالم ز گل روي خوش

  ظل نکوستحنز دوست گر رسد زهر و 

  همان ره روم کو مرا می برد

  ز دامان او دست نگیرم دگر

  کشد تا به واالترین انجمن

  کجاست آن که فریاد من بشنود

  رسد لیک، همی بوي او بر مشام

  

  

  

  

  به شرط آنکه باشد جستجوگر

  طش سوزد اوعکز منم، تشنه اي 

  تهی باشد آن دام ز مرغی چو من

  مشامم ز آشنا رسید بوي خوش

  همه هستیم شد معطر ز دوست

  به جان می خرم هر چه فرمان دهد

  بینم اگربیکی آگه از راه 

  بگیرد از این ورطه او دست من

  م براهش بودمکجاست آن که چش

  به هر سو که رفتم بند هیچ پیام

  

   



  دهر شد که اوضاع دگرگون در این

  به رنج بودم از سستی و کاهلی

  به دل نور حق را پدیدار کرد

  بگوشم رسید از درون آه خود

  ی ز صبر و بپوشسبه دست آر لبا

  نباشد سالحی چو شمشیر علم

  درخت وجودت نشنید به بار

  مسلم کنی درکش از یک نگاه

  نشستند خسته به کنجی غریب

  نه از قدر خود برده اند پی تمام

  

  

  

  

  امم ز اوضاع پر از زهر شدبه ک

  دلم مشتعل بود از این نور ولی

  بباید جهان را خبردار کرد

  نیافتم کسی، هادي راه خود

  وشکبگفت او در این عرصه تنها ب

  شود پخته خامها ز صبر و ز حلم

  توان را در این ره چو گیري بکار

  به دوران چو دیدي اگر خضر راه

  چو بسیار که از خویش خوردند فریب

  ه از بوي یار شد معطر مشامن

  

   



  به افکار و اوهام خود بنده اند

  که ابلیس در این منزل است روبرو

  ز هر روزنی ناگهان سر کشد

  شود ظاهر آن گه به نقش نیاز

  به کار او چنین برده جادوي خود

  ز عشق کن خداي بزرگ را سجود

  به هر نقطه بگشاید از پرده راز

  درسبود خشک و بی روح به مانند 

  ز اوهام نماید جدا نه کس را

  نشستند بر این جلوه گاه از الست

  

  

  

  

  به بیراهه طی، عمر خود کرده اند

  به اماره نفس کرده اند سر فرو

  به چهره هزاران نقاب درکشد

  چه در ذکر باشی و یا در نماز

  ز دستت ترا باز کشد سوي خود

  ز شرش به علم کن مصفا وجود

  ازهمه راز عشق است کالم نم

  نمازي که باشد ز اجبار و ترس

  نه دردي ز دردمند نماید دوا

  نماز است گفتار عشاق مست

  

   



  برد جان به ساحل ز طوفان و موج

  قدم برکشد او ز ماهی به ماه

  بگیرد به دست دامن یار خود

  در این باره فرموده است مصطفی

  نباشد بجز حق به فکر دگر

  نشستم همانند باز در کمین

  د را در اعماق نورکنم غرق خو

  نهادم قدم را به یک راه و طرز

  بجویم ز حیوان مگر برتري

  ز ضد و نقیض پر بد اخبارها

  

  

  

  

  از این نقطه پرواز بود سوي اوج

  همین پایه هر کس کند تکیه گاه

  به ساحل کشد آن کسی بار خود

  ستون است بردین و نور هدي

  نماز است معراج مومن اگر

  چنیندل و جان مسلح نمودم 

  که هر جا نشانی ز یار کرد ظهور

  حرس کردم اندیشه از برگ هرز

  ز تحقیق کنم منطق خود قوي

  هم سالهاز به کندي گذشت پی 

  

   



  قوي بد در اندیشه با عزم و جزم

  بخواهد به هر گام کمک از خدا

  نکردند به مولی علی اقتدا

  همه کرده اوصاف او را بیان

  کسی طی نکرد این طریق را ز حال

  شد همراه او خوشا آن دلی کو

  نمودم در این باره بس گفتگو

  چه دوستان و هم کار و هم پیشه ام

  به جمعی ز دوستان و اقوام و خویش

  علیست از همه خلق عالم جدا

  

  

  

  

  معزدل آگاه باید بد و پر ز 

  که ناسوده از سوده گردد جدا

  همه رنجم این بود که مردم چرا

  بانبرند روز و شب نام او بر ز

  ولی حیف بود این همه حرف و قال 

  کند رستگار عالمی راه او

  برایم شد این بهترین آرزو

  شدند آگه از فکر و اندیشه ام

  ز بحث هاي بسیار که آمد به پیش

  در این گفته بودند همه همصدا

  

   



  چه کافر، چه آگاه، چه مومن بود

  کنیم زین مدار فکر خود را برون

  يبه خاصان کنیم داعی همسر

  ز یک تن همه حکم و فرمان برد

  نگ غمینند همهن به فتح شاد و در

  از همه کمتر است شچون آسایش

  ز بعد رسول بر همه سرور است

  نماید مگر خضر را هم نظر

  دهد درد وهم مبتالیم کند

  میسر نگردید مالقات وي

  

  

  

  

  شدن همچو او غیر ممکن بود

  چو بتوان شدن، همچو او پس کنون

  این چنین داوري ولی باطل است

  اگر لشگري سوي میدان رود

  به قبح شکست نیز سهیمند همه

  فقط سهم فرماندهان بیشتر است

  بجوئیم کسی را که او برتر است

  و کوله بار سفرزنبه بندم 

  ز مرداب خویشتن رهایم کند

  جوانی در این آرزو گشت طی

  

  

  



 ز امید به هرگام بندي گسست

 دلم شد گرفتار رنجی عظیم

نیشزهر و گهی هست به کام و گهی   

مرگ یک آرزوست مرگ من ، نهما  

دور از صواب به، باشد طریقی که  

، در انظارهاچه آشکار و پنهان   

 ز اوضاع پررنج گفتم سخن

شد    نهاد    عیان.  بگفتم  آنچه  هر  

  خود     فرداي   امروز و  فکر  نه در

  هدف چون که داشتم قویتر  شدم

  

 

 

 

تدریج درونم به سردي نشستبه   

زبیماندك اندك میانسال شدم   

رحم ز پیش رود تند و بی زمان می  

چو رخسار دوستم منبیند دو چش  

شتابنشست جاي صبر در وجودم   

ها کالمم خش شد به گفتار  

درد کهنگشودم ز دل رنج و   

انتقاد،  گشودم کنم  را نزبا  

ي خودپروا ترس و  شدم چیره بر  

ر شدمسخنو ، گوش همهچو بودند   

 

 

 

 



  کسی هست گر ببینی می شوي شاد

  به سیمایش بود نقش حقیقت

  به هر صورت که خواهی امتحان کن

  ز درویش کی شود راستی پدیدار

  به مولی دشمنند، چون دوست بمانند

  نوازش می دهند با کندن پوست

  بپیچد سر ز فرمانش مکرر

  از این مجمل شود منظور و معلوم

  ق است در آدمنگین معرفت عش

  او ي بیابی پاسخت در گفته

  

  

  

  

  چنین نو یافته دوستی پیشنهاد داد

  بود او مرشد اهل طریقت

  اگر داري سخن با او بیان کن

  به او گفتم که معذورم ازین کار

  علی گویند ولی قدرش ندانند

  دوست ي زنند خنجر ز پشت با چهره

  کدام عاشق کند معشوق مکدر

  رده محکومبه تریاك و حشیش خود ک

  بود سازنده نقش عشق در عالم

  جوابم داد، مطالب را به او گو

  

   



  کنیم آن جشن تماشا .رویم همراه

  آید فرصتی پیش که کنیم بحث گر

  ولی شد آتشی در من پدیدار

  سخن گفت با کالم پرشکوهی

  نوایش رازگشاي هستی و جان

  ز قلبم مثل رعدي بود گذر کرد

  پدیدار شد دگرگونی در احوال

  نمایان شد درون سینه اش درد

  ندارد جا به راه سر به سر پاك

  نه درویش است که گاومیش است و بی دین

  

  

  

  

  قرار شد تا شب میالد موال

  م ضمن آن حاالت درویشیببین

  به دست فرصت نیامد بهر گفتار

  ستبر سینه، بلند اندام چو کوهی

  صدایش پاك چو دریاها خروشان

  ثر کردسخن گفت از دل و در من ا

  ز نورش خاطرم گردید سبکبال

  رساتر ناگهان فریاد برآورد

  بگفت بافور و بنگ و چرس و تریاك

  این ي هر آن کس کرده جان آلوده

  

   



  چنان پندار که او همراه من بود

  که شاید اوست چراغ محفل من

  نمود روشن وجودم را شکوهش 

  افق باز جلوه گر شد در پگاهی

  دریاوسیع بود عمق چشمانش چو 

  آب ي که بیرنگ بود و پاك چون چشمه

  ید تا استخوانموتبی سوزان د

  کسی نیست همدلم جز میرافضل

  ز میرافضل توان دم زد ز دادار

  عشق ي بروید از کالمش میوه

  

  

  

  

  بگفت هر آنچه را دلخواه من بود

  گواهی داد ز پیوندي دل من

  گره خورد روح من آنسان به روحش

  یگاه مالقاتش نمودم گاه

  نگاهش صبح صادق بود و زیبا

  مالیم پرتو چشمش چو مهتاب

  هراسی دلپسند زد چنگ به جانم

  در او دیدم نشانها بار اول

  یار ي ز میرافضل توان دید چهره

  عشق ي ز میرافضل بجوشد چشمه

  

   



  رست ز میرافضل توان شد واصل و

  کنند گرم جان خود را از شرارش 

  ز اسرار دل تنگم بگویم

  راز دیدارم به هر کسعیان شد 

  دلش از هر دلی بد باصفاتر

  طنین دارد به گوش جان تب دار

  ندیدم تاکنون چون او نظیري

  ز عطر سرشار و زیبا يبه گلزار

  ز تنگناهاي تن جان را رها کرد

  به این مطلب دلم ناگاه پی برد

  

  

  

  

  ز میرافضل شود خام، پخته و مست

  خوشا آنان که هستند در کنارش

  ازین بیشتر بجویم می بایدد

  فزون دیدار خود کردم از آن پس

  رزش شد جلوگرترباصفات 

  چو آبشار قصه پردازد ز اسرار

  به چشم کوردالن باشد چو تیري

  دل آگاهان کنند تبدیل دل را

  نهان در هر اشاره نکته ها کرد

  به روحش از ازل روحم گره خورد

  

   



  گرفت این دل کمند عشق درویش

  س مثالشز شیدائی ندیدم ک

  بود او واصل و آگاه و بیدار

  وجودش بد تهی از ترس و پروا

  وجود ظلم به لرز افتاد ز بنیاد

  رهی بگشود، نثار عاشقان کرد

  ز حق گفتن، درونش ریشه کردن

  کند دل را ز وصف یار خود شاد

  بسوزد خرمن ننگین آزرم

  دهد روح امید با خوش زبانی

  

  

  

  

  دلم پی برد در او آرامش خویش

  انها داشت ز موال شور و حالشنش

  سرشار هدلش از عشق حق گردید

  از این خصلت شجاعت گشته پیدا

  ز بیدادها سخن هرگاه که سرداد

  هر آنچه دید نترسید و بیان کرد

  کردن هکه نیست عشق، جز به حق اندیش

  هر آن عاشق ز معبودش کند یاد

  صفا یابد شود چون شعله اي گرم

  بود سنگ صبور با مهربانی

  

   



  دلم در یافت و هم دردانه اي سفت

  چنان در فکر من بود و چنین شد

  خانه من منشست چون باز به با

  لی داشتم به پایش وانهادمد

  ز او  پیوسته پر شد خلوت من

  چنان حالی کز آن کس با خبر نیست

  به هر جا چشم من بیند نمایش

  که دارد نفس اماره به فرمان

  وجودش غصه از دلها بکاهد

  بند آورده است نفس زبون را به

  

  

  

  

  زبانم گفته میرافضل، دلم گفت

  بدم صیاد و صید گردیده ام خود

  ربود او این دل دیوانه من

  ز خود فارغ در آغوشش فتادم

  و جان بود همره منچهمیشه هم

  شدم او هم ز من دیگر اثر نیست

  طنین دارد بگوش جان صدایش

  در اوست آن الیزال نیروي ایمان

  محبوب چه خواهد یا نخواهدشد او 

  به زیر پا نهد دنیاي دون را

  

   



  رد تا نقشه و طرحکفلک اجراء ن

  وجودم پاك نمود از شک و از ریب

  شراب در من ولی بردند سبو را

  برون آرام درونم شور و غوغا

  تن و جانم ز غم رنجور و بیمار

  چه زاریها نمودم تا سحرگاه

  از این بی مایگی افسوس و دردا

  چشم اشکبار نای ي نمایم سرمه

  نشنید روح من در قالب او

  منم پست او بود نوري ز معراج

  

  

  

  

  نبردم پی بر آنچه داده ام شرح

  آستین دستی از غیب ز دمبرون آ

  نمود پنهان ز انظار، جرم او را

  به بند او، دست من کوتاه ز هر جا

  چو مرغی کنده سر بیچاره و زار

  شبانگاهچه اشکها ریختم از هجرش 

  به دستم دامنش نشناختم او را

  کجاست تا خاك پایش را دگر بار

  شده ذرات جانم طالب او

  منم یک قطره او دریاي مواج

  

   



  در آن مجلس دگر باره نشینم

  از این غفلت شدم بیمار و بی تاب

  برایم گر که باشد این لیاقت

  شوم موجی به دریاي کمالش

  فروزان کن ز نورش جمع ما را

  جان را بسوزم از شرارشدل و 

  ز آتش جامه اي بر تن بدوزم

  نباشد حاصل سردي بجز شرم

  شود محشر ازین رویداد عظما

  فقط عشق است که خواهد بود و باقیست

  

  

  

  

  کجا آید به پیش، بازش ببینم

  چه آسان رفت ز دستم در کمیاب

  به دستش داده ام دست ارادت

  به بندم دل به سوداي وصالش

  ن شمع ما راخدایا بازگردا

  پناهم ده که باشم در کنارش

  ز عشقش همچو پروانه بسوزم

  سراپا جان سردم را کنم گرم

  که معشوق چهره بنماید چو فردا

  نیارد تاب هر آنکه سوخته دل نیست

  

   



  ن بسیار که نتوانم گشود لبخس

  نبد هیچ روزنی ز امید پدیدار

  به رگ خون می دوید در شوق دیدار

  بود و مثالم به هر جمع شرح من

  هند از او نشانیدطلب کردند 

  به این هجران شد او ناچار و مجبور

  که سازد راه این دیدار مهیا

  در شادي و غم هشریک است به هم

  رفت از موج غمهاگدلم آرام 

  سرود عشق از آن کانون شد آغاز

  

  

  

  

  ز درد عشق بسی نالیدم هر شب

  همین قدر کو امید، بی رنگ و رخسار

  ین هوي در رنج بسیاردلم در ا

  همه چون با خبر بودند ز حالم

  پس از چندي به رسم مژدگانی

  سپس با من سحن گفت از ره دور

  به دیدارش از او کردم تقاضا

  بفرمود باشد آماده بهر دم

  ن رخسار زیباآتجسم کردم 

  رکود جمع گرفت جریان ز نو باز

  

   



  گره خورد با دلم آن عهد و میثاق

  مجلس منظمشدم حاضر به هر 

  بود قاصر به شرح آن زبانم

  چو داوود با صداي دلکشش خواند

  ايرز تلفیقش به ذکر گردیدم هم 

  ز هفت اقلیم اثرها داد نشانم

  ز معضل هاي راه در بر و در بحر

  ز تردید و ز وسواس، گاه و بی گاه

  به پشت سر فروبندي نگاهت

  به بال فکر خود بنما تو پرواز

  

  

  

  

  جمع عشاق پذیرفتند مرا در

  به درك محضرش گشتم مصمم

  کالمش همچو بذر افتاد به جانم

  زدل می گفت هر آنچه بر زبان راند

  همه گفتار او در دل گرفت جاي

  تجسم کرد به پیش دیدگانم

  گشود ابهام ز راز و رمز هر شهر

  سالح و توشه راه دمعین کر

  بگفتا صبر و علم باشد سالحت

  نجم و افالك بپردازدابه سیر 

  

   



  که هر قطره ز ذات حق چکیده

  به هستی وحدت است و واحد است هو

  اگر از دوست خودخواهی نشانی

  که سازد بی نیاز انسان زهر کس

  ز چشم انداز آن بنما نگاهی

  همان شهرند که بودند آرزویت

  قدم تا در نهی بر آسمانها

  دلم شد کنده و با وهم در آمیخت

  دیاري شد پدید، بی کوي و برزن

  مانندش نبد هرگز در این دهربه 

  

  

  

  

  ببین ذات خدا در هر پدیده

  وجودي نیست در این عالم بجز او

  ز صبر مرکب بساز تا در نمانی

  راه است دگر بس ي توکل توشه

  سپس آغاز راهست چونکه خواهی

  ز هفت اقلیم که باشد پیش رویت

  گذر باید کنی یک یک ز آنها

  زمان آزاد ز قید درهم فرو ریخت

  تن یبال، خالی از سنگینسبک

  کنارش شهر دیگر تا به هفت شهر

  

   



  همه جان گوش و شد چون گوش همه تن

  وجودم را سراپا مفتوننمود 

  سپس توحید و استغناي دنیا

  ز بعدش جذبه آن شهر پر از مست

  همه دروازه ها یک یک گشائیم

  حسد با بخل زنیم آتش به خرمن

  به سوي نور جانبخش خدائی

  به غمزه رخ نماید نگارین یار

  فرو شد همچو شمع صبر و قرارم

  زهر چه در کنارش فارغ و مست

  

  

  

  

  بیان کرد نام هر یک مرشد من

  به آوائی بیان کرد یک به یک را

  طلب، عشق معرفت بد نام آنها

  در آخر شهر حیرت پیش رو هست

  بیائید کاروان بر پا نمائیم

  به زنجیر محبت، همچو یک تن

  یاي رهائیسپاریم دل به در

  در آن شهرها کنیم سیر تا که شاید

  سکوت کرد مرشد واال تبارم

  نهان شد در خود و دیده فروبست

  

   



  چراغ جان شد و روح بیاراست

  ردمدزیادش در کشید آتش به 

  در او جانم ز تشویشها بیاسود

  به همراهش تمام هستی ام برد

  ز میرافضل بدم هر آنچه بودم

  رایشز میرافضل به حق یابیم گ

  ز میرافضل رسد درمان دردها

  مرا نیز هم قدم با عاشقان کن

  ز راهش مشکالتش را تو بردار

  نگی را تو بر مارمکن چیره دو 

  

  

  

  

  به عشق تکیه کردم بی کم و کاست

  چه شبها با خیالش ناله کردم

  در او دیدم هر آنچه در دلم بود

  به چشمش دیدگانم هر زمان خورد

  وجودمز میرافضل شده روشن 

  ز میرافضل همه فضل است و دانش

  ز میرافضل بتابد نور موال

  الهی قدر او بر من عیان کن

  الهی جان پاکش را نگهدار

  ز پاي ما تو بگسل حب دنیا

  

   



  بچرخیم همچو ذره در مدارش

  شویم از عشق حق سرمست و مدهوش

  بر این وحدت تو نیرویت بیافزا

  سیه رو کی توان رفتن به سویش

  قلیم در اول گشایمز هفت ا

  ز توصیفش نباشد ترس و پروا

  لشنگکویر جان من کردي تو

  در این سودا نوا سر داده بلبل

  نگنجد خاطرت در فکر و در فهم

  بیمار و مدد کن اي طبیب و درد

  

  

  

  

  که باشیم همجو سایه در کنارش

  گوش ي کالمش را کنیم آویزه

  الهی الیقش کن این دل ما

  ویشالهی روسفید کن پیش ر

  کنون یا رب به فضلت رونمایم

  کمک کن تا زبان الکنم را

  کرم کردي چنین اندیشه در من

  ز عطر و بوي تست گر بوید این گل

  تو را جویند همه اي مانده در وهم

  مدد کن اي مددکار و مدد دار

  

   



  همه ارکان عشق در دل تو بستی

  ترا سوگند به آن دریاي رحمت

  البه آن کس که نشست در عرش اع

  که عالم بهرشان کردي تو بر پا

  به کار امت است، حاضر و ناظر

  به رویم باز نما درهاي رحمت

  ز قید و بند آن جانم رها کن

  نگاهی کن به این خسته نگاهی

  بجز تو بر کسی امید نبسته

  در امید زدیم آن در تو بگشا

  

  

  

  

  توئی یکسر وفا در کل هستی

  ترا سوگند بر آن تاب محبت

  به روح پاك موال ترا سوگند

  به چهارده اختر تابان زیبا

  به جان آن ولی عصر حاضر

  به قرآن سراسر علم و حکمت

  کالمم را روان همچون صبا کن

  به درگاهت بود مقبول الهی

  به پیشانی عرق از عشق نشسته

  مکن نومید امیدش بار الها

  

   



  زنورش ظلمت جان می زدائیم

  

  

  

  به اقیانوس قرآن رونمائیم

  

   



 

 

 

 

 فصل سوم

   



  که نعمت بیکران دادي تو بر ما

  ز عشقت آهن و مس کیمیا شد

  زد آتش تار و پود و استخوانم

  از این نعمت کنم زین پس حراست

  شناسم تا رسد عمرم به پایان

  کشم دامن ز خاك تا بینهایت

  ز چشم انداز عشق دیدار شهرها

  حجاب از دیدگانمز لطف بگشا 

  زداید از دلم این ترس و تردید

  از این شهر و دگر شهرهاي اطراف

  

  

  

  

  کنم نقش نام زیباست خدایا

  ز نور عشقت اندیشه بپاشد

  نشسته نام تو گر بر زبانم

  بگستر قلب من تا بی نهایت

  بیافزاي قدر من تا ارزش آن

  برم با عزت این بار امانت

  چو بگشائی در شهر طلب را

  رد روح ز تشریحش کالممبگی

  خداوندا کرم کن نور امید

  قلم بر دوش بگیرد شرح اوصاف

  

   



  شود شیرین نسازد خسته بسیار

  حقیر کوچکترم از گوي چوگان

  به مغزم شد چنین فکري پدیدار

  به کنه مطلب افتاده نگاهم

  شدم گستاخ الهی تو ببخشا

  گذشت خواهند نمود در راه قرآن

  ه پروازبه بال فکر و اندیشه ب

  ز قید تن چو روحی گشته آزاد

  نشان جوئیم بگیریم راه خود پی

  رسیدیم شد میان راه پیدا

  

  

  

  

  بیان سازد هر آنچه شد پدیدار

  حضور دارند در این وادي بزرگان

  نمی دانم چه شد کز لطف دادار

  اثر کرده دعاي پیر راهم

  شدم ملزم در این وادي نهم پا

  تو عفوم گر کنی دیگر بزرگان

  نمایم فصل سوم باز آغاز

  ز پشت ابر و مه مانند تند باد

  سفر کرده مسافتها کنیم طی

  به ایستگاهی که نامش بوده دنیا

  

   



  فریب کارانه می کرد دلربائی

  چه انسانها در این دام مانده حیران

  کشیده خرمن هستی به آتش

  ز تزویر طرح دیگر گشته ترسیم

  که باشد فخرشان در بین امت

  بسته بود هر آرزوئیبه موئی 

  ز خشم و کین شده هنگامه بر پا

  گذشت باید از این استگاه مردود

  که حسرت سوز شود هر گوشه دلها

  به عشق آن جهان از خود برانیم

  

  

  

  

  هزاران رنگ نموده خود نمائی

  به پشت جلوه ها نفس گشته پنهان

  مقام با جلوههاي دلفریبش

  به میدانی حراج کردند زر و سیم

  ا عرضه می کردند عبادتدگر ج

  سراسیمه دوان هر کس به سوئی

  در این غوغا ستم حاضر به هر جا

  از این آشفتگی سنگین فضا بود

  نمی ارزد توقف کردن اینجا

  طلب نامیست که ما جویاي آنیم

  

   



  کند باز چون کلید، درهاي بسته

  ببندیم راه به وسواسهاي شیطان

  برند جن و ملک دستور و فرمان 

  را ز خود هرگز میازار یتیمان

  نشستیم تا کنیم راز و نیازي

  که نتوان یافت مثالش را به رویا

  سرودي می رسید بر گوش دل انگیز

  همه هم درد همه با هم چو یک تن

  چو زنجیري بهم پیچیده دستان

  به تن کردیم لباسی از عدم را

  

  

  

  

  بجوئید آن دلی کز رنج شکسته

  صفا با آن دهیم بر روح و بر جان

  متعاعیست پر بها در شهر یاران

  بجوئید دل که دارد برد بسیار

  ز راه دل گذشتیم بر فرازي 

  شد نمایان شهر زیبا گهبنا

  ز عطر دوست فضا پر بود و لبریز

  ز نوري بود همه جا گرم و روشن

  محبت بی دریغ است همچو باران

  درون شهر نهادیم تا قدم را

  

   



  دیدهدامنش از اشک  نمود، تر

  

  آتش انداخت بر دلم باد خزان

  هم درون سینه اسرار نهان

  از جفایش ناله کردم هر زمان

  جستجویش کرده ام گرد جهان

  شیونم عجز من است از وصف آن

  از گل جانم ندارد او نشان

  در کدامین روز، نگفتش با زبان

  چون شود شب، می شود بارم گران

  

  

  

  

  نوائی خوش صدا می خواند قصیده

  

  بلبلی می کرد سحرگاهی فغان

  کس ندانست آه جانسوز مرا

  گرچه در ظاهر به گل دلبسته ام

  پر گشودم بر فراز هر چمن

  من گلی جویم که نقشش در من است

  می کشد سویش مرا هر دم گلی

  بهر دیدار وعده کرد او در پگاه

  هر سحر شد زین سبب میعاد من

  

   

 قصیده



  وحشتم کز دست برون گردد توان

  ید فرو بندم دهانتا سحر با

  آه جانسوزم رسد تا آسمان

  می گریزد او و من با او دوان

  تا بماند داستانم جاودان

  رفت از کران تا بیکران من نام

  سر من هرگز نگنجد در بیان

  مقصد و مقصود درون دل نهان

  دل بجوئید از همه دل سوختگان

  سوي جانان می روم دامن کشان

  

  

  

  

  است انتظارم بدتر از جان کندن

  ناله باید بشکند در ناي من 

  خون چکد از دیده ام در وعده گاه

  ریشه دارد در تمام هستیم

  می سرایم قصه ام را هر سحر

  بشنوید اي عاشقان این قصه را

  ندنبیدالن جویاي اسرار م

  راه گلزار نیست جز از راه دل

  هم با هم به سوي دل روید دگر

  بال و پر سوزم در این ره تا ابد

  

   



  آفرین گفتیم به او صد آفرین 

  گرم و شیرین کرد با ما گفتگو

  آدمی را گفت که نور است و ز گل

  هم بگوئید کز کدامین مردمید

  انتها ااین چنین گفت او سخن ت

  بشنوید شرحش ز اوضاع درون

  

  

  پا درون نه تا بدست آري تمام

  باید از دنیا تماما دل زدود

  و ریا با صداقت بود و بی رنگ

  

  

  

  مست گشتیم از نواي دلنشین

  پیش رفتیم نام شهر پرسیم ازو

  دم فرو برد و کشید آهی ز دل

  با من آئید تا ز شهر دیدن کنید

  تا که پی برد محرمیم و آشنا

  د کنوننیوادي و اقلیم که در آ

  

  

  شهر اول را طلب گردیده نام

  بی نشان از آن گذر نتوان نمود

  ابی تعلق بود و آزاد و ره

  

   

 وادي طلب



  یا زمین تشنه اي که افسرده است

  مثل دم باشد که بر آن قائمی

  گه به تب گاهی ز شوق گریان بود

  جان و دل با ذکر حق همدم کند

  تا نگردد چیره شیطانش به خواب

  دل تهی سازد ز وسواس و زکین

  تا بگیرد جا کالم حق در آن

  بهتر است از بندگان را بندگی

  بشنود از سوخته دلها، آه را

  از تهی دستان کند رفع نیاز

  

  

  

  

  همچو ماهی بود که بی آب مرده است

  در طلب نیست جز نیاز دائمی

  قلب طالب دائما لرزان بود

  خوف غفلت خورد او را کم کند

  خواب او سرشار ز ترس و اضطراب

  بی غرور باید بود مثل زمین

  سینه پهناور کند چون آسمان

  پیشه سازد فقر را در زندگی

  او بجوید راه رادر محبت 

  با یتیمان باشد، و همدرد و راز

  

   



  خانه دل بر فراز کعبه است

  نقطه نقطه طی کند با او به پیش

  

  جذبه پرشور تو در سحر تو

  تا نبینم در جهان جز چهر تو

  

  اندك اندك می برد خود را ز یاد

  گوش به امر پیر و با او همقدم

  می برد نامی به ناگه زیر لب

  آتش زیر خاکستر خموش همچو

  شهوت حقد و حسد از دل زدود

  

  

  

  دل بدست آرد که دل خود کعبه است

  باشد او طالب به عشق پیر خویش

  

  مانده راهم در کمند مهر تو

  پرده جهلم فرو انداز ز چشم

  

  هر که در شهر طلب پا را نهاد

  با دم پیرش شود هم رأي و دم

  چون شناخت پیچ و خم شهر طلب

  که داشت سالها به گوش نام آشنائی

  کوچه هاي ذکر چو یک یک طی نمود

  

  

  

  

 رباعی



  راه خود را روشن و هموار کرد

  این رهیست کو امتحان شد بارها

  هیچ دلیلی نیست به خدمت رادعی

  می شود آرام و نرم هم چون خمیر

  ناتوانتر می شود از هر خسی

  باشد این گاز یک نیاز آشکار

  پرده هستی به یک دم می درد

  ان کرد با نیاز روح ستیزکی تو

  مثل کوهی استوار باش و سترگ

  هم که نشناسی دگر پا را ز سر

  

  

  

  

  از محبت جان خود سرشار کرد

  هار با گذشت از معضالت کرد خود

  گر کسی سیر طلب کرد واقعی

  جان و دل دارد به هر فرمان پیر

  کی بود ممکن که بازگردد کسی

  باشد اکسیژن طلب در راه یار

  نباشد، پیکی از ره می رسدچون 

  در طریقت نیز طلب باشد عزیز

  چون نهادي پا به این شهر بزرگ

  تا براي عشق شوي آماده تر

  

   



  نه بیاندیش نی ز آن حرفی بگوي

  می شوي چون قطعه خاك شوره زار

  کس دگر بر خاطرت دل نسپرد

  می دهی این گوهر زیبا ز کف

  می درخشد هر قدم صد آرزو

  اندیشه ات ترس از خطرمی رود ز 

  خود بجوي آن خط و خود آن را بخوان

  کی توان کرد نقش آن از خود برون

  بال پروازت رود باال ز پست

  عزم آن یابی روي شهر دگر

  

  

  

  

  راه بازگشت از طلب دیگر مجوي

  مرگ عزت پشت سردارد قرار

  برگ و گل کس از وجودت ندرود

  از بهائم میشوي دور از شرف

  سر، لیک پیش رو پل شکسته پشت

  چون طلب را خوب کنی سیر و سفر

  در طلب اوصاف یار باشد نهان

  در وجودت می دود مانند خون

  تا نشانش از طلب گیري به دست

  کوله بارت بسته با عزم سفر

  

   



  سوز آن در جان تو آتش زند

  باشد او بر باطن و ظاهر گواه

  

  

  سردرش روشن شد از آئین عشق

  کشد شاهین عشق روي بامش پر

  

  

  هر دلی با حال خویشش کرده نقل

  ز اصل گفتند و گاهی از مجاز هگ

  عاشق است از هجر معشوق سینه چاك

  شعله اش آتش کشد تا استخوان

  

  

  شهر عشق است آن که مجذوبت کند

  وصف شهر عشق دهم حق را پناه

  

  

  کنج دل را بسته ام آذین عشق

  می رسد آیا به پایان انتظار

  

  

  راه عشق بیرون بود از راه عقل

  گفته اند بسیار و خواهند گفت باز

  عشق اصل است از حسد خالی و پاك

  راه عشق سوزانتر از آتشفشان

  

   

 رباعی

 عشق



  شد فضا لبریز ز عطر و بوي عشق

  هم وفا و هم صفا و خشم و قهر

  سد راه است پرتوم این قهر را

  کرده اي چون آینه ایمان خود 

  منیکرده خاکستر جفا هر خر

  گفت بگشا دیده، یار است در کنار

  می روم سوي هر آن کس که نکوست

  همچو روحش می شوم با او قرین

  در کنارم بوده، باشد محرمم

  می کند او پر طنین آواز تو

  

  

  

  

  از طلب تا پا نهادم سوي عشق

  آمدند پیشباز گروهی اهل شهر

  گفت وفا پرنور کنم من شهر را 

  ودبا من ار محکم کنی پیمان خ

  گفت مجوي عزت جدا گر از منی

  گفتمش آیا نشان داري ز یار؟

  من شعاعی کوچکم از پیک دوست

  می شوم مانند پوست با او عجین

  می گشایم راه براي همدمم

  این صفا کو آمده پیشباز تو

  

   



  از صفا و از وفا گردد زیاد

  جان به جانان می رسد پربارتر

  دیده کرد باز در حریم کبریا

  در سینه ها زائل شود خشم و قهر

  بر حریمش با تواضع سر نهیم

  پیکی از عشق بود که می داد این پیام

  بوي یار است هر کجا در هر قدم

  چشم تو گریان شود از ناز او

  چون تهی دستی شوي خاطر پریش

  تا که پرجوش تر شوي و پرتوان

  

  

  

  

  بذر عشق و مهر چو بر جانی فتاد

  از محبت جان شود سرشارتر

  محبت شد کسی چون آشنابا 

  از محبت آدمی عادل شود

  ره نمودند تا به شهر عشق رویم

  کرد نوازش بوي عطر و گل مشام

  می نمود نجوا که این است شهر غم

  قلب تو کوبان شود ز آواز او

  با هزار غمزه ترا خواند به پیش

  می زند آتش به رمزي ناگهان

  

   



  در کجا باید نشینم چشم براه

  هر جا می نهم در کوي اوست سر به

  حسرت و درد است که می ماند بجا

  رازها گویم شبی در خلوتی

  

  من، فریادي و صدائیست ي هز ذره ذره

  من مست وصل اویم، او طالب جدائیست

  فارغ ز خویش بودن فرمان آشنائیست

  گویند مرام عاشق رو سوي بی وفائیست

  ئیستالترسم زموج خویش است، گرداب پر ب

  

  

  

  

  کی توان دیدش کجاست این وعدگاه

  باشد او هر جا و هر سو بوي اوست

  جز نشان از او نمی ماند چرا

  گر به دست آرم دلش با خلعتی

  

  کی می رسد نوائی کاواي بی نوائیست

  غمزه و دیوانه ام نموده، معشوق به ناز

  در خلوتم نیاید چون رفته هوشم از سر

  از چشم دل ببینم گر لوح پاکبازان

  م کی بگیرم، تا دور ز ساحل هستمآرا

  

   

 غزل



  سرشار از نیازم هم درد و هم رهائیست

  فنائیست و عاشق رود رهی که، بی رنگی

  رسم وفا بیاموز، در پرده رازهائیست

  

  هر چه بود در شهر عشق می کرد خروش

  دست خود تا دامن دلبر برد

  تا دگر بار بشنود بانگ و سرود

  گفتگوهمدلی یابد، نماید 

  

  ناله من، ضجه هرگاه من

  درد هجرت مانده در همراه من

  

  

  لبخند یار دیدن صبر از کفم ربوده

  اي مانده در تعلق تو در فریب رنگی

  دامن بگیر اي جان، خرمن بسوز اي آه

  

  این سرودي بود که می آمد به گوش

  جان در این اندیشه تن را بر درد

  تن در این راه تا بسوزد تار و پود 

  ته لبریز لوح جان از آرزوگش

  

  می شنیدي کاش صداي آه من

  هر کجا هستی و من یک جا اسیر

  

   

 رباعی



  این غرور است گشته در من آشکار

  مرد راهی خواهد و با برگ و ساز

  شد رسد بر جام وصلنودرد هجر 

  جان شود بیرون ز اوضاع تنی

  جاي خود گردیده اند مانند پیچ

  بی ریا بندي کمر در خدمتی

  ز خدمت فارغیخالی از سود است 

  

  هاتقی شکوه کنان پرده گرفت از یک راز

  به مناجات شبانگاه کنی خود همساز

  

  

  

  

  طفل راهم کی توانم دید یار

  بی بضاعت هستم و راه است دراز

  مرکب از کوالك بتازد تا به اصل

  خود فرو کوبد ز من افتد منی

  رهروان بسیار تهی رفتند و هیچ

  یابی وسعتیجستجو کن تا ب

  اشک و حسرت نیست گواه عاشقی

  

  در خلوت شب خلوت دل باز نمودم باز

  که به سجاده اگر سر بنهی در همه عمر

  

 غزل



  رمضان تا رمضان روزه بگیري و نماز

  رنگ ز رخسار بگیري توبه صد عشوه و ناز

  دست خود سوي خالیق به طمع کرده دراز

  چه عبث چون نگرفتی ز کسی دست نیاز

  به دست آر و یتیمان بنوازدل محروم 

  

  کرده بودند حک نمایند وصف حال

  دل ز درد آکنده و در خون کنی

  کی ز اوصافش توان کرد گفتگو

  

  ذکر تو اوج همه گفتارها

  

  

  ا به تسبیح هزار دانه کنی صحبت ذکری

  گراندچهره درهم کنی و جلوه دهی بر

  به تمنی هوس در طلب جاه و مقام

  فترت از هم نگشوددسی به گمانت که ک

  هن نمودند به فریب محو علیپدام نفس 

  

  سردري بر روي لوحی این مقال

  قال فروبند تا که حال افزون کنی

  گشته عطر آگین همه هستی ز او

  

  نام تو زیباتر از معیارها

  

   

 رباعی



  عطر تو پیچیده در گلزارها

  

  مثل خرمن داده بر بادم غرور

  چشم کورکی به منزل می رسیم با 

  

  تکیه بر بال نسیم، شور آفرین و پر اثر

  می برد هوش از همه صاحبدالن

  پیش چشم حاضر بود در هر نگاه

  نفس را فرو انداز زپیشي پرده 

  کی توان کرد آن همه لطف را عیان

  

  

  

  ورد تو شیرینتر از جان شد مرا

  

  اي به من نزدیک و من ماند از تو دور

  نشکنم گر با صداقت خویشتن

  

  ین نواي کیست چنین هشدار گرا

  می رود هر سو و هر جا نغمه خوان

  یار اگر خواهی مترس از رنج راه

  از نگاه دل ببین معشوق خویش

  کی سزد از یار سخن گوید زبان

  

   

 رباعی



  خجل ذکر و بیان تاي ز اوصاف

  اي که شوقت شائق پیر و جوان

  کون و مکان ي اي فروغت جلوه

  نهاناي دلیل جان و در پرده 

  اي صفایت برده هوش از عارفان

  اي که هم دردي و هم درمان آن

  اي ز نورت هر دلی آتشفشان

  اي که تیرت مانده در قوس کمان

  اي که کلی بر همه کل جهان

  

  

  

  

  

  اي همه وصفی و من بسته دهان

  اي  که شوقت عالمی در برگرفت

  اي نمایت در همه کل جهان

  اي فراتر از فراز فهم و فکر

  ه معلول و علت در تو جمعاي هم

  اي ز عشقت درد و غم خیزد همی

  اي که مهرت در دلی تا جا گرفت

  اي ز تیرت داده بیم عشاق را

  ل شدهکاي که هر ذره ز مهرت 

  

   

 غزل



  اي که عطرت می تراود جاودان

  الیقم کن از من اي دامن کشان

  

  گشتم از خود بیخود و از خود رها

  نوازش آن صدا گوش دل می کرد

  

  زیر پا عرش است و یا سر روي خاك

  خون بگریم تا نمایم دیده پاك

  

  پر کشید اندیشه ام سوي سفر

  لوح دل خواندیم به رسم عاشقان

  

  

  گشته گل هر خار و خس ز حبتاي 

  دست من گیر تا ز عشقت پر شوم

  

  رعشه در اندامم افتاد زین نوا

  سر به خاك با چشم گریان این ندا

  

  شد دل آشنا دیگر چه باك با تو

  می دوم دیوانه وار تا وعده گاه

  

  با نسیم همراز شدم بار دگر

  یک صدا گشتیم همه نجواکنان

  

   

 رباعی

 رباعی



  زد جرقه تا نمایاند کمال

  گرم و گرمتر شد که آیم بر زبان

  دل فرو بستم نگفتم هیچ ز حال

  پخته خواهی شد مباش هرگز غمین

  سوي دیگر شدیم .رهسپار گشته

  است بی نشان و بی نظیردر جهان 

  باشد آشکار این نشان در عاشقان

  شهر نور است روشن از سر مگو

  سالکی خواهد که باشد پرتوان

  کس ندیدم کاورد آن را بیاد

  

  

  

  

  ناله از قعر خیال پاکینور 

  شعله بر جانم فتاد شادي کنان

  تکیه دادم خود به آستان کمال

  نقش رنگینی نویدم داد چنین

  گذشت ز امواج بیم دست من بگرفت

  آن دو اقلیم همرهم بود در ضمیر

  چشم دل بیند تمامش را عیان

  شهر دیگر شد نمایان پیش رو

  خیره می گردد نگاه از نور آن

  ک پا را درون نتوان نهادکمبی 

  

   



  موج و طوفان است نیابی ساحلی

  

  کی رسد بی پرده گویم از نیاز

  فرازکی شود پرواز من سوي 

  

  می شود معشوق در این شهر آشکار

  یار خود را می شناسی بی گمان

  همجو میدانی که نور بد جاي خاك

  ان و زیبا و بدیعتمنظري ف

  رفع نماید عالمی را از، نیاز

  

  

  

  

  رقه تنها برده باشد حاصلی

  

  پر رمز و راز ي کی رسد آن لحظه

  کی شود پیمانه ام لبریز عشق

  

  ي یارنام شهر است معرفت واد

  ی سیر همه ابعاد آنیگر نما

  مزین مدخل این شهر پاك دش

  از توان دیده بیرون و وسیع

  چون دژي محکم که آغوش کرده باز

  

   

 رباعی

 معرفت



  گوش جانم نغمه هائی می شنید

  نغمه خوان سر داده بودند خوشنوا

  هر یک از آنها بود سوي طلوع

  

  هم جان هر کس و هم به هر پدیده اي

  عشاق شنیده اي ي ناله اوصاف خود از

  

  نگاهم خیره ماند در آن گذرگاه

  که بودند حامل لطفی ز مبدأ

  ولی خطی ز معنی داشت به همراه

  نه آن حرفی که آید بر زبانم

  

  

  سوي اطراف دیدگانم می دوید

  ذکر آن شاهراه که بود در ابتدا

  شد هزار راه کز همین میدان شروع

  

  ايحسنت هر از باشد و پنهان ز دیده 

  گوش جان هشنیدنشیرین تر از وصف تو 

  

  سست در کنار اولین راه مشد

  ز کانونی بد انواري مشعشع

  بیان می کرد فقط نام گذرگاه

  د خطی که من آن را بخوانمنب

  

   

 رباعی



  کالمی را که خواندم با تأنی

  در این شاهراه بشر جوید نجاتش

  هر آنچه هست نشانی بارز از اوست

  سستهبه او دلبسته یا از او گ

  نگنجد این صفت در آسمانها

  که چیستم من بجویم این چنین یار

  درون سینه دم ننشانده بودم

  شکوه و هیبتش کرد تیره چشمم

  کشیدم حسرت آلوده ز دل آه

  زنور پر می شود از سوي دادار

  

  

  

  

  فقط دیدم از آن دریاي معنی

  بود رحمان که باشد از صفاتش

  ببخشاید چه دشمن باشی ار دوست

  بر خوان باز او نشسته همه

  وسیعتر بخشد او از بیکرانها

  فروبستم دو چشم از شرم بسیار

  هنوز در بهت و حیرت مانده بودم

  یره چشممخبه شاهراهی دگر شد 

  رحیم بود نام آن بی انتها راه

  بسوزاند محبت را گنه کار

  

   



  چو اقیانوس وجودي پر ثمر داشت

  در این راستا حدیثها رفته بسیار

  وشن چراغ بخت و اقبالکند ر

  بشوید هر چه را کوهست در آنجا

  نبد نفسی که پیچد پاي مردم

  بپوشد چهره و گردد پریشان

  به وصف یار خود واقف نباشند

  غریب و بی کس و خسته نشستند

  شده در هر قدم هنگامه بر پا

  اینجا بشنود گوش دل آوازدر

  

  

  

  

  چو یک قطره از ین بحر هر که برداشت

  به کاهی این چنین یارببخشد کوه 

  نماید جستجو هر کس به هر حال

  چو بارانی بود در دشت و صحرا

  لبالب گشته هستی زین تنعم

  چه بدبخت آن نهال کز سیل و باران

  چه بسیار عاشقان عارف نباشند

  به شهر معرفت وارد چو گشتند

  که این شهر، شهر سیر است و تماشا

  از این اقلیم مراتب گشته آغاز

  

   



  اي کیست که بندها را گسستهز پ

  فرمان کسی کو باشد همراز دبر

  که پشت سر نهد این امتحان را

  همه هستی از این خو گشته مشتق

  به رگ خون زین تجلیگاه دویده

  که موسی دید ز چشم جان به طورش

  م پاك همه نقش و نگارشیببین

  نمائیم جلوه هایش را نظاره

  ریا آلوده کرد ذکر و سجودش

  یم که آن را می نمائیمهمان باش

  

  

  

  

  کدام معشوق به تخت ناز نشسته

  به غمزه می دهد فرمان پرواز

  دهد او پرورش این بندگان را

  بود رب از صفات بارز حق

  تجلی دارد او در هر پدیده

  شود تابناك دل و دیده ز نورش

  صحیح گر رفته باشیم در مدارش

  کنیم درك رمز و ایما و اشاره

  اك است وجودشبسوزد مهر که ناپ

  زدائیم زنگارهاضمیر را گر ز 

  

   



  صداقت را کنیم پایه ز آغاز

  که رب الحق نمود آن را عنایت

  هر آن که عارف است بر آن گواه است

  صفاتش یک بیک از در آید

  که آخر جسته اي از یار نشانی

  کند دیوانه ات از شوق دیدار

  

  کنون که وصل او شد آرزویم

  در گفتگویم صفایش جان گرفت

  نسیم دلکشش آمد به سویم

  

  

  

  

  بري باشیم ز او صاف نگونساز

  تیزنیم پنجه به انوار هدا

  رسیم بر مقطعی کو وعده گاه است

  در این وادي برویت در گشاید

  ز بوي دلکشش مستانه خوانی

  سخن گوید گهی با تو ز اسرار

  

  کنون کاسیمه سر در جستجویم

  شکستم آینه تا بشکنم خویش

  راه ي در سینه تا شد خستهنفس 

  

   

 غزل



  شفق از بیکان تابید به رویم

  کز آن گلزار گل جانان ببویم

  ز تقطیر گالب تن را بشویم

  بنوشم حسرت وصل از سبویم

  رسد روزي که او آي به کویم 

  

  خرده کم گیر از ر لطف و صفا

  از من به من جر و جفارسد می

  

  همه جا ناظر است بر فکر و گفتار

  هستی یافته است از او اصالت که

  

  

  

  درون اشک من نوري درخشید

  فنا باید نمود من ره وصل

  وضو سازم از آن سرچشمه پاك

  شوم مست می وصفش از آن پش

  دل یوفا چویم بسازم خانه

  

  دوستت دام تویی یکسر وفا

  منتی نه بر سرم دستم بگیر

  

  بود حی آن شرار عشق و ایثار

  حالتنباشد لحظه اي غافل ز 

   

  

  

 رباعی



  هم از آهی که سوزد سینه تو

  ز اوج تا قعر بود او با تو همراه

  به دوش کس نریزد بار غمها

  سخن از دل بگو، بشنو جوابی

  به هر ذره چو خورشید است پدیدار

  فزون شد زین مدار قدر و توانم

  ز جان شنیدماهمه فریاد شوق 

  از او ذرات جانم گشته خرسند

  دلدارکه باشد از صفات پاك 

  بود دلهاي پر اسرار گواهش

  

  

  

  

  ز رنجت آگه است بیش از خود تو

  به ذرات وجودت باشد آگاه

  بدان کس نیست کسی بی یار و تنها

  شود غمخوار تو چون غم بیابی

  از این رو بی کران است مهر دادار

  نشست تا وصف رب بر روح و جانم

  به حی آن وصف ربانی رسیدم

  دلبندچه بی حد مهربان است یار 

  به شاهراهی دگر با نام ستار

  رسیدیم و شدیم محو نگاهش

  

   



  به لوحی کرده محفوظ کس نخواند

  گرفت حسن از کژیها رنج و ماتم

  گشودیم تا شود جایگاه شیطان

  فتوت مرد و بی جان شد مروت

  ننگ شد فرو مرد فخر، بلند آوازه

  شود لبریز همه صبر و قرارش

  نکه دل از جور چرخ گردیده پرخو

  ز خاطر می برد اعمال دیروز

  

  

  

  

  

  

  بود آگاه، عیوب ما بداند

  همه کاستی ز ما سر زد در عالم

  درون دل بجاي نور یزدان

  سپس شد سنگ، دل از آئین نفرت

  رص و آز جهان تاریک شد و تنگزح

  رسد گر رنج ز دست آورد کارش

  فغان آرد ز دست چرخ گردون

  بنالد با غم و آه جگرسوز

  

   



  بگریز که پایانش غم استاز وفا 

  حیف بر آن رسمی که در این عالم است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آسمانها بهر فریادم کم است

  اي دریغ از عهد و پیمانی که رفت

  

   

 رباعی



  با تو رازم را نهادم در میان

  آه جانسوزم رسد تا آسمان

  

  قو مغرو مفلوكبه قعر جهل نبد 

  به زیر ذره بین می برده کارش

  که بار آید به او رنجی سراسر

  که هر کس بدرود آن کشت دیرین

  بقیه شاخ و برگ و ریشه در ماست

  درون دل ببینیم رسم و آئین

  

  

  

  

  همدمی جز تو ندارم در جهان

  غم نصیبم کرده اي اي بی وفا

  

  اگر غافل نبد از لطف معشوق

  اگر داشت معرفت بر حال یارش

  ش نمی جست یار دیگریبراي خو

  ست جاي سعی و جاي تمرینجهان ا

  بر ماست .ز ماست هر آنچه که امروز

  اگر عارف شویم بر عشق راستین

  

   

 رباعی



  ز آهیست کز دل مظلوم کشد پر

  نشانی دیگر آمد شد پدیدار

  نبد راهی بجز ذکر و سجودش

  به هر جا هست و پیوسته نمودار

  بود حاضر اگر جوئیم توسل

  حلیم است و نعیم است و شکیبا

  د در خط ایمانطلوع نور شو

  گهی گریان و گه ناالن و ناکام

  کند سیر در جهان از کو به کوئی

  ز بند عقل دگر او رسته خود را

  

  

  

  

  هر آن دل کو شود مات و مکدر

  بر این محور رسید تا موج افکار

  نه پیدا بود فراز و نه فرودش

  علی، آن وجه بارز، وصف دلدار

  نقصان، نی تعلل نه نه پایان و

  و عظیم است و تواناعلی است 

  شرارش گر بگیرد لحظه اي جان

  ست و گهی هشیار و گه راممگهی 

  سراسیمه رود از سو به سوئی

  شود دیوانه اي شهره به هر جا

  

   



  شدم حیران چه سان این ماجراي رفت

  ز خویشم بود اگر بر من جفا رفت

  در عالم از وفایش قصه ها رفت

  نهان بر مال رفتالم راز پحز 

  شنا رفتبسوزیم کز بر ما آ

  که هشیار هر که بود او بر خطا رفت

  تا به سدر المنتهی رفت مفغان

  و خاموش رجهان شد پیش چشمم تا

  نه آن شهریست که گردد سیر سراسر

  

  

  

  

  

  به جانم زد شرر خون چون صبا رفت

  ز دیده بی ثمر اشکم فرو ریخت

  ز جهل از بی وفائی قصه گفتم

  نشانشنمودم جستجو هر جا 

  ما دیده ي چو بر گیرند حجاب از 

  شدم رسوا به میخواري و مستی

  به دستم دامنش لبریز شوقم

  تکانی خورد وجودم رفتم از هوش

  برید تابم نماند یاراي بیشتر

  

   

 غزل



  ز رخوت لخت و روحم تحت تاثیر

  به بال فکر و ذکر و روح با نظم

  دلت با حق نما هم راي و هم گام

  صدایمرسد بر گوش جان تو 

  زرد ي شود روحت سترگ با چهره

  ولی محبوب تو رب الکریم است

  همه ضعفها شود آنجا پدیدار

  که دیده کمتر از تشخیص برآید

  ندارد ارزش از دیدگاه سالک

  که هستی با عدم هست قاب قوسین

  

  

  

  

  برون از شهر به دستم دامن پیر

  به عزم شهر استغنا شدیم جزم

  سخن می گفت پیرم گرم و آرام

  من از باطن ترا یاري نمایم

  ، نیرو به ذکر افزون توان کردنبدا

  مباش ایمن که شیطان بس رجیم است

  که استغنا بود وادي دشوار

  سرابها چشمه ساران می نماید

  اگر باشی به هفت دنیا تو مالک

  بود فانی همه در طرفه العین

  

   



  هم عزت، هم به ذلت می نشاند

  دهد درد و نماید چاره سازي

  ز این حکمت جهان تنظیم و برپاستا

  زمانی مشکل آید، گاهی آسان

  کل مشاکل .در آنجا گشته حل

  بجانش کرده نقش لوح و قلم را

  به اورنگ صفا آرام نشیند

  شود نومید و ناالن و پشیمان

  به موئی بسته است عقبا و دنیا

  نشستیم تا که بگشاید کسی درب

  

  

  

  

  نیازت را بجز او کس نداند

  ز همه کس بی نیازيبجز او ا

  چو دردت داد، صالح است بی کم و کاست

  بود ملزوم و الزم درد و درمان

  دل ي در استغنا تو باز کن دیده

  به آن شهر تا نهد هر کس قدم را

  تعالی یابد از آن نقش ببیند

  شود بیرنگ همه طرحهاي شیطان

  بود حساس، وضع و حال در آنجا

  رسیدیم بر در شهر پاسی از شب

  

   



  گشودند درب شهر کو بسته آذین

  بفرمود خستگی از خویش برگیر

  همان وجدي که بد در جان آدم

  

  عالمی بود که شکستند در آن مهر خموش

  ز رخ پرده کشید لحظه اي آن باده فروش نچو

  همه در رقص و سماعند و همه خرقه به دوش

  بسته اند دیر و زمیخانه رسد بانگ خروش

  پریشان همه را برده ز هوشهمه را کرده 

  می رسد نغمه مستانه که مستانه بنوش

  

  

  

  

  فرو بستم دو چشم آرام و سنگین

  به دستم داد سبوئی باطن پیر

  به وجد آمد وجودم مثل صبحدم

  

  آن جام لبالب که به دستم دادند دوش

  صف کشیدند مالئک به تماشاي نگار

  دلم از شوق سراسیمه شد و خیره نگاه

  ش فرو می بارد نورگوئی از عر

  آن همه غمزه که از گوشه چشمش پیداست

  ساغري کز همه سو دست به دست می گردد

  

   

 غزل



  به غالمی شده اي مفتخر و حلقه به گوش

  عشق پروردگار ي همه بنده

  ز بن کنده اند عاشقان این نهال

  نیاید به گوش از نیازها سخن

  به کف هر چه بود بی دریغ شد نثار

  وصف به ذکر و نمازز او کرده اند 

  گذشت کرد باید ز چار روز و پنج

  شده جلوه گر محور حلم تو

  همه پیش چشمان خویش بیبیا

  به هر ادعایت شوي امتحان

  

  

  

  

  در گشودند که نهی پا به درون محو علی

  گسسته قیود و همه رستگار

  نه حبی به جاه و نه میلی به مال

  همه کرده اند قطع نیازهاي تن

  چشم یار ي شهشدند طالب گو

  بسته اند دل ز غیر بی نیاز او به

  ندارد تفاوت چه راحت چه رنج

  در این شهر روئیده است علم تو

  هر آن ادعائی که کردي ز پیش

  به رنجت کشند تا بر آري فغان

  

   



  به کردار تو بسته شد داوري 

  بود پر زحکمت همه بی گمان

  به گوشت رسد هر زمان نغمه ها

  د نظیرندارد شریک و ندار

  به باال چنین می توان رفت ز پست

  نه از مرگ و درد و نه رنجی عظیم

  مستدام .ز مهر گشته لبریز، عشق

  چنین است که رسم کرده اند شاکران

  فرو در کشند شاید از پیش حجاب

  دهند ذکر یار زیر لب دم بدم

  

  

  

  

  ام دهندت که کام آورديک یگه

  هر تلخ یک زمانزبه کامت دهند 

  یدار چو باشی بپابه امید د

  ئی قدیریبجز او کسی نیست به ش

  دهد دامنش تا بگیري به دست

  در این شهر فرو مرده است ترس و بیم

  چو پوالد در عزم و نور در کالم

  هم بی دریغ در جهان رکشند با

  با شتاب روند به پیشباز رنجها

  دانید غم و رنج همزز دلها 

  

   



  ز آالیشند دور و ساده چو خاك

  هدفها، تکاثر نبد ز کوشش

  معنی اند ك و درراه دل پاهمبه 

  رابه دور  نودنفس بریزند همه 

  اندر سرورشهر جدا ظلمت ز 

  یم اقتداريببه نفس شاید بیا

  یمیبه نفس ملهمه راهی گشا

  بود سکوي پرتاب سوي دلها

  ز عرش و با مالئک سر برآریم

  سرت و آهحفرو کشته به سینه 

  

  

  

  

  ایوب پاكصبورند از این رو چو 

  تنعم شمارند به پیش هر چه شد

  که   مستغنی اند  و شادند ند شوربه  

  شوق و شورکسی به دنیا ندارد 

  نورز  ياجزاءشان نورشد 

  م در کناريیبه آرامی نشست

  یمیکه سرکوب نفس اماره نما

  نهیم پا روي لوامه که آنجا

  به نفس مطمئنه خود سپاریم

  به استغنا رسیده هر که از راه

  

   



  تعفن دارد و بویش دل آزار

  بیابد بی حجاب از یار نشانی

  رسید بر گوش جان از آشنائی

  عمل باید که باز آئی دگر بار

  مگر طی کرده باشد ره به سختی

  سفر کرده روي تا شهر بهتر

  نواي دلکش عشاق شنیدي

  تو دیدي راز و رمزهاي شکوهمند

  به گوشت خوانده اند از عشق حکایت

  دستت کیمیاییرسید آسان به 

  

  

  

  

  ز دنیائی که باشد مثل مردار

  د جاودانیبگذر کرد تا بیا

  نوازش کرده، روحم را صدائی

  بپا خیز و تمام کن سیر و دیدار

  ز گفتن بار نیاید هیچ درختی 

  کنون آماده باش تا بار دیگر

  نماي شهر استغنا تو دیدي

  تو دیدي جلوه هاي یار دلبند

  دترکاب درکش که خوش داري سعا

  شدي مهمان به خوان بی ریائی

  

   



  نفس خطرناك است و قدار ندزگ

  که لطفش را نباشد انتهائی

  

  جلوه نور چون کرد سجودش بدبیا

  حکایت مرغ شب کرد در سرودش

  در اجزایش عیان گشته شهودش

  تحرك کرد ز جان گفتا درودش

  به گوش جان رسید گفت و شنودش

  وگر هشیار و رندي بین وجودش

  به کسوت شد علی همچون فرودش

  

  

  

  

  بکن همت که حفظش بوده دشوار

  و صاحبخانه آئیچامید است هم

  

  طراوت گل بگیرد از وجودش

  ز او باشد وقار کز شب برآمد

  بر آرد سر ز خاك هر برگ زیبا

  خود ي به هر ذره نمود چون جلوه

  سخن گفت با کالم نعمت خویش

  ز دیدارش اگر مستی خوشت باد

  گرفت در طرفه العین عدم هستی

  

   

 غزل



  درون شهر و بر آن دیده بستی

  اي دریغ کو چون جمودي و عقیم

  دیده بگشا و نگاهی کن درون

  ذره بشکاف چون زبانی دیگر است

  در مدارش ذره ها باشد مدام

  گشته حک در لوح محفوظ رایشان

  پرتوش دریاب نمانی بی ثمر

  روز و شب در جوشش است اجزاء تو

  ار بی سببکانمومنی یا کرده 

  با شعاعی گرد محورها دوان

  

  

  

  

  شهر توحید است همه اجزا هستی

  خود توئی چون کهکشانی بس عظیم

  ذره ها با هم عیان کردت کنون

  ذره ها خود باز جهانی دیگر است

  جذبه اي دارد درون هر کدام

  شانی سع کونی در تالش وسنیست 

  کهکشانی در تو خورشید شعله ور

  است اجزاء تودر تالش و کوشش 

  ذکر حق گویند دمادم روز و شب

  طبق یک قانون سراسر این جهان

  

   



  این روند باشد به هر جا آشکار

  گشت عیان در عرش و فرش این آرزو

  هم به مجذوب جستجو کن این نشان

  همچنان کو هست و نیستش ابتدا

  شهر بی مرز و برون از کهکشان

  دیدي هر جا، هر قدم رب الکریم

  نانه بنما اهتمامدر خطش جا

  پر شود پیمانه ات با جام او

  هیچ نجوید خاطرت جز لطف یار

  مهرت از او بهر او، در او بود

  

  

  

  

  عشق استوار ي می شود با جذبه

  جاذب و مجذوب همه در جستجو

  جذبه ها باشد ز یار جاودان

  پس بود هر جا و باعث بر بقا

  راه و رسم شهر توحید را بدان

  این شهر عظیمچون گشودي چشم بر 

  ناظرش یافتی به اعمالت مدام

  هر دمت باید بود با نام او

  هیچ نبیند چشم تو جز عکس یار

  خشم گرفتی گر، ز عشق او بود

  

   



  با تپشهاي دلت شادش نما

  با طنین غلطان و چون آوا شوي

  تا شوي صادق به مانند شفق

  می تراود عطر حق ز افعال تو

  تا ببیند چشم تو خوب و نژند

  شود از شوق دو چشمت اشکبار می

  زنده می داري همه شبها دراز

  عرش و فرش را هم صدا و همدمی

  لب فرو بسته مدام فکرش کنی

  در تو می گردد نشانش آشکار

  

  

  

  

  چون نهی مژگان بهم یادش نما

  تا به خطش ذره گشته جا شوي

  تا شوي حرفی ز آیت هاي حق

  ز یادش پر شود اعمال تو نچو

  ه از اسرار چندمی گشایند پرد

  منعکس در باطنت چشمان یار

  خلوتی جسته، کنی راز و نیاز

  نیست دگر جز او برایت محرمی

  هم صدا با ذره ها ذکرش کنی

  اندك اندك خود شوي مانند یار

  

   



  می رود از جان تو ابلیس برون

  می رسد از عرش به گوشت آفرین

  صد تبارك گشته اي از عاشقان

  علآتش از جان تو گردد مشت

  روشنائی بخش به هر جان و دلی

  از الف تا یاي آن شده خاتمه

  چون زیار است جاي هیچ انکار نیست

  می درخشد این شعاع در آسمان

  ذره اي را که بیان شد در مثال

  خیره شد چشمم چو دید این ماجرا

  

  

  

  

  جرم تو خالی شود ز ابلیس دون

  یاد تو با یاد یار گردد قرین

  بعد جان چون شنیدي این صدا از

  بانگ توحید یاد حق آید به دل

  با تو عطر آگین شود هر محفلی

  شهر توحید گر کسی کرد سیر همه

  دیگرش همتاي او دیار نیست

  پرتو یار دارد این مشکوت جان

  با چنین اوصاف شکافتم در خیال

  تا نهادم در درون ذره پا

  

   



  پاك نماید مومنات و مومنون

  و مفلحوننوش کنندش، هادیان 

  به دور از محوري افتان و خیزان

  ز عشق دارند همه نام و نشانها

  به میعاد بهر دیدار بی قرارند

  نمی دانست ز خود نام و نشانش 

  همان نامی که درد عاشقان بود

  زمان است عاجز از وصف خیالم

  )من( ي چنان کو مرده است انگیزه

  

  

  

  

  

  چشمه اي سرشار نور است در درون

  وسته اندر جام عشقپر شود پی

  شده انبوه خلق رقصان و چرخان

  جد آنهاوچو افسانه سماع و 

  شتابان سوي معشوق رهسپارند

  سوال کردم ز هر کس چیست نامش

  کالمی بی تفاوت بر زبان بود

  چه گویم آن زمان از وضع و حالم

  به وحدت یک صدا مانند یک تن

  

   

 رباعی



  به آهنگی کشد هو قلب دنیا

  پایان و آخرندارد این طنین 

  بدم در آن میان مبهوت و تنها

  به اندیشه مگر یابم مجالی

  وضوحا زنده بود و حی و حاضر

  همه بی تاب روانند سوي دیگر

  ببیند چشم من آیا به خوبی

  همان عشق و همان شور و همان ذوق

  مگر گردد ز سوي یار عنایت

  کزین نام مست و مدهوشند تمامی

  

  

  

  

  آنجانیت مرده است قرنها در م

  ز وحدت می رسد نعمت سراسر

  کناري آمدم زان نظم زیبا

  نمودم طی فضائی پاك و خالی

  هنوز در پیش چشمم آن مناظر

  ز نو دیدم خالیق جاي دیگر

  به جایم خشک شدم مانند چوبی

  همان شیدائی و آن حالت و شوق

  خروشانند و جویاي محبت

  بگویند یک صدا یک نام نامی

  

   



  ر زمین بودنه کس در آسمان نی د

  است هر آنکه کرده حاشا ربه حتم کو

  حدیث راز، به نجوا کرده آغاز

  ما او را دگر بس دستوبز ما 

  که دریافتند همه سر بقا را

  که نیروئی زده تکیه به قانون

  به بال عشق فرستد سوي منظور

  بر این پایه جهان گردیده میزان

  به علم این گفتگوها اقتدا شد

  مست و مدهوش شود فارغ ز خود چون

  

  

  

  

  سراسر دشت و صحرا این چنین بود

  فرو بستم لب و مست تماشا

  به آرامی کالم عشق به آواز

  گر کساوید سر به آن حلقه کب

  نور هدي را ي بگیرید رشته

  تشعشع داشت شعاع از قلب کانون

  شدند مجذوب آن مرکز که دستور

  آن نیروي یکسانبوده معین 

  ها شدجهان در اصل پدید زین ذره 

  شکوهش را ببیند هر که از هوش

  

   



  نبندد دل به دنیاي دل آزار

  هر آنچه بشنوید تاریخ گواه است

  درخشان شد ز حق بی وقفه تایید

  شود سلطان به عرش و فرش و در بحر

  بگیرد نقش قلم از وصف حالم

  ز جان و روح بکوبم حلقه بر در

  

  همه تکیه دارند به عشقی عظیم

  این شهر ز هر ذلتیمصونند در 

  خورد با سپاس هر چه باشد رقم

  

  

  

  

  به بند تن نباشد بنده اي زار

  جهانی زر به پیشش مثل گاه است

  گذر کرد هر کسی از شهر توحید

  برون شد سربلند هر کس از این شهر

  اگر یاري دهد بال خیالم

  به سوي شهر حیرت می کشم پر

  

  بود، وادي خالی ز ترس و ز بیم

  بهر ترس علتی یندارد کس

  زرنگ است تهی ترس و خواري و غم

  

   

 حیرت



  براي کم و بیش نویسد کتاب

  به اعجاز و اکرام دو چشم خیره گشت

  غریبانه گشتیم پی آشنا

  همه گشته اند زین سبب مست او

  باشد نگارکه نگارنده است او 

  یکی مست دیدار یکی در پریش

  ندانند که در سینه در سفته اند

  باال و پست ز او کرد تجلی، چه

  شم و دور از فرازچفرو دوخته اند 

  کند باز اگر دیده، اوست درکنار

  

  

  

  

  نماید حساب .کی نیست هشیار

  همه مست ز دیدار آنچه گذشت 

  چه باشد کنون و چه بودیم ما

  به هر چیز پیدا بود دست او

  همه جا و هر گه بود در کنار

  تحیر ز خلق و تحیر ز خویش

  ون خفته اندیکی حیرت از خلق که چ

  ندانند که هستی ز او گشته هست

  مجازند و دل بسته اند بر مجاز

  حریمی که زد تکیه، باشد زیار

  

   



  فرو خود ببیند ز خار و خسی 

  سیر کهان و مهانبه گهی خود 

  همه یار ببیند که بی انتهاست

  چو آتشفشان می کند گرم برون

  ز لذات دنیا، دگر بسته کام

  سفر ببخشد که باشد سبک در

  به عشقش بود هر چه گیرد به کار

  نباشد ز حق لحظه اي او جدا

  صالحش شود منطبق با نیاز

  شود چهره اش تابناك از وال

  

  

  

  

  یکی نیز بجز یار نبیند کسی

  گهی حیرت از غفلت دیگران

  ز حیرت نداند که کیست یا کجاست

  خمود است به ظاهر دلی از درون

  در اندیشه باشد شب و روز مدام

  رد ز دستی به دست دگربگی

  تعلق ندارد بجز روي یار

  بجوید مدام او رضاي خدا

  ل او می شود چون نمازعهمه ف

  وجودش شود محوري با صال

  

   



  سخن گوید آرام و گیرا و نرم

  نماید به میدان عشق مهتري

  هر آنچه نهان است ببیند عیان

  دلیلی شود در ره عاشقان

  شیطان شومندارد اثر طرح 

  ز خود خط نوري به جا می نهد

  

  یا درونم ببري یا که برون یازآئی

  به امیدي که در بسته به رویم بگشائی

  

  

  

  

  

  چراغی شود همچو خورشید گرم

  در این چرخ گردون شود محوري

  بکنجی نشسته کند سیر جهان

  چو بازي کشد پر به هفت آسمان

  به دستش شود نفس مانند موم

  به گوش ابد رسد همچو فریاد

  

  سر بکوبم به در آنقدر که رخ بنمائی

  سجده بر خاك نمودم همه از شوق و نیاز

  

   

 جذبه و شور

 غزل



  گوش   جانم  شنود آن  سخنی  کو  تو  سرایی                       

  و پروانه که بمرد و نکشید بانگ و نوائیچوهم

  قطره دریاست چو ز موجش نبود پروائی

  صفائیحالیا بود دگر حال و ز سر حلقه 

  در فنا جوي اگر طالب اسرار بقائی

  

  

  

  

  

  

                

  

  الله   گون   درگه  تو  می شود   از   خون  دلم

  به تو رابهر دیدار بسوزم تن حائل 

  برد و فغان وشهره باید شد و فریاد فر

  دام تکلیف گسستم که شوم رسته ز قال

  یلره نیابی مگر از صدق و خلوص محو ع

  

  

  

  

  

  

  

   



  آنکه گفت حلوا نکرد شیرین دهن

  راه آن صعب است و دشوار است و سخت

  واصل است بر صاحب اصل قدیم

  تا چه دید آنجا بگوید قصه ها

  بشنو این حرف و نگو آن را به غیر

  حرف خود از دل بگوید، نی زبان

  عالمی را کرده محو، حیران کند

  با پیامبر کرد همی گفت و شنود

  د نمازسر به سجده عاشقانه کر

  داده اند از بهر نفس ایمان ز کف

  

  

  

  کیست که گوید از فنا حرف و سخن

  شهر هفتم را بدان تو پایتخت

  هر کسی ره یافت به این شهر عظیم

  کس نیامد باز از آن شهر سوي ما

  جز حسین کو کرده شرح بهر ذهیر

  هر که محو یار خود باشد ز جان

  دل چو خواهد مطلبی عنوان کند

  گشود دل را ي پردههمچو حر کو 

  بازاو گردید،    چشم   رویا   ز   تا

  در یک طرفاند زور و زر آراسته

 

  

  

  

  



  نعره هاشان را ز کانون غرور

  رنجید رای دید رسول با چهره

  پردهی جهل را به آتش در کشید

  پشت سر او زور و زر را وا نهاد

  شد منور قلبش از نوري بدیع

  قبش از جا کنده ش افتاد به شور

  درد او بود درد خلقی دردناك

  همچو اویش کس نبود و کس ندید 

  قلب حر شد زعشق حق لبریز و پر

  عشق پدید آمد نمودش منجلیل

  

  

  

  

  

  

 حر شنید آوازشان از راه دور

 زذ به قلبش چنگ فروبست دیده را

 آه جانسوزي کشید از جا جهید

 در طلب گلبانگ گرفت او ایستاد

ریعسیر کرد ان در درون تند و س  

 خ گره چشمش به دریایی ز نور

 نور حسین بود از والیت تابناك

 در میانشان قامتی آمد پدید

 چون قمر روشن نمود او قلب حر

 دست حر را داد به دست آن ولی

 

  

  

  

  



  معرفت جوي تا که بشناسی نیاز

  سر فرو در سینه کرد و دیده بست

  قلب تاریکش گرفت نور شفق

  چاكزد فغان آنگه گریبان داده 

  سر به زیر و ناله اش تا آسمان

  هستیم راده  ثبات راماي دال

  لب گشود ذرات جانم بر سخن

  من که هیچ هستی شده دیوانه ات

  پیر راهت را هزاران مرحبا

  سو به سو هر سو شتابان بی امان

  

  

  

  

  گفت عباس همان آشناي راز

  خورد پیاله بعد از آن مدهوش و مست

  حقبی نیاز شد از همه جز ذات 

  طی نمود توحید و حیرت حر پاك

  ب زماناب اال قططرو به سوي ق

  من به حیرت مانده ام مبهوت و مات

  در گشود عشق ناگهان بر روي من

  اي ز نور آکنده من پروانه ات

  مستی و راستی، کنون دریاب مرا

  دید مالئک از کران تا بیکران

  

   



  می شود هر لحظه اعجازش فزون

  کالم از فتوت شد بیان حرف و

  دیده بگشا دامن مولی بگیر

  می درد تپرده حائل به نور

  ضربه هاي قلب ناالنش مدام

  دل سپار بر شعله هاي اخگرش

  دیگر از وسواس و رنج دورت کند

  در دل شب خیمه گاهسوي دیگر 

  سوي دیگر بهر نفس اندر ستیز

  شنید     لبیک       آسمان    و     زمین       از

  

  

  

  

  دگر دارد کنون الیحدید جهان 

  سنگ و خاك و چوب به او گوید سالم

  تهنیت باد بر تو اي حر دلیر

  او ترا تا شهر هفتم می برد

  می شنید او از درون دل پیام

  کرده اند باز شهر هفتم را درش

  پاك کند جانت سپس نورت کند

  سوي اسب زین به پشت کرد او نگاه

  یک طرف کرده بپا عشق رستخیز

  کشید    مهمیز  نشست  اسب     پشت   حر به 

   



  حر به پیشگاهت بساید سر به خاك

  پیش زهرا آبرویم را نریز

  رنگ و قیل و قال دل تهی کردم ز

  پاسی از شب بود و نزدیک پگاه

  ناله می کرد با دلی زار و غمین

  هر یکی شیري دلیر و پرتوان

  استوار هر یک چو کوهی پرشکیب

  از زمین باال بلند کرد پیکرش

  عطرآگین هم از پیغام یار گشته

  دوست پر مهر است ز الطالف خدا

  

  

  

  

  چون که گفتا یا حسین اي در پاك

  بر تو بودم شرم دارم اي عزیز

  رخصتی ده تا بگویم شرح حال

  یا حسین گویان رسید تا خیمه گاه

  کرد به سر خاك و فتاد او بر زمین

  جا به جا ایستاده بودند عاشقان

  م حبیبهم غالم ترك، ذهیر و ه

  ا شفقت بر سرشبدستی آمد 

  با صدائی چون نسیمی در بهار

  پرطنین فرمود که حر باشد ز ما

  

   



  یک صدف بشکافت نمایان گشته در

  آتشین و پر ز نور است آه او

  تا بچرخد دست به دست عاشقان

  خود ببین و گو به هر کس خود در آي 

  کی شود پر از سخنها ظرف عشق

  کریمبانگ آشنا آید از رب ال

  از هم گسست افکار من مثل ابر

  کمتر از خس ز عالمی بالغ بدم

  بر من و بر حال زارم بد گواه

  زاري شدم از این شتاب ي خسته

  

  

  

  

  شد بدل با شادي اشک و رنج حر

  پس راه او نجذبه و شور است از ای

  می رود او در مداري جاودان

  نگفت از شهر هفتم بیش از این سک

  حرف عشقدر کالمی کی نشنید 

  پاکبازي باید و عزمی عظیم

  تا به اینجا چون رسید پندار من

  با فرودي از خیال فارغ شدم

  نقش پیرم، رو به رویم با نگاه

  پشه اي بودم زدم بال چون عقاب

  

   



  می رسید قلبم به مرزي از رکود

  بی دعا این گوي بدست می نایدم

  آرزو دارم هر آنچه بنده را

  یک فقیر قادر بود آنچه بر آن

  

  که خاکسار گرفت از مقامش دوام

  رداي سفیدش نمود او کفن

  کشید با شجاعت تبر از قفا

  ز عشق، کرد حسین لب به لب جام او

  به تن خرقه اش شد بسان زره

  

  

  

  

  باطن پیرم اگر با من نبود

  گفته شد لیک با عمل دید بایدم

  و هم خواننده را هم دعاي پیر

  تقدیم شود نیست لیاقت پوزشم

  

  ز شخصی کنم یاد به حسن ختام

  بگویم ز درویش پاکی سخن

  کربال ي به صحراي تفدیده

  ر طریق نام اودروشن است  دده 

  به چشم حسین دیده اش خورد گره

  

   

 حسن ختام



  ش ز تیرسنه باکش ز نیزه نه تر

  آن دل همچو آئینه را تشکاف

  هزاران گل آمد ز خونش به بار

  ما زند موج از آن خون به رگهاي

  به درویش کابل، بکن اقتدا

  همان نور جاوید پایدار را

  شعاعی که باشد ز سوي خدا

  نماید شفاعت ز ما پیش یار

  خدا جوید و شوق هشت و چهار

  نه بیند ز هیچ کس دگر او گزند

  

  

  

  

  به باطل نمود حمله مانند شیر

  به آماج شمشیر سپرد سینه را

  به خاك اندر افتاد و شد خاکسار

  ایم، ریشه در کربال چنین کرده

  چو خاکسار شدي، با خلوص و صفا

  که جان داد بیابد جهاندار را

  به رسم امانت به ما وا دسپر

  الهی نگردد ز ما شرمسار

  ز او سربلند می شود خاکسار

  که سالک شود رستگار زرین روند

  

   



  که دارم عفو خود از تو تمنا

  هم سر نباشدو کسی با تو سر 

  نماید هر کسی پیش تو کرنش

  آتش من کمتر از دود نتوئی چو

  در این سودا که از تو پند بگیرم

  به هر نقطه همی بینم نشانت

  به اقیانوس علمت، کن شناور

  به یادت می تپد دل عاشقانه

  شوي محشور موال روز محشر

  

  

  

  

  

  مرا شرمنده بین اي شیخ واال

  دتو در سفتی و زان بهتر نباش

  تو غواصی به بحر علم و دانش

  اگر گفتم سخن نی در خورم بود

  به فضلت غرق و در مهرت اسیرم

  به تار و پود من جوشد کالمت

  بگیر دستم، نیازم را برآور

  زنم بوسه به دستت خالصانه

  به حق پنج تن و آل پیامبر

  

   

سخنی با عطار ،آخرین کالم  



  هر که بوده در کمندت و تر او

  اگر نپسندد آن را حق تعاال

  از بار کالم خود برآیم که

  ست فیض بسیارکه او را نیازمندیم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کند رحمت خدا، روح بلندت

  به پایان آمد این دفتر دریغا

  نمایم التماس گویند دعایم

  ، علی یار و نگهدار خداحافظ

  

   

 

 پایان




