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 امام زمان

 

 کل شٍئ محیـــط در امــــام زمــان        

 طاعت و امر اوست فــرض عیان        

 بر زن و مــــرد و پیر و جــــوان        

 امـــــر هللا بود در آیت قــــــــرآن        

         شاه کریم الحسینی است امام زمان

 او که شاه دل است و شـــاه طریق        

 است الگـــوی خیـــر و راه طریق        

 او به نـــور خـــداست مــاه طریق        

 ثابت است این سخن برون زگمان        

         شاه کریم الحسینی است امام زمان

 است دستـــور او به خیر و فـــالح        

 نیک بودن به چار سمت و نـــواح        

 صلــــح و صالح در میان بشر به        

 داده فــــرمان بـــر تمـــام جهـــان        

         شاه کریم الحسینی است امام زمان

 دانش و وقـــت را گفــــته نذرانــه        

 وقف خـــدمت به خلــق شاهــــانه        

 کار نیـــک اســت و افتــخـــارانه        

 بیان کرد در جشن زر زرین خویش        

         شاه کریم الحسینی است امام زمان

 عصر ما عصر همگرایی هاست        
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 عصر پیـــوند بر جــــدایی هاست        

 عصر افــهـــام و همنوایی هاست        

 این هدایت ز اوست به خوردو کالن        

         شاه کریم الحسینی است امام زمان

 در ره خـــدمتـــش مقام عالیــجــاه         

 جایگاهیست بلـــند به تــاج و کاله         

 تاج او داده علم به خـــویش پنـــاه        

 کن نظر شکـــرتش از دل وجــان         

         شاه کریم الحسینی است امام زمان

 

 بنماید دارــــدی

 ایدـــمـرحـمـــتش را به دیـــدار بن     اد باش که یــار بنماید    ـــش اـــمومن

 مایدـــاســت دربـــار شهـــسوار بند او نصـیـــب دیـــدارش        نــــی کـم

 ایدـــمـــنـــد         لطـــف او بـــی شمـــار بنـباش آمـــاده فیـــض بخــش ک

 بنمایدش طاعتی کـــردگار ـــورش         طاعتــگشته است کل چیــز محص

 اربنمایدــــری است به ریسمان خــدا        چنگ زدن هم بر آن شعـــاو س

 ایدـــمـرده تسجـــیل این خبـــر قـــرآن        او به نـــور خـــدا ســوار بنــک

 ار بنمایدـــبـیـفه خویش        در زمین هــم از این تـکـــرده او را خـــدا خل

 دـایـــــر رســــول        آیـــه واضـــح به آن تیـار بنمــــر او اســـت امــامـ

 ایدـــهـــار بنمــرآن اســـت        امـــر پـــروردگار قــص قــآیـــه ای که نـ

 ایدـــه اعتــبار بنمـار مـاست سـاقی کـــوثر فـــردا        روز موعـــود بـــی

 دـــایـــلـــم معـنـــی دار بنـمـبـــا س  فـــته اســـالم است دیــن عـقـــل      ـگ

 ل کل قــرار بنمایدـــقـزوی ماست قاصر از آن        که بدانـــد عــعقــل ج
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 رده روشنـــتر از پـــرار بنمایدــــاز در اســـالم         کــل بــــأویــــراه تــ

 ایدـــمـز تبـــار بنچـــون المـــاسش         جشـــن المــاس اــآمـــده جشن هم

 ار بنمایدـــریابت است همه جـــا         او که شاه است وشهـــاین حقیـقت ث

 ایدــر ملک         انتـــظامـــش در انتـظـــار بنمـــبهـــر دیـــدار مومنـان ه

 و شهـــپر فـرشته وار بنمایدــشیفـته گان         همچهمه ه راهـیم چشـــم بــ

 ایدـــامـــی         تاج بر سر چـــو تاجـــدار بنمـهــآرد پـــیـــام و الـــاز ـبــ

 ایدــــه دیـــدار یار عیــار بنمیـــا است         که بــه بزم دنا این چـــنـــموم

 دـــایــر دم         کـــه بـــه کارش بـــرار بنمـپـــد هــــشـــوق دیـــدار دل ت

 ایدـــمـان جانبــاز از آن دیار بنبـــازیســـت         جــر جـــانــار او کـــاـکـ

 ر نظمـسار بنمایدــمـاشـــد         لمحــه اش عــبـــزم دیـــدار که ســاعتی ب

 ایدـــمـخود راست         حکــمت نظـــم پـاســـدار بنـهرکه درنظـم یار کرد

 دا به بار بنمایدــنعمت خ که بر او  یم       ـیـار مـــا است صـــراط مستـــق

 ایدـــار بنمـــود رۀ گــمـــره         درغضب راه چون چهـراه غـــیـــرش بـ

 ایدـــمـرو خیر         او ز خیرش چـون بهــار بنـعصر مـــا است ستـیز ش

 زاربنمایدـــاشید         چون زنیکی صواب هــب داده فــرمـان که نیک نیک

 سار بنمایدـــر هـــر غــم غمگـیـــرخـــدا         بـهـچـــو شـسخـاوت همدر 

 ایدـار بنمـــگـر کنی عـــزت و وق فـــته نـــذرانه وقت و از دانــش         ـگ

 ایدـــمـایم         قـایم مـــا قیـــامت آثـــار بنـتـــا بـــه دستـــور او شـــویم قـ

 ایدـــمـاگـــر ایـمـــان         در رۀ یــار جــان نثـــار بنواستی ـمـــومنـــا خ

 ایدـــمـم درد نــزار بنــد اعظــش هـمـــه اکـســـیـر         باشـگـفـــتـه هـــای

 آن قصاربنماید ان ازــر گمــان در ایـمـــانت         چون که ایمــره مـــده ب

 گل خار بنماید زان که از شک ز ک ز دل        ـــن شــمـــومنـــا دور کــ

 ایدـــمــدارش         گشته ملهــم هــر سحــار بنـــد فـــیـــض دیـــدارم امــیـ
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 دـایـــمــار این دور آشـــکار بنـــم         یعصر اتری است ـعصر ما عص

 ایدـــمـونی فکـر زافکار بنـز است و اطـرافش         گونه گـگـــویدش مرک

 ایدـــمـع گـــرایی را می کند تشــویق         زان نتیــجه پـر از ثــمار بنـجم

 فقـیر و خوار بنماید هــمجهان  ار         درـاحتـــرامش بــه هـــر کنج و کن

 ایدـار بنمــفـوند برپـــا         در خوشی مومـن و کـجشن هـــایش که می ش

 ایدـــمـکل هـــاست         حــل مشـــکل را صبـار بنـیــار مـــا حـــالل مش

 ایدـــمـه حـــق         در اطـاعت بــه زینهــار بنـهـــر که درکـــش نمــود ب

 ایدــنـا در آن خمــار بنمــــزم دیـــدار کار دربـــار اســت         روح معـبـ

 ایدـــیسـار بنمو ن وان از یمیــــــش را        پرتــوانـروح یـــابـــد در آن تـ

 ایدـــمـمـــان را غــفـــار بنـیست مده از دست         کار ایـمومنـــا فــرصت

 ار بنمایدـــر به آن نظـان را کـــنی تکمــیل         صـاحب امـخواهـــی ایم

 ار بنمایدــوت که در شمــار است راه نجـــات         روز دعـمومنـــا راه ی

 ایدـــمــرار بنـیـــامت خیز        شیفـته گان زان بیـقــود قـحکمـــت عصر ب

 ایدـــمـر ایمــان قیـــضه دار بنـت او         بهــچشمـــه ســـاریســت حکـــم

 ایدـــمـک الله زار بنلـا فـــرمان         در عمـل مـکـــن یقـین مومنـــا که ب

 رار بنمایدـــویم باهــم         وحـدت ماست چون بـمن و تـــو و ما اگـــر ش

 ایدـــا لطف اوست لیـک من و تو        گــر کنیم نه عمل شـــرار بنمــمومن

 ون انار بنمایدـــا به فـــرمانش         سرخی عـزتش چگر رویـــم مــلیک ا

 ایدــمـبنا را خود        در ضاللت خودش به نار ـهـــر که نشناخت یـــار م

 ایدــمـــدان است        ضــد او غـاصب و مکار بنـیـیـــار ما یـــکه تـــاز م

 ایدــمــه را فـتـــاد شـــک در دل        کار ایـمـــان در قـــمـــار بنــهـــر ک

 ایدــمـتاند اگــر روی از آن        زان چــو حـالش اسفـــبار بنــهـــر که گش

 دـایــــمـــا او کـــالنـــکار بنــمه تن         دایـر بــــبـلبــاس ک اود ـــنـک می
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 ایدــمـی دهـــد موقعـــی بـــه او دیــدار         گر از آن تـــوبـــه گـــار بنـم

 رار بنمایدفـر کباز عهد ه زان کـنـــد به عهـــد         ـعهـــد بنـــدد وفـــا ک

 وار بنمایدـــدار         که به قلبـش ز نــور نـفـیـــض از دیــیـــابـــد آن گاه 

 ایدـــه اوج و حضیـــض         اندر آن عشق به کارزار بنمـگشـــتم این هم

 بد قطار بنماید شر نیک و حضیض         خیر و کارزار است میان اوج و

 هوشیار بنمایدر رساند هـــر آن که را به اوج         کو ز نیکی و خیر ـخی

 شیطان است         برحضیض مانده قلب فگاربنماید کار فساد ر وــلیک ش

 فــــتی از دیـدارـگفـــتی از یار و گ

 ایدــای نظر بـاش آمـــاده یـــار بنم

 

 دیدار راه حل

 

 ند که او نصیب کند دیدارشـــگفت

 کارشـدایت از افـــد هـــدیدار ده

 فرداستهر فکر نوش چراغ راه 

 د از انوارشـر شیفته نور یابـــه

 

 دارـــت دیـــدوا اس ناعــالج ر دردبـــ

 بر شک و گمان قلب صفا است دیدار

 ینــدق و یقـــد از صـــآنی که بار یاب

 ه مشکل ها است دیدارـــراه حل جمل
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 واســـرون ز حـــیـست بـــانیـــدیدار جه

 اســـنـر خـــس ز شـــرکــــــدور دارد ه

ــنــومـــد به مـــد نویـــباش  ان آن روزیـ

 روزی که به هادی دعوت است کل اناس

 

 ام است دیدارـــه پیـــن وارستـــبر موم

 هر لحظه چو بی سخن کالم است دیدار

 وتگۀ روح و راز استـــلـدار که خــدی

 ام است دیدارـمـزان است که روح را ت

 

 به عـهـــد دیدار کند تازه وفــا را

 آید برکت از آن در جـــد و جهـــد

 مومن کند ازآن حصول آن فیضی

 فیضی که لذتش بود بهتر ز شهد

 

 

 گر رخ به سفر کنی به سوی جانان

 انـــر داری ارمـــار اگـــدار ز یـــدی

 خوف وهراسدرراه چو باشدت اگر

 راس بتاز یابی ایمانـــم و هـــبی بی
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 واســـرون ز حـــست بـیـــانیـــدیدار جه

 اســـرکسی ز شر خنــــــمی دارد دور ه

 ان آن روزیـــوان به مـومـنـــد تـــاشـــب

 روزی که به هادی دعوت است کل اناس

 

 ام است دیدارـــه پیـــبر مومـن وارست

 هرلحظه چو بی سخن کالم است دیدار

 وتگۀ روح و راز استـــدار که خلـــدی

 روح را تمـام است دیدارزان است که 

 

 دـــا را به عهــازه وفــد تـــدیدار کـن

 دــیابند چو فیض از آن در جد و جه

 هرآن که به قول خویش تا کرد عمل

 د از آن لــــذت لذیذتر از شـهـــدـیاب

 

 دارـــر درد روان را دوا است دیـــه

 گمان قلب صفااست دیداربر شک و

 یـنـــدق و یقـــد از صـــار یابـــآن ب

 راه حل جمله مشکل هـا است دیدار
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 می آیدیار 

 می آیدض نثار ــبع جـــود و فیــــمن         می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم

 می آیدار ــــزت و وقــــاحب عــــص         می آیدار ــــطـر او قــــت و مهــــالف

 می آیدار ــــزان دلـــم بهــــر خــــب

 می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم

 ان جانیــار جــــو یــــذیرد چــــدل پ         یــــورانـــــود نـــــۀ دل شـــــانـــــخ

 یــــانـداقت حقــــی صــــار راستــــی         انیــــار ایمــــست یــــانیــــار جــــی

 می آیدکه ز حق ســـوی ما قـــرار 

 می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم

 نـــور بـــارد هـمـــی ز احســاســش         مـــاســشـیـــار آیــــد بــه جشــن ال

 الســشــاو هــــدایــت دهــــد در اج         ـاســشــتـــوبــه گـــویــم بــرب الـنـ

 می آیدچون که هادیست وهـادی تبار 

 می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم

 واضح گویم همی پوست کنده و رک         او کریم است ودر کرامتش نیست شک

 بی دلیالن از آن شــــوند هک و پک         ن را تک تکـــگـوش کنــید این سخ

 می آیدمــالــک اصـــل ذوالـفـقــار 

 می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم

 ـاغ دلــــمـتــازه و خـوش کـنــــد دم         یــکـه تــازی کــنـــد بــه بــاغ دلـــم

 مــــراغ دلــــر چــــد بــــور بخشــــن         مــــراغ دلــــر ســــرد اگــــیــــاو بگ

 دمی آیار ــــور بــــون نــــار چــــی

 می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم

 ود آزادــــر او شــــهــۀ مــــــانــــخ         ر را کند بربادــــار شب های هجــــت

 ود دل از آن خوش و دلشادـــمی ش         یادـــد بنــــان را نهــــق و ایمــــعش

 می آیددان دل شهسوار ـه میــــکه ب

 می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم

 المی گشته مست از آن ز پی یمــــع         وی یم مهــــرراب ــــمست مست ش

 ی یمــــدای نـمن که سرگشته ای ص         ان بی یمــند قطره اش به جـــمی کن
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 می آیدار ــــی زان خمــــا دمند نــــت

 می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم

 رتــحس تــــو اینن ــــای دال دور ک         تــــم بیعــــنـه یار کــــد بـــار آیــــی

 بتـــار کنون به صد هیــــمی رسد ی         ربتــــر یار و در غــــداشتی در هج

 می آیددت وفا که اعتبار ــکن به عه

 می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم

 دــــد و به جهـدایت برو به جــــبا ه         دــــا به عهــــن وفـتش کن بکــــبیع

 دـدنی راست منبع ومهــکه علم ل او         دــــو اشهــــبگ صـــاحب امر اوست

 می آیدد به افتخار ــدر وصایت ز ج

 می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم

 تیــــفـبه سر گ و سرــد تــــار آیــــی         تیــــفـر گــــظـژده دادی به دل نــــم

 تیــــفـتی پر هنر گــفـه گــــچ رــــه         تیــــفـر گــو بی خبــــا را چــــرازه

 می آیدبـــرار ر کار ــــا بهــــکه شه

 می آیدار ــه یــــادا دال کــــژده بــــم           

   هادی زمان

 در دشت و به راغ نـما رفتنــنـبی ره

 ره گم شود هرکس به صحرا و به باغ

 الم روحـــود در عـــمشکل تر از آن ب

 ادی عصر رفتن با فکر و دماغ ــبی ه

 

 ا زمان باید رفتــذر زمان بـــدر رهگ

 رفتچپ وراست نه با فالن بایدنه بر 

 راهیست هدایت شده آن صاحب عصر

 تد رفـــات بود در آن بایـــاین راه نج
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 انـــسـد انــــاشــام ز آدم که بــــیک ن

 ل حیوانــیـود به آن ز خــیک شـــتفک

 ته ست شرفیافز انس خویش  انسان

 انـادی زمــل است ز هـره عقـــاین به

 

 ل یکـــود کامـــم و آدم بـــدر عال

 ل یکــدایت بود حامـــور هـــبر ن

 تمامبر هادی عصر است همه چیز

 ل است تمام عاقل یک ـعقدر عالم 

 

 ایدـرســـفمدام  دهر است که جسم را

 ایدــچند سالۀ عمـــر به لحظه ای پیم

 گوش کنندعصرسخن صاحب لیک ار

 ایدفته که شک بزدزان قـوت روح یا

 

 لحظه پیامداردبه حیات سروش هر

 حضیض تغییر دارد دوامدر اوج و

 ینـدن به آن دارد تضمـــهمگام ش

 کالم ق وــنطادوام در ـــپیروزی ب 
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 ور شود ایمان سیرابـــۀ نــــــاز چشم

 این امر ز باال ست به وحی و به کتاب

 اولی االمرر ــــۀ نور بود هـــاین چشم

 ان به شتاب ـر یابند ایمامــــاز صاحب 

 

 آن مرد خدا در جهان خیرخواه است

 ردی مدام همراه استـــبا نیکی و م

 لمحه ست هادی حیاتهرلحظه و هر

 اه استـــق مثال مـــدر تابش نور ح

 

 است آید پیامـــوه هـاز پرتو جل

 کالمگرحق به یقین آید در طرز

 ون در آبـــدارد کالم پیام همچ

 ماشین محبت گیردآن را ز امام

 

 فتـور زمان داد پیامی و بگـــوخش

 گفتشغنچۀ دی چون گل امروزهر

 ردا ورنهـــت به فــتدبیر ضرور اس

 ر آن که بخقتـچ هـــآرد به کف هی
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 آن مایع سرخ جای جان است یقین

 وان خویش از هست زمینـــگیرد ت

 رـــبع امـــرکت بــود از منـــاندر ح

 بع امر دارد در جان مکـینـــآن من

 

 گفته ز باال خلیفه اش روی زمین

 ینـام به یقـــدایت ز الهـــد هـــیاب

 عامل پیوند است ریسمان خدا که

 رینـــبر دست خدا شود بر حق ق

 

 د خویش روانید روانـآنان که به عه

 د دوانـــان خویش دوانیـــبر امر زم

 ادار مانیدـــگر بر سر قول خویش وف

 در عصر و زمان خویش توانید توان

 

 

 فرمان

 شۀ روحــد شاهنـــرمان امید دهـــف

 نۀ روحــموید به رنگ سرخ در په

 امید درآن پهنه است تضمین حیات

 ۀ روحـــد را چشمـــسیراب کند امی
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 وران بودـف چوسرچشمۀ الهام 

 بر قلب تپنده سخت ضربان بود

 با ضربه و فواره بر حیطۀ قلب

 رمان بودــده پیام فـــدید شـــتج

 

 رمان مقام ذات را شنیدم نشنیدـــف

 خاک روان خویش خمیدم نخمیدبر

 تم و اوـــبر را شکسـکامت ـــمن ق

 دـدم نرسیـــند رسیـــایگۀ بلـــبر ج

 

 یک خصلت آدمی بود خیررسان

 پیمان ایـرش وفــیک جنبۀ دیگ

 ر ز باال بر بنی آدم استــاین ام

 دام بر امر زمانـمی باید رفت م

 

 خدمت به همنوع چواست فرض به ما

 رض به ماــباالست چنین ع ـــاز عالم

 ن اداـــر این دیـــنیم اگـــه نکـــر گـــه

 رض به ماـــود قـــامت بـــا روز قیـــت
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 الـــرین دجـــود نفـاز نیت شوم ش

 در وحشت و دهشتش گردیده مثال

 زان است که صاحب زمان فرموده

 اعمال به نیات بسته بودشکل فعال 

 

 انـــدر امر وفا به عهد رازیست نه

 آسانمشکل در یافتن رازشود هزار

 شود وفا تضمین به قلبازصدق اگر

 درت و یابد توانـــد از آن قـقلب یاب

 

 د نه ثوابــل نشان بیم آیـــاز جه

 خطابین امرزمانه است ااز مرد

 ای بیمـبشکن به قلب بیم و بر ج

 امید گزین شو دل از عقل حساب

 

 نور

 نور است که جهان مدام ازآن زنده بود

 نور پاینده بــوداین سلسله حیــــات به 

 نوری که قیـــــد بود در حیطــــــه حس

 با نــــــور بــــــرون از آن ارزنده بــود
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 نوریست از آن فضای روح تنـویر است

 بیرون ز حواس این سخـن تفسیر است

 با راز و نیــاز قلب گــــــردد حــــــاصل

 آن نور که در راه حیـــــات اکسیر است

 

 اگـــر رسد از آن نور دگــــــریک پرتو 

 بر آدم و عــــــالم شود شـــــور دگــــــر

 از جـلــــــوه آن پـــرتــــــو عــــــالم آدم

 یابند خوشی مـــــدام در ســـور دگــــــر 

 

 مــــــوجی که ز نور نور بر می خیـــزد

 در قـــــالب خــــــاکی به خــــــاک آمیزد

 وحـــــدت ضد خویش سازد انســـاندر 

 انســـــان به مــوج نور روح انگیـــــزد

 

 در چشمــــه عـلـــــم آب حیــوان جستن

 راهیـست به ناکجــــای کیهــــان جستن

 این آب به نــور نـــور گــــــردد تــأویل

 دریـــــافتن آن ز نور ایمـــــــان جستـن
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 مـــــوج می خیــــزدنوری که از ذره و 

 بر حیــــه و نــــــاحیه یکســـــــان ریزد

 آن رمز حیــــات است ز یک نور دگـــر

 نوری که به جسم جـــان جـان می بیزد

 

 نوریست ز کل خویش در خانه جســـــم

 خوانند ورا خلیفـــــة االرض به اســـــم

 انسان که شده است اشرف المخلوقــات

 دارد به انواع و به قسم زان نور شرف

 

 در خط حیــــات پرتــو نوراٌ علــــی نور

 تضمین کند حیــــــات با عـقـــل فکـــور

 بر عــــــالم و بر آدم جـــــان می بخشد

 بر صفحــــه عقل کند این امر خطــــور

 

 اران آیدـــره بـــاز اوج به زیر قط

 ان آیدـــم شده و رود به جریـــباه

 همچو باران روح می یابد نور گر

 برتارک عرش روح به جوالن آید
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 ایمان به یک سخن که باشد باور

 خاوربه قلب سرکشد ازچون خور

 ور ایمانـــود قلب به نـــتنویر ش

 آدم داور  ــدهش ایمان وت ــــدر ق

 

 ل مدام قلب تنویر استـره عقـــاز به

 ره آن به راه گمی درگیر استـبی به

 ل را روشنــراغ عقـــقلبی که کند چ

 روح چون اکسیر استبردرد روان و

 

 یابد نور ود که قلب میــاز عشق ب

 و ز سرورـــور شود قلب مملـــبا ن

 ور عشق پندارشــقلبی که نیافت ن

 کورآن کس که چشم داردو میباشد

 

 ودـــان بـــمـور ایـــین نـــب یقـــلـبر ق

 ودـــان بـــوفـور طـــرون از آن شـــبی

 به نورچون گشتگه بودقلب به شور و

 ودــان بـــا به پیمـــور وفـــزایش نـــاف
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 ام شمس می تابدــور که در نظـــاین ن

 ابدـــواس خمس می تـــر آدم و بر حـب

 نظام شمس چون است روشنبیرون ز

 س می تابدــریست خارج لمـــور دگـــن

 

 چراغیست به شبایمان به قلب چون 

 کی با تاب و به تبـــــتنویر کند تاری

 د به قلب نور معناستــــنوری که ده

 ب را سببــــلـوت قـــــاین نور بود ق

 

 سرچشمۀ خیر اند چو نیکان جهان

 روان را ارزاندارندبه بشر روح و

 دایت نور راــدر روی زمین کنند ه

 انــامن کار انســـنوری که بود ض

 

 و زمین را چو می پیچد ابرآسمان 

 ان بی نور به جبرـتاریک شود جه

 ت به دل ـــر آرد ظلمـــی اگـــتاریک

 رــر شود روشن به صبـــبا نور دگ
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 لـــی و ظلمت اند سرچشمۀ جهـتاریک

 لـهرگز نبوده اند به نیک صاحب و اه

 ر ظلمتـــم گـــلـویر شود ز نور عـــتن

 وچو سهلنابودی جهل شودبس آسان 

 

 ر شام شودـــتاریکی کشد پرده اگ

 رده دل آرام شودـــروشنی کشد پ

 آرامی دل چواست وابسته به نور

 از نورآشام شودــدل خانۀ نور س

 

 رور می بایدـستان ضـــدر شام شب

 ور روشن آیدـــزان نـــز کـرچیـــه

 روشن بیرون ودروننوری که کند

 ز روشنیش روح و روان آسایدـــک

 

 ردیــر در پی کار خیر باشی مـــگ

 در مسجد و یا که دیر باشی مردی

 خیر است صفتی نور دهدانسان را

 آن سان که ز نور نیر باشی مردی
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 چراغهرگه چو درد دامن شب نور

 ر جا به سراغـآید از آن روشنی ه

 این سان چورسد نورهدایت برقلب

 غاـل را به دمـــپرده همی درد جه

 

 اتـویر حیـــدایت است تنـــهاز نور 

 اتـــدیق ممـــدمش بود تصـــاندر ع

 فزیکست به روح واحیات این رمز

 اتـــد از آن در ثبـــدا آیـــانون خـــق

 

 افتد در قلب ه ایوـــر جلـــاز نور اگ

 د در ضربــکنج و کنار قلب آی رـــه

 ب را در کلـــلـان قـــید جهـتنویر کن

 ربــت آن را در حـــظلمود کند ـــناب

 

 ا انگازدـــسرچشمۀ نور پیام ه

 ام مقام اندازدـــۀ دل پیـــاندر ت

 ور را بر قلبـوت نـــآرد پیام ق

 قلبی که گرفت پیام ایمان سازد
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 میخیزد موج است که نورذره و از

 بد بستیزدنیک ودرقاعدۀ زنده گی 

 د غلبهـد نیک بر بـــرگاه که کنـــه

 یزدـــو موج نور خیر انگ ر ذرهـه

 

 میخیزد موج است که نورذره و از

 بد بستیزدنیک ودرقاعدۀ زنده گی 

 د بر نیک غلبهـد بـــرگاه که کنـــه

 ر انگیزدش و زان  نور زایل شده 

 

 نوری که به جان جان پیچیده بود

 ذای روح افتیده بودـجان چو غدر

 ر روح ز نور جان گیرد فیضیــگ

 شود توان و در دیده بودذات ـباال

 

 ور به دل یابد راهـگر ذره ای از ن

 صاحب دل از بن چاهبر اوج رسد

 نت عشق برپاـــود سلطـاز نور ش

 ان بدان تاج و کالهـــسازند ز ایم
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 رـــر کرد سفـــافلۀ نور اگـــبا ق

 رــبر ظلمت این جهان یابند ظف

 ادیــمحروم اگر شدند ز نور ه

 خطرشوندبا صددرظلمت غرق 

 

 ر بارد بر سبزه دمیـــباران اگ

 ان را در آن دمد اندک نمیـــج

 ام آدمـــور الهـــان ز نـــاین س

 سخا وکرمیجان یابدهمیش در

 

 اورـور بـــود روشن ز نـــی که شـــقلب

 ردد داورـــی گـــی و بر زشتـــکـــبر نی

 ان قلب که چراغ باورش خاموش است

 اورـاللت چو جنـــود در ضـــم شـــره گ

 

 آنان که در حیات شوند غرق خودی

 ودیـیی برق خـــند روشنـــروبند کن

 هرکس که زندضربه تکبر درخویش

 ور شرق خودیـــآرد به قلب نور خ
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 اک گفتن نیرزد انسانـــچوکات ز خ

 انـــر ز نور باشد در جـــچوکات دگ

 زان سازندخاک است که کوزۀ جسد

 انـن جان که یابی جانـــتو کرنگین 

 

 گر نور شود فزون روشن همه جا

 اـــد ضاللت از پـــردد و افتـــمی گ

 نوری که شود محاط بر کرۀ سرخ

 اـــرار را کند شمس ضحـــلیل الس

 

 هر ذره که از منبع نور می خیزد

 ان قوت نو می ریزدـــالم جـدر ع

 این قوت زنده گی از این نور بود

 زدـــر روان را انگیـــدگوان نور 

 

 خوردن دوراستآن یک رخ زنده گی ز

 در نور استـــمحصور به نور و نور ان

 دهـــوت گیرد این است قاعـــناخورده ق

 ور استـــزایش نور به نور دایم ســـاف
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 خواب استاین یک رخ زنده گی به خورد و

 در تاب استـدام تاب انـــاز خوردن بسیار م

 ده گی است نه تمامـتن زنـــخوردن و خفدر 

 اب استـــر بـــر رخ دیگـــدن بـــام شـــمـات

 

 گردد رویتکه جهان به نور نور است

 ود نیک آرزویتـــه آن شـــیز بـــتجه

 نوری که شودروشن از آن قلب وجان

 ویتـور ســـد آن نـــدا آیـــور خـــاز ن

 

 خواهندکه اگرسرور وشادی یابند

 درنگ بشتابندـچشمۀ شادی بی بر

 ازنور را سیراب کنند کشتگۀ قلب

 ا شادابندـــرور قلب هـــاز نور س

 

 خورشید چو دهد نور حیات می سبزد

 ور دل می نبـضدـــد نـــو فتـــبر دل چ

 وت آنـــد شود قـــنوری که به دل فـت

 دــان را می قبضـــور ز دل جهـــآن ن
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 روح و روان

 دهند دست بدستمیاین چرخ وفلک 

 ستــر آدمین آرند شکـــبر خانه عم

 الب تنـند قـــاین ورد فلک است شک

 روا رست ـلیک مرغ روان ازآن بی پ

 

 ابد انسانـــام یـاز روح و روان ن

 م ز ردیف حیوانــبیروح بود جس

 رد هبوط روح در قالب خاکــتا ک

 بر خلقت آدمی بشد دلیل و برهان

 

 ردای حیاتـــر شود فـین اگـــتعی

 تضمین شود حیات بر اصل ثبات

 آید زثبات سکون و آرامش روح

 ط برکات ـــود محیـآرامش روح ب

 

 کزمحنت ورنج آدم درهر دوحیات

 ابد برکاتـــا و یـــابد کام هــی می

 ات در محنت تنــتضمین شود حی

 ض ملکاتــدر محنت روح یابد فی
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 ردند در لذت خوشـــاین جان و جسد گ

 ر دست دهد فرصت از فرصت خوشـگ

 ذراـــاشد گـــت که بـــن اسـذت تـــاین ل

 وان لذت جان است که درحکمت خوش

 

 ل و فریب سه خصلت بدــر و دغـــمک

 ر کسی ز خویش می گردد ردـورزد اگ

 ازکشتگه روح درخت انس گیرد بهره

 ر درخت انس آب دادن به سبد ـــبا مک

 

 کشمکش روان وتن لذت چوندر

 مطرح شود شوند هر دو افسون

 تن که ز حواس کند آن را حاصل

 بیزار شود از آن که گردد افزون 

 

 در کشمکش روان و تن لذت چون

 ر دو افسونـرح شود شوند هـــمط

 ردد حاصلـــر گـــذت به روان اگــل

 چون قوت روح شودکه گرددافزون
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 دـــود از دو ضـــوم شـــهــفـآدم که م

 این یک زحواس شود ازیک سو ضد

 واســـرش بود خارج ز حـــسوی دگ

 از عالم روح آید در جست و جو ضد 

 

 ایوان وقصور اگر برفلک سردارند

 از محنت و رنج و زحمت هر کارند

 ر قصر روان را برپاـخواهی چو اگ

 ج مومن این آثارند ـدر زحمت و رن

 

 سر سایندایوان و قصور بر فلک 

 ایندـــر برپـــاز محنت و رنج کارگ

 روان را به رنج آمیزیگر روح و

 این راه دراز به عرش می پیمایند

 

 وـــابد بـــاران گل یـــاد و ز بـــاز ب

 وـــر ســـار از هـــطر بهـــسازد مع

 رـار روان با طیف دگـــگردد چو به

 درزحمت ورنج اگرروان میگیردخو
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 ردد روانــــا گــدلی صفدر صاف 

 هم قوت قلب باشد و هم قوت جان

 اری بر قلبـردۀ تــــگر کین کشد پ

 یف ایمانـات وتضعـتاریک کند حی

 

 وســـوست ارمان و هـماییم و چارس

 ســـه قفـت بـــاندیشۀ راه نو رفته س

 در قید قفس خوردن و خوابیدن خوب

 تشویق کرده خوردن چندان چومگس

 

 ردارـــود از کــلتی بـــفضیزت ـــع

 دارندۀ آن نگشته است هرگز خوار

 ی و پلشتی اند محروم از آنـــزشت

 بی عزتی است مدام بر جهل سوار

 

 عزت به آدم است چون گل به بهار

 ارــبـــد اعتـــراوت و دهـــآورده ط

 خزان است دایم بی عزتی چون باد

 دارـــقـی مـــروی را بـــزاند آبـــری
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 سازندچو آدم به حق روح وروان

 ا انسانـــنـد معـــوت آن یابـــدر ق

 رهـــر گه از این قوت نیافته بهـه

 بیرون ز آدم است و باشد حیوان

 

 ر به گل باد وزان می بخشدــچون عط

 وت روح به جسم توان می بخشدـآن ق

 ون عیسیـــست کزان همچا این قوتی

 میبخشدگرخواست کسی به مرده جان 

 

 چیست روح بگو زمن چوپرسند همیش

 ریشـــزان است پـــی کـــالب خاکـاین ق

 اشد همه می دانندـــه بــآن چیست و چ

 چون قوت جان است به شاه و درویش

 

 این روح و روان است صداها دارد

 ا داردـــراهـــود آن چـــدر بود و نب

 این چون و چرا ز کبریا یابد ریشه

 ا داردــآن به روح بالهر ریشۀ ـــه
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 ر استــگر مهر به دل نبود انسانی صف

 تـــان را پســـر کند انســـودن مهـــابـن

 روحی که دمید درخاک مهررا بسرشت

 بی روح ماند هر آن که از مهر گسست

 

 ر شود پخته خامیـــگویند ز صب

 گیرندبه اراده گر درآن یک گامی

 ردد حساب بی صبریـدیوانگی گ

 ر به صبح یا در شامیـــباشد اگ

 

 ته خامیـــود مدام پخـدر صبر ش

 بیصبری کندخلق به فکر اوهامی

 دف تازند بر دلـام که بی هـــاوه

 یــشه ناآرامـــد به دل همیـــکارن

 

 امیـه خـــود مدام پختـــدر صبر ش

 دامیــر انـــج هـــبی صبری کند فل

 صبراست چوکند خلق قوۀ ساختنها

 ر گامیــصبری کند ویران در ه بی
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 ر صبر شود شود پخته خامیـــگ

 هر لمحۀ صبر دارد نیک الهامی

 الهام که سرچشمۀ نیروی حیات

 ور آشامیــد قوۀ نـــدر صبر ده

 

 امیـــدام پخته خـــدر صبر شود م

 د مرغ دل از هر دامیــبیرون جه

 لیک ارشود مرغک دل صیدشتاب

 امیـــرجــدر فد فتد همیشه ـــدر ب

 

 با شوق به زنده گی چومی آمیزی

 وت ریزیـر به دل قـــاز عالم دیگ

 این قوت معناست که سازد انسان

 یزیـــریمن زمان نیک بستـــبا اه

 

 ده کمالـــان یابد با قاعـــهر کار جه

 انه شمالـــر کند گل را صبحـر عطپ

 چون صبح اگرپرورند روح و روان

 آن پر نور جمالشکل گیرد روح از 
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 ناـــیک بخش ز انسان حسابند مع

 رش آرد مدام رنج و بالــبخش دگ

 این رنج وبال زاید از حرص شکم

 امی به سماـابد مقـــالغیر از آن ی

 

 جان باخت ماهی که زدریا برون شد

 ز نتواند تاختـــشاهین به زمین هرگ

 اختن ضمانت پیروزیستـخود را شن

 که خود را نشناختبازد مدام هر آن 

 

 ودـــاری بـــین ناچـــنـرا چـــا چـــیـدن

 واری بودــر لحظۀ زنده گی آن خـــه

 ناچاری وخواری انددر آن زجر روان

 ارۀ کار روان را یاری بودـــساخت چ

 

 ردد امکانـــال پخته نگـــدر دیگ خی

 اد زمانــال است ز اسنـــاین امر مح

 رینــگاه قامکان به حقیقت شود آن 

 تجهیزچو به حق شودهم جسم وجان
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 گر روح به خوبی ها آید به تماس

 بی هیچ شکی درآن بود خیرالناس

 ا راـــرورش نیکی هـــه پـــگیرد ب

 م سپاسـای دارد از آن کند دایـــج

 

 وســاین زنده گی زمان مملوست ز ه

 آن سان که به خواب بیندمردار کرگس

 مـــق مرداب شکرـــکرده ست خیال غ

 وس قفســـازادی روحست از آن محب

 

 این دانش وساینس داشته است دستاورد

 خورد می توانزان ـرچند که خواهند کـه

 ای روانـــمـــعـــل مــــرده حـــکـــا نـــام

 ردـاید بـــل بـــه حـــای روان را بـــمــمع

 

 ر زنده گی باشد شکم سیر شدنـــگ

 خویش بود تیرشدناز روح وروان 

 ط انسانی از آنـوم شود محیـــمـمغ

 وانی آن زیر شدنـــلت حیـــبر خص
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 ات که هستند روانـدر شهر و در ده

 ای شگفتیست که باشند دوانـبس ج

 مارکیت و کارگه که می چلند تیز تیز

 ده زان روح زمانــافسرده و بدتر ش

 

 ایجاب کند زنده گی با روح زمان

 وند درگیر مکانـــآن شالغیر از 

 دن بود زمینگیر شدنـــدرگیر ش

 درگیر زمین شده بازند دل وجان

 

 ت دلـبا روح زمان زیستن است راح

 ار مشکلـــوند دچـــر از آن شـــالغی

 ار با تغییر عادتـوند دچـــمشکل نش

 عادت چو نکردتغییر رنج داردحاصل

 

 مـــن بیرون ز شکـــر سخـــو اگـــد چــآی

 مـــک به غـــرت در این ملـند ز حیـــپیچ

 چون خفتن وخوردن است مضمون حیات

 وک و دژمـــلـود مفـــزان روح و روان ب
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 م چو گیرند به حسابـــپرکردن اشک

 ابـــبـردد کـــت و روان گـــانیـــسـان

 مفهوم زانسان که است روح وروان

 وابصود حساب کار ــپروردن آن ش

 

 ازنین که آید مهمانـنآن کودک 

 انـــدا بر انســـامی ز خـــآرد پی

 ازخلقت ه ایمادرکه تویی فرشت

 دریاب تواین پیام ازروح وروان

 

 رمی قلب شود روح بالندهـاز گ

 ایندهـاز سردی آن بود روح س

 فرسوده شده روح بود افسرده

 م زایندهـــافسرده حیات شود غ

 

 مـــافسرده نمی باید روح را به غ

 نابودی غم رواست با جود و کرم

 این جود وکرم دارندنهفته حکمت

 اد شود روح دژمـاز حکمت آن ش
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 رفته نامشـــس گـان که از انـــانس

 ابد کامشـــاز انس و محبت است ی

 انسی که همی تراوداز روح وروان

 امشـــه خـــدام پختــر کند مـــبا مه

 

 مـــو جس رکب روحـــه است مــان کـــانس

 سمـم طلـــن کند جســـوردن و خفتـــخاین 

 ت شکارـــتا گش ـــر آن به طلسم جسمـــه

 به روح به اقسام وبه قسمخورددضربه ص

 

 رمایۀ روحـــاخت خود ســـباشد شن

 وحـچون قوت قلب بود در فتح و فت

 روزیـــانت پیـــد ضمـــرمایه کنـــس

 در امرحیات قابل دیدست به وضوح

 

 این زرق وبرق زنده گی فریبنده بود

 بنده بودـــدن به آن نشیـــته شــوابس

 انسان که ترکیب زجسم و روح است

 نده بودـــدام زیبــن به روح مـــزیست
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 ودـــه شـــل کالم پختـــقــر و تعـــکـا فـــب

 ه شودـــام پختـــش زنده گی خـــدر جوش

 آن جوشش زندگی برروان است چون می 

 ون خیام پخته شودـــی که از آن چـــآن م

 

 واصـدر بحر روان عقل باشد غ

 اصــاب و خـــزار در نایـــیابد ه

 هر ارزش آن معادل یک دنیاست

 الصـای محبت و صفا و اخـــدنی

 

 دمانـــق صبحـــهمراه شدن با شف

 در یافتن فیض بود بی فکر و گمان

 آن که برون رود ازغفلت خوابهر

 انــدمان باید برکت بر جـــدر صبح

 

 کل ـــان گیرد شـــانون جهـــهستی ز ق

 کلـــان گیرد شـــه به باغ آرمـــاندیش

 هر آنچه بی قاعده ست بود پرت و پال

 کزوحدت جسم وجان روان گیرد شکل

 

 



38 
 

 

 

 انـد زمـــد قیـــرگه که سرنوشت فتـــه

 فشارش است چون کل مکانیک لمحه 

 د از هوشـــرار و صبر و کاهـــگیرد ق

 انـــرد از جـوان گیـــوش کند و تـــبیه

 

 دد زنجیر حیاتـجان را به جسم بن

 بیجان چو جسم است نشانی ممات

 وت بیشترـگه جان به جسم گیرد ق

 ود انسان اثباتـــدر کیف حیات ش

 

 دمان خدمت رازها باشدـــدر صبح

 روح و روان قصۀ سازها باشداز 

 راز باشد و ساز باشد با هم باشند

 ا باشدـان نازهـــم باشند جهـــبا ه

 

 دنیاست مدرن و مدرن باشد ضررش

 ند شررشــبر ارزش آدمی سایه افگ

 موعۀ جسم و روح استـــآدم که مج

 بر جسم قپـیده گشته از روح نظرش
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 ام دهدـــدام الهـــای روان مــدنی

 ام دهدــای حواس مدام اوهـــدنی

 راتر ازحس وجودـبرگیر قدمی ف

 ان سوی حواس ز رازافهام دهد

 

 انه ایست بین دو وجودــانسان نش

 رش است خمودــسیال یکی و دیگ

 این جسم خمود نردبان است به آن

 آنی چو به اوج به نردبانش پیمود

 

 با دهر بُدن خصیصه ای است زحیات

 جرمیست از بعــد مماتر بُدن ـــبا ده

 رــر اگـــر مباش و باش با دهـــبا ده

 یابی تو مراد در آن با صوم و صالت

 

 گر قاعده و نظم آیــد در روح وروان

 رهیاب شود به ســوی مقصود انسان

 انسان که مجموعۀ جسم وروح است

 در قاعدۀ روح رسد به معــراج آسان

 

 



40 
 

 اودان آدم روح استـــایۀ جـــسـرم

 تجدید شده حیات هـر دم روح است

 در دور زمان بود تن بر روح غـــم

 گردور زمان گذشت بیغم روح است

 

 مـــر شکـــده جنت از بهـاین ملک ش

 ازخوردن وپوشیـدن چیزش نیست کم

 ان در آن تکمـیل استـــگویند که انس

 این ژاژ بود که روح در آن است دژم 

 

 

 باور و ایمان

 ا اند سه چیزـصداقت و وفان و ـــایم

 زـاک و تمیـــند فضایل پـــزون کنـــاف

 رهـبهاصل داردآن کس که ازاین سه 

 سخت عزیزبر دشمن وبر دوست بود

 

 انـــد ایمــــۀ معنا که باشـــــسرچشم

 انـــــیر اندر دل و جـــــدام تغیـآرد م

 اـــــنـود از معـــــیل شـــــمـآدم که تک

 حاکم شود بر خود و بر هر دو جهان 
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 ۀ معناست یقینــایمان که سرچشم

 گیرد ز شک داغ سیاه را به جبین

 ر گه که زدایند ز ایمان شک راــه

 اتر حسین ـــــود معنا زیبـــتر شـبه

 

 وت افزایندـروی قـــدر قلب دو نی

 م می آیندــپر زور شود اگر به ه

 ایمان یکیست و دیگرش باور آن

 راج خدا پیمایندــــراهیست به مع

 

 با ابر درآسمان نور است گم و نیست

 گر شک شود یقین چــون باید زیست

 وکی کند دل را تاریک چـو ابرـــمشک

 زانست که یقین مدام ازشـک بریست

 

 مشکوکی به دل بودچون پرده به نور

 ورـــور از پرده عبـــز نکند نـــرگـــه

 یافت یقین شکو دل جای ــرگه چـــه

 ز و سرورـــپرده درد و به دل دهد ع
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 شیطان که ز کارهاش کردست گله

 ر آنچه گویم کنند با عجلهــگوید ه

 ت انسان استـتصمیم و اراده صف

 د دو دلهـچون باشد انسان که باش

 

 بی باوری بی یقین ضربه در کار

 دارـــد بـی مقـــجه را کنـــآرد نتی

 زندخواهش قلببی باوری برهـم 

 اشد عیارـــکاری که ز دل نشد نب

 

 هـر آنچه شود اجـــرا بر باور دل

 باورکه است همیشه خودیاور دل

 یک بار اگـــر شــود بر دل جاگیر

 دایـم شـــود از آن قـــوت آور دل

 

 بـــر منـــزل مقصـــود نـــدارد امـــکان

 بی زحمت و رنـــج رسید آن جا آساــن

 اه چو اگـــر خواهند مقصد یافتنهـــر گ

 کامیابی درآن بسته ست به قربانی جان
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 کامیابی وناکامی اند دومفهوم جدا

 در شـــد و نــشـــد کار گـــردند ادا

 آنی که یافت مقصد باشـــد کامیاب

 ناکام کسیست نکرد به عهدش وفا

 

 ایمان چـو قـــوت است در کار عمل

 چـــو از بار عملبی باوری کاهـــد 

 ایمان چوبه قوت عمل وابسته است

 محکـــم شـــود از آن انـــوار عمـل

 

 یکجـــا چو شوند مدام بــاد و باران

 تهدید کنند حیات به سیالب هــر آن

 این گونه چو باد شک وزد بر قلبی

 بی باوری پیچد به قلب چون توفان

 

 گـــویند چو علـــی شاه ذوالفـــقار است

 بر عـــالم اسالم چو عـزت و وقار است

 بیشک که چنین است وچنین خواهدبود

 تا نسل بـــشر در جهـــان پایـــدار است
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 در راه خـــدا خدمت از جان و دل

 دارد صـــواب کـند آســـان مشکل

 هـــرگه چو این خــدمت یابد دوام

 صدگونه خوشی ازآن گرددحاصل

 

 ت ایماندر باور انسان یقـین اس

 بیباوری داردبه جان سخت زیان

 بی باوری کارد به دل شکاکـــی

 شکاکی چــو باشد طلسم شیطان

 

 باور و یقین آرند خوشبختی مدام

 گر باشدصبح چاشت یا باشد شام

 بـاور فـــزاید به دل قـــوت قـــلب

 با قوت قلب دهـد خوشبختی دوام

 

 در سخـــتی امتحان نتیـجه است سخت

 بیـــرون ز بـــاور است تکـیه بر بخت

 در بـــاور دل آیـــد نتــیـــجه تضمـــین

 قسمی که شودهمیشه نسیه چون نخت
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 باور به خویش بود باور به خدا

 در باورخود شـوند برخویش هدا

 لیکن اگــر کند شک رخنه در آن 

 هرگـــز نیــابند ز ضمیر نیک ندا

 

 رتو نشانآن ای ز وجـدان چواست د

 دست بر سر دست گذار با یک پیمان

 عهـــد بند و وفا کن به نجـات انسان

 کاین راه صداقت است خیر و ایمــان

 

 شایسته گی گیرندبه حساب دررفتار

 در پهـــلوی آن آرند دانش معـیـــار

 رکـن دگـــری گـــویند انگـــیزش را

 لیک در عــدم ایمان نیایند به شمار

 

 نگارکـــم بـــرد ایـمـــانم سبـــزینه

 از بردن ایـمـــان کـنـــون حیــرانم

 ایمان زدست رفته نگارچون باشد

 آیــا شـــود حصول از آن ارمـــانم
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 بر بـــاور اگـــر چـو قلب گشت استوار

 گیـــرد از آن قـــوت ایمــان به هـــزار

 ایمان چواقرار به زبان تصدیق به قلب

 کـند خـــانۀ معـــشوق تیـــارقـلـــب را 

 

 گــه گــه چو شک آید قلب آزارد

 بر کشتـــگۀ ایمان بدی می کارد

 لیکن چوتبدیل شودشک به یقین

 بر کشتـــگۀ ایمـــان نیکـــی آرد

 

 بر داشتـــه هـــای خویش کـــردن بـــاور

 امـریست که شـــوند از آن برخـــود داور

 اگـــر ارزش خـــویشلـیـــک ار نداننـــد 

 امریست که است مضحک وهم خنده آور

 

 از چشـــمۀ نور شود ایمــان سیراب

 این امر ز باالست به وحی وبه کتاب

 هــر آن که اوست امـربـــردار زمان

 از صاحب عصر یابد ایمان به شتاب
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 سرچشـــمۀ معـنـــا که باشد ایمـان

 جان آرد مـــدام تغـــییـر انـدر دل و

 آدم که تکـــمیـــل شـــود از معـنــا

 حاکم شود برخود وبر هر دوجهان

 

 ایمان به قلب چون چراغیست به شب

 تنویر کند تـــاریکی با تـــاب و به تب

 نوری که دهـــد به قلـب نور معناست

 این نور بـــود قــوت قلــب را سبـــب

 

 ایمان که سرچشمۀ معناست یقین

 داغ سیاه به جبینگـــیرد ز شک 

 هرگاه که زدایند ز ایمان شک را

 بهـــتر شود معـنـــا زیباتر حسین

 

 در قلب دو نیـــرو قـــوت افـــزایند

 پر زور شود اگـــر به هـم می آیند

 ایمان یکیست ودیگرش باور ازآن

 راهیست که به معـراج خدا پیمایند
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 وعـــده که وفــا بود ملـــزومۀ آن

 وقوت بخشد بر فکر و تواننیرو 

 در وعده که ایمان وصداقت باشد

 در راه خـــدا رسند راســـاً بـــدان

 

 عشق است که شکوفد زایمان قوی

 در ســـستی ایمان نیرزد به جــوی

 ایمان و عشق و عقل نشان انسـان

 باشند و بدان اگـــر مـزین شـــوی

 

 وعـده که شود شرط به آن است وفا

 این را ز قـــول پیغـــمــبر ما گفـتـــند

 گفـته وفاست به عهد بودرسم مردان

 ایمـــان کـنـــد نصـیـــب در راه خـــدا

 

 یک قـــوت قـلـــب آدمی بـــاشد ایمان

 سرچشمۀ آن حساب شودروح وروان

 قـلــبی که نداشت نشانه ای زین قوت

 محـــسوب کنش خلـــتۀ خون بی جان
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 شوند دین و ایمانتعمـــیق اگـر 

 دنیا شود وسیله ای نیک زمـان

 تلفیق چو شوند دین و دنیا باهم

 بر عـــرش معـال راه یابد انسان

 

 در سرخط زنده گیست نمایان یک چیز

 از چشـــم رمـــوز شود این چیــز تمیز

 بر باور خویش تکـیه و این چیز یافتن

 راهیــست که یقین حق شود شامل نیز

 

 محبت است حکمت ز زمانهر حرف 

 چـون صاحب عصر آرد آن رابه زبان

 قـلـــبی که بود لبریز از مهـــر و وفـا

 دارد به یقین ز حکـــمت عصر نشان

 

 فـــرمایش خواست دل خوانند ارمان

 ازخواست زیادبه پاکند حرص توفان

 از خواست زیاد اگـــر کنی صرفنـظر

 نکـــم گـــردد حـــرص افـــزون ایمـا
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 درکج کج کوچه های دهر سرگردان اند

 وانـــان که دور ز ســـر و بی ایمان اند

 آن ای بجـــو ســـر و ایـمـــان دریـــاب

 یـــابنـــده هـــا به درد هـــا درمـــان اند

 

 باور به یقـــین بود چـــون گام نخست

 اندر رۀ ایمان هر که آن را می جست

 قـلـــب گام دگـربزدودن شـــک بود ز 

 گامی که بود محکم نه بیپایه و سست

 

 در لحظۀ خاص پیام گیرد پرواز

 از ماورای حس با رمـــز و راز

 بر کشورعقل بال گشاید به فراز

 بر باور قلب پیام گــیرند به نیاز

 

 بر قـــدرت بـــاور اگـــر اندوزند

 صدشک و گمان را پر میسوزند

 قلب روشن شود چــراغ باور بر

 کـــز پرتو آن هـزار رمز آموزند
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 درگـوهر آدمی نهفته است نشان

 تکمـــیل کند از آن انســان ایمان

 خواهندکه رسنداگر براوج هدف

 گـــویا از آن اســت آیات قـــرآن

 

 شک هـــا کار شـــوق را مـی ســـردد

 بـــاور و یقـین به قلب ایمـــان گـــردد

 یقین گـــردد اثباتدر جنگ شکاکی و 

 هرآنچه حق است به ذات خود میفردد

 

 یابی که اگرزمانه است درمکر وفریب

 یبـــط نشــر خـــد بـــان از آن آیـــایم

 ریب باختنیستــوی دار که فـــایمان ق

 ابد نصیبـرکۀ صدق ز حق نیـــدر مع

 

 اتـمای ممـــحۀ روزگار معـــدر صف

 دلیل و اثباتست بی ـــحل ناشده باقی

 ةالموتـــاتم چشید ذائقـــاز آدم تا خ

 خودرا بشناس به یوم ندعو به کرات
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 ا امـروزـــد امـــگه آیـــدی رفت و پ

 ان انـدوزـــرداست ایمـــد فـــر آمـــب

 ایمان شودکامل در شناخت خودو او

 در خودشناسی است که یـابند رموز

 

 از مرز مرز دید آن سوی ترک

 ین خط سرکـــوۀ باور ببـــقبا 

 راهی که رود به ناکجاها آن جا

 در ناکجـاها یابند از اصل درک

 

 یأس و امید

 در باغچۀ عمـر اگر یأس می روید

 ناگشته بهار خزان در آن می پوید

 عمری که گشت خزان پذیرد آسیب

 ر مدام غــم جویدـــآسیب پذیر عـم

 

 نامیدی ویأس اند دو انباز شکست

 پیچند به آنی که ز مشکل نه رست

 و خواهند غلبه بر مشکلــلیکن چ

 برهم زده یأس رادر نامیدی ببست 
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 مــابل باهـــد اند مقـــد و نه امیـــامی

 این یک خوشیست وان دگرمنبع غم

 وتــب را قـــد مدام قـلـــامید که ده

 ب بسی زار و دژمـــدی کند قـلــنامی

 

 ا نیرو بخشدــب هـــامید که به قـل

 بگسسته اگـر شود قلب می لخشد

 می لخشد قلب در لجنزار شکست

 آن جا به هزار درد و غم میتخشد

 

 شادابی وسرسبزیست وابسته به آب

 ود جمله خرابــر آب شـــباشد نه اگ

 یزه و شوق به دل مثال آب اندـــانگ

 ا شوند در یأس کبابـبی شوق دل ه

 

 انـــنه جهـــفت وزند زـــان که ســـآن

 در آتش آن سوزند و گـردند سوزان

 ق بوده و گردید ثابتـــر دقیـــاین ام

 ازسوزش یأس سوزندو سوزحرمان
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 ر کام به دست نآید دل گردد سردــگ

 ردـد به نبـــامیدی آیـــأس و نـــبا ی

 این قاعدۀ زنده گیست درطول حیات

 ازد نردــدیر همی بـــب تقـــزان کات

 

 مایوسی وسرما اند دومفهوم بهم

 این یک فسرد درخت وان آرد غم

 م که است مایۀ مایوسی هاــگر غ

 ود نابود باید هـر دمـــمایوسی ش

 

 و بذر آینده شودـــامید به حیات چ

 زین بذر حیات همیشه پاینده شود

 لیکن چو شود امید کمرنگ در آن

 ره شده حیات ساینده شودــغم چی

 

 وت دلــزار است امید قدر حالت 

 ره به فردا حاصلـــاز آن شود به

 هـرگه چو به این قوت اگر افزایند

 مرهم شونداز آن زخم های بسمل
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 روی حیاتـــات است و نیـــد حیـامی

 نیروی تحرک است درتکاپوی حیات

 رـــچد به خطـــرگه چو حیات بپیـــه

 در هرقدم خطر بود جوابگوی حیات

 

 ی استــۀ زنده گـــدام مایـــامید م

 مرده ست کسی که دادامید زدست

 ستــوت قلبی که شکـــامید بود ق

 این امر مقـدر است از روز الست

 

 مـــدی اند مقابل باهـــامید و ناامی

 این یک خوشی آرد و آن آرد غـم

 امید و خوشی زنده گی می سازند

 نامیدی کند ویران آن را چون غم

 

 روبــوه غمان کرده غـــک امید چو بر

 نامیدی از آن کرده است در دل رسوب

 غم ها چومذاب سرب بر دلی گر ریزند

 پایمال کنند دل را از شمال تا به جنوب
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 ابل دارندـــتاریکــی و روشنی مدام تق

 درسیطرۀ خویش امیدو ناامیدی کارند

 ردد روشنـــو قلب گـــد چـــسبزد امی

 ا بارندــم هـــتاریک غود ـــلیک ار ش

 

 د و نیت اگر گردند به روزـــامی

 زاران رموزــیابند حل مشکل ه

 د رهنمایی نیتـــو دهـــد چــامی

 قلب ار زسنگ باشد آیدبه سوز

 

 د از دست هر آن انسانــامید چو ده

 وت قلب خویش این است عیانــاز ق

 افتدبه گیریأس چون خوردنیش ازآن

 بود در یأس نهانرۀ زشت ـــاین چه

 

 این یار اگر ز تو جدا می گردم

 در سایۀ وحشت جفـا می گردم

 ظۀ با تو در قلبـــباشم اگر لح

 نیروی امیدآید باصفا می گردم
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 تن و ز خویش بیـگانه شدنـــاز خویش

 دنــبوت یأس زوالنه شـــار عنکـــبر ت

 ردیستـــه یأس نابخـــدن بـــزوالنـه ش

 است به خوشی خانه شدنبگسستن آن 

 

 امید به زنده گیست مفهوم حیات

 نومیدی درآن بودشرطی ز ممات

 مـــنومیدی و امید اند مقابل با ه

 ات یابد برکاتـــد حیـــدر خط امی

 

 اردـــوت کـــم قـــه دل تخـــد بـــامـی

 گاری آردــالش کامـــی و تـــدر سع

 برسعی وتالش امیداست چون باران

 اردـر می بـــوخته اگـــزۀ ســـبر سب

 

 م وابسته استـــأس حیات به غـــدر ی

 دوه به هم پیوسته استـــبا غصه و ان

 بـــد آورد بـر قـلـــد بایـــروی امیـــنـی

 درپای امید شیشۀ یأس بشکسته است
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 خوشی و غم

 

 درراحت زنده گی حیات است بیغم

 ض و زنده غم برهمـــنابود کند بغ

 ذت یافتنـخواهند که از زنده گی ل

 م را هر لحظه و دمـــنابود کنند غ

 

 ردشـــکا مدام است در گـــا فـلـــچرخ

 ردشـــت در گــر الســـیق کند امـــتطب

 چون شادی وغم اند دو اصلی ز الست

 خوش باشدکه غم شود پست درگردش

 

 ود دل زیاد سرد کندـــو شـــسردی چ

 م طرد کندـکند ه وقـــکاری که به ش

 این شیوۀ عصراست که زدایندسردی

 دل گرم به خوشی کنند چون مرد کند

 

 این برف که می کند سفیدروی زمین

 سمبول سردیست که شود ذهن نشین

 غم ها چو برف کنند حیات را دلسرد

 دورباش ز غم تا نکـند خوار وحزین
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 بیگانگی ازخویش به خویش است ستم

 ردد کمـــزی چیز گـــز اصل رود چیـــک

 ز به اصل خویش یابـد ارزشــر چیـــه

 مـــرفتار غـــل شوند گـــبا رفتن از اص

 

 باخوشی وخوشدلی هرروز چوسحر

 رـــم خطـــر شود شود گـــاز اگـــآغ

 هر گه که اگر جای خوشی باشد غم

 غمگین کند و کند حیـات زیر و زبر

 

 آدم چو شود به غصه ای مبتال

 خویش را کند گم هرجا آرامش

 خواهند چـو آرامش را می باید

 م زنند غصه با ساز و نواــبره

 

 دنیای خوشی هاست که انسان سازند

 انسان زخوشی هاست که غم را بازند

 لیک در رخ دیگرش کنند غم ها بیداد

 ر از رۀ ناکسان چو شیطان تازندـــــگ
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 این غصه وغم وسوسه ها ازیک سو

 ر خوشی شود رو به روـدر سوی دگ

 ولش زنده گی یابد شکلـــدر رد و قب

 رد خوــپس بهتر کارست ز خوشی گی

 

 یافتید اگرلحظۀ خوش یاد دارید ازمن  

 در خاطرۀ خویش نیک نگارید از من

 راهمـــم چو با شما هـمـــدر لحظۀ غ

 در بودن همچو من غم گسارید ازمن

 

 ر و پریشـانی خود را یافتنـــدر فک

 مشکل بودچو سنگ به ناخن کافتن

 رددـــر چـو است الزم گـــدشوار اگ

 تن را بافتنـــی خویشـــبا تار خوش

 

 گر فکر و پریشانی چو غم انگیزند

 گم کردن رداست که به آن بستیزند

 ایجاد خوشی هاست که رد گردد گم

 صدفوج پریشانی زخوشی بگریزند
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 مام که دست گیــرد از ـــگویید به غ

 اــد بر مـــرصت آیـــد خوشی فـــیاب

 این عمرکه گذشت بودآغشته به غم

 ر ماـــردا که پر کند خوشی ساغـــف

 

 راری اند مقابل باهمـــدلداری و بیق

 دلداری چوکم شود ناقراری آرد غم

 ون کنند دلداریـــر غمزده را چـــه

 صد لشکر غم را بشکند در یک دم

 

 حزین می گرددغم ها چورسد به دل 

 ره اش داغ جبـین می گرددـــصدها گ

 هرگاه شوندتعویض غمها به خوشی

 م دور شده خوشی قرین می گرددـــغ

 

 این کهنه جهان که استش خانۀ غم

 ر دمــم را هـــزار غـــآرد ز هیچ ه

 یاط بایـدـــبی باکی نشانه ایست احت

 د رهایی ز ستمـــم دهـــاحتیاط ز غ
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 هان مدام سست بنیاد استکارهای ج

 گه از غم و گاه خوشی درفریاد است

 ا ز حیاتـــزینند رۀ معـنـــد که گـــبای

 از شور و شرار غـم چون آزاد است

 

 ارـــدنیـا همه سبز شود در فصل به

 زار در هر قطارـــزار هـــگل روید ه

 شاداب شود حیات چنین است قانون

 جایگیراگر شودخوشی دهد غم فرار

 

 غمگین از آن مباش جهان در گذر است

 خوش باشی و یا خفه زمان درگذر است

 تا مـــی توانـــی بکار گـیـــر فـــرصت را 

 این فرصت ناچیز چه عیان در گذر است

 

 مـــردم همه در خنده و مـن همچـــو بوم

 در بتۀ غـــم رفته کـــزان ســـاعت شـوم

 وبومروزی که پا گذاشته ام به این مرز 

 شهد و شکرش به من شده زهر و زقوم
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 سرسبزی و خرمی اند تضمین حیات

 الغیر از آن قصـــه کند راه مـمـــات

 خواهی چو اگر حیات را سبز و خرم

 از خنده و از خوشی در آن آر ثبـات

 

 در محفل شادی چو بودن مغـــموم

 آن سان که میان گل روز آیـــد بوم

 در بتۀ غـمزان است مثلی چو بوم 

 باشدبه نزداهل خیر بیشک محکوم

 

 بودن چو بـــوم نشانه ای انــدوه است

 برشانه چوسنگینی غم چون کوه است

 هـــر آن کـــه بشــکـــند طلسم انـــدوه

 فرهیخــتۀ روزگار خویش نستوه است

 

 چرخا فـلـــکا چرا چرخت تیز است

 هر لحظۀ زنده گی ان غمریز است

 چنین داد توقـــف آن راگـــر است 

 با شور وشرارتش شر انگیز است
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 چرخا فـلـــکا چـرا تو سازی با بد

 بر سینۀ نیکان زنی مشت و لگــد

 آنان که صادقان و هستند راستان

 درصدق وصفا شان یابند ز تو رد

 

 گر غصۀ روزگار می کند غـم بارت

 محتاج به ناکسان کندخوار وزارت 

 غصه به تدبیر اگــرتعـــویض کنی 

 راه حـــل غـصـــه آیـــد در افکارت

 

 هرغصه وغم زنده گی چون برف بهار

 گیرد مـــدام از دل و جـان صبر و قرار

 تعـــویض اگـــر کنــند غصه به خوشی

 آرام شـــوند جـــان و دل از آن صد بار

 

 در غصه ووسوسه خوشی گردد گم

 ردمآن سان که جای قیـــضه آید پـــ

 پردم که نشانه ایست از ظلم و ستم

 گـــردد چـــو دور خوشـــی آید گفتم
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 گر فرصت خوب باشد و باشد همدم

 موید به دل خوشی و رخت بندد غـم

 صدساله حساب شودچنین عمر دمی

 در صحبت اگر باشد زی جود و کرم

 

 گردد روان رهـــا اگــر یار دمی

 از لطف نظر کند کند محو غمی

 انباشته شدندغمها از دوری یار

 محو گردد غم چو یار آید قدمی

 

 تاریکی و روشنی اند مقـابل با هم

 آرد چو یکی خوشی وان دیگر غم

 برگیر خوشی مخـــور غم را هرگز

 هرچند که غم خوری نمی گردد کم

 

 آسمان کلگــری و دلم یک چیز است

 آن پر ز ابر و این غـــم انگـیز است

 ی رعــد آید و برف سفیداز ابر صدا

 لیک غمزده دل زغصه ها لبریزاست
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 این عالم اگـــر ز بهر غـم آمدمی

 حقا که چنـــین زیر ستـــم آمدمی

 گرنیست چنین چرا شوم سردچار

 با غم که همیشه دم به دم آمدمی

 

 چندروزۀ عمر اگر به غم می گذرد

 با نالـــه و آه و بـــا الـــم می گذرد

 ارزد اگـــر دوام کند صــد سالهکی 

 این سان که عمر بی رقم می کذرد

 

 هـــرگه چـــو بخـــت اگـــر برابر آید

 صـد غصـــه و غـــم را ز دل بزداید

 این فلسفـــۀ خوشیـــست دارد تـاکید 

 خوش باش که دل غصه راکی شاید

 

 در صبحدمان اگـر دل خوش باشد

 را پاشدامیـد در آن بـــذر حیـــات 

 لیکن اگر جای خوشی روید غـــم

 اهریمن غم از آن خوشی ها الشد
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 باشد چـو سبـــزه و باران نم نم

 یک خندۀ یار کند صد غم کم کم

 خنده نمک زنده گی باشد گویند

 بردل چو نشست میزداید غم غم

 

 شب هـــای دراز اگـــر با غـم گذرد

 رنگ و رخ زنده گی یک سر ببـرد

 وگرفت داردغم قاعدۀ خویشدرداد 

 کز دیدۀ یأس به حال زار می نگرد

 

 گــر الله رخی دمی دهد فرصت گپ

 بیرون شو از دغدغۀ راست و چپ

 این دم غنیــمت شمار دور از غـــم

 دوری ز غم داردصد قسم اخ و دپ

 

 در چار طرف زنده گی آید شرو شور

 صدغصه وغم آیند ز نزدیک و زدور

 که هستند گـــذرا این غصه و غـم ها

 تأثیر نخــواهند داشت اگر بود صبور
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 آدم که نداشـت صفـــات از آدم هیچ

 گر زنده گی با غم شود با غـم هیچ

 آری اگرغم به خوشی گرددتعویض

 مجموعۀ غــم ها شود یک دم هیچ

 

 گر کار نتیجه ای دهــد نادلخواه

 مایوسی و دلهره شوند غم سپاه

 باید بی غـــمگر است چنین بود 

 چون بیغمی باشدز مایوسی پناه

 

 این کهـــنه جهان را که دنیا نام است

 غمـــخانۀ غصه ها صبح و شام است

 غمـــخانه چو آتشکدۀ شعله ور است

 زان سوخته طرفی وطرفش خام است

 

 این کهنه جهان را که است خانۀ غم

 دارد حساب ز زنده گی بیش ونه کم

 حـــرص دارد ریشـــهدر بیـــشی آن 

 زان است که جهان نیست آرام یکدم
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 یک لحـــظه ز عمر اگـــر باشد باقی

 بگذاربه پای خوشی وخوش اخالقی

 هرلحظه خوشی را به عبادت بشمار

 دنیـــای خوشـی به خود بود آفـــاقی

 

 رنگ رنگ بوند افکارچون قوس قزح

 پر غصه بـــوند برخی بعضـــند فـــرح

 زنده گی بر غصه می گیرد شکل گـــر

 صد هـــا خوشی گــردد با غصـــه ذبح

 

 رنگ رنگ بوند افکارچون قوس قزح

 پر غصه بـــوند برخی بعضـــند فـــرح

 گـــر زنده گـی با خـــوشی می آمیـــزد

 صـد غصه و غـــم کند معـــدوم و ذبح

 

 قلبی که ز غم رهاست میباشدشاد

 ـــردد بربادزنجـیر شده به غـــم گ

 آزاد کنـــید قـلـــب را از غـــم تـــا

 کـــز غصه و اضطراب گردد آزاد
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 لبخند پیامیست ز دنیای خوشی

 لبخند کالمیست ز دنیای خوشی

 گوید کالم را بی حـرف که است

 محبت تمامیست زدنیای خوشی

 

 پاگـــیر شود کسی در ورطۀ غـــم

 آید به سراغش هزار جور و ستم

 پرهیز ز غم بود است شرط حیات

 صد ساله حیات غم نیارزد به درم

 

 از چار حــدود آید قلب زیر فشار

 اندر تـــه و باال شـود غـــم قطار

 گر صبر کنند صبورباشند آن گاه

 در طاقت صبر شودغم تار و مار

 

 هر بار اگـــر مخمسه ای گردد رد

 بشکفته شودقلب چون گل به سبد

 ز غم کن دوریبشکن تومخمسه 

 تا راحت قلب شود ضــرورت اشد
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 گـر راست شـــوند بر صراط نیکان

 معزوز شوند از آن در هر دوجهان 

 یابند خوشی حیات بی چون و چـرا

 برمنزل مقصودرسند بیشک وگمان

 

 گر بادۀ غم خوری شوی مست غم

 خودبین شوی و میشوی پست غم

 بگــذر از این معامله نیارزد از آن

 ر کبر رسند کبر مدام از دست غمب

 

 محدود کند بادۀ غم خور و خواب

 محـزون شـود از آن آدم به شتاب

 در کاستن غم قوت اکسیر خوشی

 رابـــخشود غـــم خانه  گریابند ا

 

 در بند فلک بسته است این کهنه جهان

 دارد گـــرو طـــول عـمــر را به زمـــان

 تضمینیک لحـــظه چه صد سال ندارد 

 خوش باش که خوشی بودغم را درمان
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 غـــم ها به قلـــب زنند زخـــم ناسور

 غمـخـــانه کنـــند آن را در قالب زور

 لیک ار به سپاه غم زند فوج خوشی

 آرد تغـیـــیر در آن تـــا اوج ســـرور

 

 این عمر دو روزۀ جهـان پایـدار نیست

 زانرو به سرور وبه خوشی بایدزیست

 ــون رفت کسی دگـــر بـــار کی آیــدچـ

 آن کس که آمـــده ست گویید او کیست

 

 ان مادیټدر آمد و رفت اند در جه

 آیند وروند برون زمحسوس وادی

 د است کمال انسـانـــمقصود ز آم

 سرور و شادی استراج کمال ټمع

 

 هر لحظه روز را به خوشی بر افروز

 چون وقت گذرااست درآن باش پیروز

 ان می گذردـــتا پلک به پلک زنی زم

 روزـــاز دیـــود بـــد شـــردا کـه آیـــف
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 رصت کمـــذر زمان بود فـــدر رهگ

 این طول عمر در آن باشد چون دم

 این دم غنیمت شمار وباش با یاران 

 بگذاربه خوشی و دور دارش ازغم

 

 امروز کـه نقـد است از آن می باش خوش

 دهـــد دست از آن می باش خوشفردا که 

 رگـزـــردد هـــاز نگـــر بـــت و دگـــدی رف

 چون دی که زودجست ازآن میباش خوش

 

 از دی که گذشت امروزو فردا گذرد

 م هرجا گذردـــباشد اگر سرور و غ

 داری تو اگر فرصت بر کف ز زمان

 ا گذردـــخوشی که غم تنه ذار بهبگ

 

 ندیــگی لبخ ر چانس زند به زندهـــگ

 صدراز ورموز به خویش کنددر بندی 

 رورــند ســـات لبخـــراب کند حیـــسی

 دیـــات را دردمنـــیـانس کند حـــبدچ
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 در دائره ای هستیست محصور همه چیز

 بیرون از آن محـــال جنگ است و گـریز

 چون بوده وچون باشد وچون خواهدبود

 تمیــزبر چونی خویشـــتن خوشی کـــرد 
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 اخالق

 

 در چارطرف زمین بودشور وشرر

 انسان به هم فتاده در نفـع و ضرر

 بر نفـــع یکی ضربه زنند انـدر کل

 بر مرکـــب ابلیس سوارند به کـرر

 

 حاکم چــو شود بر حیات گـــر قانون

 بگریزد از این حیات فسق و افسون

 آنتأمین شـــود تـوازن و عـــدل در 

 بیعدلی ز زور وزر درآن است زبون

 

 دنیــای کودک است مملـو ز صفـــا

 ره دادن فسق بود درآن سخت جفا

 گر فسق شود نیست ز دنیـای بشر

 عالم شـود لبـــریز از مهـــر و وفا

 

 گــر لـــذت زنده گی خواهند بایـــد

 کز خاطر جمع و قوت قلب می آید

 هم کینه وخشم و بغض را بزدایند

 از قلـــب که بدان مهــر می افزاید
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 خشم وغضب وقهر هستندسه چیز

 از خصلت حیــوانی نگـــردند تمیز

 چون قوۀ اهـــریمن هستند و بدان

 تفتـــین کند و کند بدان آشـوب تیز

 

 آشوب فـــرو کشد اگـر خورند خشم 

 گر خشم نخورد کسی نیرزد به پشم

 حلیماز خشم چو شوند نادم وباشند 

 گرباز به دل کنندهمیش دیده وچشم

 

 سه خصلت آدم اند انسان سازند

 خاکساری و حلـم با سخا انبازند

 در خصلت انسان چو مییابند جا

 انسان شودنیک وبه آن میـنازند

 

 فـــرق است میـــان آدمـــی تا ابلیـــس

 این یک به صدق است ودگر درتلبیس

 شـــیـــطـــانســـازد چـــو آدم مـثـــال 

 با شیطـــنت و فتنه چـو گـــردند انیس
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 ضربه زده است مقـــام انسان تفتـین

 کزفتنه جهان شدست خوار وغمگین

 آن جا کـه بود اشـــرف المخلـــوقات

 کز فتـــنه سقـــوط کرد از زیر زمین

 

 گفتار اگر شود راست بر کردار

 فضل یابند از آن مدام با اعتبار

 چو تفـــاوتی آید به عیانلیکن 

 این خدعه ومکر باشدکار مکار

 

 امروز جهان شده است اسیر فساد

 تفتین وفریب شده است از حد زیاد

 تفتین و فریب کنند صد حادثه خلق

 این حادثه هـــا دادند هـزاران برباد

 

 امروز چـــو آرد به هـــر ملـک تفتین

 صدحادثه ای که هست هریک خونین

 حادثه را خلـــق کند ملـک بزرگاین 

 با خون کند ملـــک دگـــر را رنگـــین
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 قهر وغضب وخشم چو باهم یکجا

 گــردند کنند شرارت و جنگ بر پا

 برهـــم زنند ارزش و کار انســـان

 حاکم شود مصیبت و فســـق و بال

 

 هر چند کنی خیر و سخا است صواب

 کـتـابگفتـــند بزرگان و نوشتـــند به 

 چون است سخـا و خیر بدیلی به بدی

 زان است که دورشود وجدان وعذاب

 

 مردی به شهامت و به تقوا زیبد

 با مهر و وفا بر تو و بر ما زیبد

 از انس و محبت سرشتند انسان

 انســـان ز مـــردی به توال زیبــد

 

 در خــدمت دیگـــران بودن مردیست

 دور ازغل وغش زنده گی بایدزیست

 آنان که به مکر وحیله آغشته شوند

 بر حال چنین کسان باید که گــریست
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 نیـروی تـــوان راحت دل هـــاست خدمت

 از وسوسه تشویش و غــم کاست خدمت

 خدمت به همـــنوع چو فرض است بر ما

 این فرض اداکردن برتو وما است خدمت

 

 ر شود بر رضای دل خویشــخدمت اگ

 دیده و ریشـــر دل غـمـــدرمـان کند ه

 ازحکمت خدمت چو بودخوش به رضا

 یاب شوند به حق شاه و درویشــفیض

 

 رزد جسدـــب لـــر قلـــو اگـــلرزد چ

 و اسدـم چـــو ماه دلو یا هـــباشد چ

 چون لرزش جسم روح در لرزه بود

 هر گه نکنند برون ز دل کین وحسد

 

 پاسبانی اگر نبود در درون هرشهر

 هزارفساد در آن همچون زهر روید

 ر است پاسبانی بایدــاین الزمۀ شه

 رـــتا دور بود مدام از خشم و ز قه
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 فساد وفریب وفسق مکر وتزویر

 ا بنـد و زنجیرـــبافته اند به مافـی

 در بند کشند صداقت و راستی را

 دیرـــدر ملکک ما کنند انسان تخ

 

 در ملکـــک من است صداقت منکــوب

 ادق شود ز مکـــر مقــصر محسوبص

 چون مکر وفریب شده به آن چوبۀ دار

 برچوبۀ دار شده است صداقت مصلوب

 

 نیکی چو شود منت شرمساری بود 

 خواستــن بدیـــل آن آدم آزاری بود

 گویند تو به من کـــن کنم من به تو

 این شیوۀ کاردرست خرخواری بود

 

 با زرق وبرق زنندمدام خاک به چشم

 در زیر پوست زرق نهفته است خشم

 روبند چـــو زرق خشـم نماید چهـــره

 آن چهـــره که هـرگـــز نیرزد به پشم
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 هرگاه چوشود کار اگر از سر قهر

 تلخ آید از آن مزه آمیخته به زهـر

 قهر است که برباد کند هــر چیزی

 انسانیت هر کجا و از دهر به دهر

 

 چو زخشمگیرند نه جلو اگر هرگه 

 کوبد همه را چـون کمانک در پشم

 خشم است چو زخم در وجــود آدم

 افزون چو شود بردحیـا را ز چشم

 

 هرآن که فــرو خورد خشمش دایم

 تضمین کند زنده گـی بیغـــش دایم

 بردباری کندمحو خشونت آن سان

 چـــون آب بریـــزند بر آتــش دایم

 

 قــهـــردارد تحـــمل تـنـــاسب بـــا 

 افـزون چو شد یکی دگر بازد بهر

 می باید افـــزود تحـــمل هـــر کس

 تاقهر شودمحو دردهات ودر شهر
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 خشم و غضب و قهــر صفات آدم

 باشد سـوار شـــان مدام دم به دم

 این مرکب عادت کند زین شیطان

 هرراکب خویش کند گرفتاربه غم

 

 هرگه به واقعیت نکردتکیه گمان

 دگـــمی نیاید هم سود از آنجز ر

 لیک ار گمان اگر شودتلقی جدی

 فرجام نتیـجه می دهد فسق کالن

 

 یک چشم سیـــاست همیـــشه بستـه است

 زان تهمت وافتراء درسیاست جسته است

 هرگـــز نکـــند حســـاب بر عیـــب خودی

 زین امـــر سیاست صـــداقت خستـه است

 

 راست گفتنیک معنی حـق آمده است 

 معنی دگـــر راست چـــون در سفـــتن

 در راستی است که حق میگردد اثبات

 ناحـــق به دروغ خـــویش برآشفـــتن
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 بازیچۀ زنده گی شدست مفهوم حیات

 رخت بسته از آن حیـا از هـــر جهات

 خودبینی و کبر شده اند جایگــیر حیا

 زان آمده است کاهش در نیک صفات

 

 گر جلوه ای افتددر قلبازنـور ا

 هر کنج وکنار قلب آیددر ضرب

 تنویر کند جهــان قلب را در کل

 نابود کند ظلمت آن را در حرب

 

 ارزش کار ددرصدق وصداقت بو

 ر از آن بـــازد کار اعتـــبارــالغی

 ر اگــر شودچیزی حاصلــاز مک

 راست ندارد وقارــاین حاصل مک

 

 غمباده بوداین کهــنه جهان را که 

 از حیله و نیرنگ بسی ســـاده بود

 مکار کـــه دارد در آن دســت دراز

 درفتنۀ خویش چواهریمن زاده بود

 

 



84 
 

 

 

 این شور و شر زمانه توفان غـم است

 ازفسق وفساد درآن چیزی نه کم است

 آدم کـــه شدســت اسیـــر دام شیـــطان

 زان هـــر قدمش هزار درد و الم است

 

 دلی صفـــا گـــردد رواندر صاف 

 هم قوت قلب باشد و هم قوت جان

 گــر کین کشد پـــرده تاری بر قلب

 تاریک کند حیات و تضعیف ایمان

 

 باشد نکـــو فصل صــداقت دایم

 در صدق شکوفدگل رفاقت دایم

 هرگه زصداقت شودرفاقت بنیاد

 نابود شود مکــر و حماقت دایم

 

 ـایدهرآن چه غنیمت است نگه کردب

 گر ذکر و عبادت است پگه کرد باید

 چون نیک عمل بود در خیر و سخا

 این نیک عمل گه به گـه کـــرد دایم
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 فاقد ز اعتبار بود شخص دو روی

 در الف و پتاق آید در گفت و گوی

 صد ســـر کند تر یکـــی کل نکـــند

 ثابت نبود هر گز در عادت و خوی

 

 خویجز کذب ودروغ دگر نباشدش 

 آنی که به تـــزویر و ریــا آرد روی

 هرآن چه از دروغ خویش یابـد ثمر

 باشدهمه شور وشر وباشد هیاهوی

 

 در زرق و برق است فـــریب نهفــته 

 ازمکر فسادرا فریب به خویش سقته

 دایم بود فـــریب در کمـــین فـــرصت

 برهم زنندۀ حقیقت است غــول خفته

 

 ـب پاکیزه و صافبا وعـــده کند قـلــ

 لیک وعده وپیمان نه ارزد به گزاف

 پیـــمان که شــد بسته وفـــا می باید

 پیمان شکند هر که بود وعده خالف
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 لبـــخند ز قـلـــب کند ابـــالغ پیـام

 خواند به دوستی بی حرف و کالم

 برهـــم زند زمخــتی و کین توزی

 چون چهره شود بازبه لبخند تمام

 

 شور وشــر زمانه در بند شدندر 

 در وسوسه و تلوسه ده چند شدن

 وابسته شـدن بود بر مکـــر زمان

 درمکر زمان به هیچ خرسنـدشدن

 

 درعصر دروغ فریب با الف وپتاق

 بر روی صفـــا زند سلـــی و قفـاق

 آرید به میان صــداقت و راستی را

 تا بــاز شـــود روی سیـــه آدم ناق

 

 و گـــرفت بود البـالی هستی هـــر داد

 افـــزون گـــرفت گـــرفـت آرد مســـتی

 میـزان تـــوازن است معـــیـار دقـیـــق

 هرکاستن وافزودنست به هستی پستی
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 نی خود خاص هوایی داردـخودبی

 وایی داردـاز کبر وغرور به سرل

 بر که است درد ناسور روانـبرک

 داردیز دوایی ـیز به آن ستـــبست

 

 یک عنصر انسان بود صدق و صفا

 بخشدبه انسان فضیلت ازمهر و وفا

 هر گاه قدمی ز مکر گیرند به حیات

 وا ـــیلت خویش به هـبرباد دهند فض

 

 گرلشکر جهل مکر و دغا است و فریب

 آرند نصیبی خویش ت و از بال ـــاز آف

 از این نصیب محروم ماندن چوخواهید 

 دور باشید نه قریبریب ـــر و فـــاز مک

 

 ی به سر دارند تاجــنیکان ز نیک

 ور سراجــفردای حیات یابند پر ن

 نیکی و صداقت اند بر ضد دروغ

 رواجزیرا که دروغ بود بد فعــل 
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 ست دروغ چون زادسبکیدرآدم

 ند بنیاد سبکـــمانند حباب سرک

 ردد چنانــآدم ز دروغ خویش گ

 سبک ر پر از بادـون کنند گـــبال

 

 از طینت نیک باشد اعمال گواه

 این امر مسلم است از هر نگاه

 د انسانـال نام یابـاز خوبی اعم

 انسان پایگاه داردطینت نیک  با

 

 هرنیت بد کندباز درها به فساد

 هر بازشده در دهد آبرو به باد 

 ر کند آبروی هوسـگر کس اگ

 ود آبروی زیادــبا نیت نیک ش

 

 جوانی گیرد قوتکبر است که در 

 وتـــاد پذیرد قــخودبینی شود زی

 هرگه به جوانی شکنند شاخۀ کبر

 در وهلـۀ پیری ز تکبر میرد قوت
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 ر یک گام به پیشــگر در رۀ کار خی

 م و بیشــابد کـون یــگیرد کسی سک

 راتــــف در خیــآنی که کند عمر وق

 شناجی دو دنیاست بهر مذهب و کی

 

 به غـــم وابستـــه استدر یأس حیات 

 در غصه و اندوه بهـــــم پیوسته است

 د رویــاننـــدـــراه دگـــریست گــــر امی

 درپای امید شیشه یأس بشکسته است

 

 امید به حیـــات تخــــــم قـــــوت کارد

 در ســـــعی و تالش کامـــــگاری آرد

 بر سعی وتالش امیدچون باران است

 ســــــوخته اگــــــر می باردبر سبزه 

 

 امید به زنده گیست مفهـــــوم حیات

 رطی ز مماتــنومیدی در آن بود ش

 دی و امیــد اند مقــابل بـــاهــمـنومی

 د برکاتـــدر خـــط امیــــد حیـات یاب
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 رکـــویتــرز آن ســـرز مـــاز م

 رکـین خط ســـوه باور ببـــبا ق

 اها آنجاـــناکج به راهی که رود

 درکی تودر ناکجاها ز اصل یاب

 

 امروز که نقد است از آن میباش خوش

 فردا که دهـد دست از آن میباش خوش

 ر باز نگــــردد هـرگـــزـــدی رفت و دگ

 چون دی که زودجست ازآن میباش خوش

 

 ظه روز را به خوشی برافروزــهرلح

 چون وقت گذرانست درآن باش پیروز

 ی زمان می گـذردـبه پلک زنتا پلک 

 ود بـــــاز دیروزـفــــردا که آیـــــد ش

 

 مــدر رهگــــذر زمان بود فــرصت ک

 این طول عمر در آن باشد چـــون دم

 این دم غنیمت است به یـــاران باشی

 بگذار به خوشی و دور دارش از غم
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 در آمد و رفت اند در جهـــــان مادی

 ز محســوس وادی آیند وروند برون

 صود ز آمــــدست کمـــال انســـانـمق

 معـــــراج کمال بود سرور و شــادی

 

 

 نوروز حکمت دوران

 نو شـدن زنده گـــی بـــاز فلک داد نـــوید          رسم و رۀ بنده گـــی باز به رختش خــزید

 سخـن در همه گفت و شنید بوده ز دور کهـــن رســـم ز نوروز جـــم          است عیان این

 است روایت از آن بار نخست در جهـــان          خلقت دور زمان گشت وقـــوع در مــزید

 امـــر ز الـــلـــه شـــد خلـقـــت بر پا شـــد           آدم بـابـای مــا گشـــت به نـــوروز پـــدید

 یافت ز توفـــان رهـــا بر سر جـودی لمید  کشـــتی نـوح نبـــی با همـــه تاب و تبـــی        

 کرده سخــن را عیان جعـــفر صـادق بیان          روزچو نوروز بودکشتی به آن کوه رسید

 روز چو نوروز بود بت شکـــن بی بـدیل          بچـــۀ تارخ در آن قـلـــب همه بت دریـــد

 بر سر ادیـان خویش روح نـــوی در دمید    شهـــرۀ هـــر دور از آن مـرد خلیل خـــدا      

 مستند است این سخن در همه دور و زمن          بهـــر محمد چنـــین وحی ز جبریل رسیـد

 روز نو سال بـــود نو شـدن امیـــال بـــود          زان چو نبی را خـــدا از همه امت گـــزید

 سلسله جنـــبان نو ســـاز نـــوی را خنـــید     در همه نوع بشر پهـــن چو شــد این خبر     

 یافت وقـــوع این چنین حادثه ها در زمین          است برون از حساب گـــر بشــمار آورید

 یــک دو مثـــال دگـــر ارزش دارد اگـــر          قلب چو واقف ازآن در قفسش خواهد تپید

 ـــا          بیعـــت شیـــرخـــدا بـار دگـــر شد اکیـــدباز چنین ماجـــرا شـد به نـــوروز به پ
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 جنگ چو در نهــروان شدت بیشتر گرفت          حضرت مـــوال علی شد ظفـــر را کلیـــد

 روز چو نـــوروز بود بیـــرق شیــرخـــدا          بر سر جنگ شد بلندخارجی ها زان رمید

 دیگـــرش          رخ چـــو بنمـود همی بـــاد بهـــاری وزیدآمـد نـــوروز بـــاز فلسفـــه ای 

 خیزش و رویش ز باد یافت از آن جان را          هــرچه که جاندار بود باد در او جان دمید

 سبـز شـــود باغ و راغ دامنـــۀ کـوه نیـــز          پوشد گلگـــون قبا الله چـو زان سر کشید

 ـاز آیــــد و آیــــد دراز          آن که شود سرفـــراز کرد به نوروز امیدآیــــد نــــوروز بــ

 است چو فـــرخنده روز بر طلـبی حاجتی          می شود حاجت روا هـر که به ایمان چلید

 آن که چـــو پیمان کند روز نو خویــش را          چنگ به ریسمان زند سر به پیمــان خمید

 آن رسن معنوی است          هیـــچ بود غیـر آن است چـــو راه یـــزید صاحب امر زمــان

 بر من و بر تو و مـــا است چو امر خـــدا          تـــار به دیـــدار یار با همه ایمـــان تنـــید

 فلسفــۀ ماست چنین است چو نوروز یقین          فـــرصت خوبی بود تا که به دیــدار رسید

 وروز رسد جـــان نوی در دمـــد          خاصه ز امر زمــان لـــذت عقـــلی چشیدباز چو ن

 آی ز نوروز بیــاب حکـــمت دوران نظر

 کسب فضلیت کند هـر که ز حکمت چرید

 

 مو  یا ام

 یـــا امـــْومت یـــا امــــْوم حاضر امـــْوم

 یسهن سْود تو دیدار ښهب ښــــْومڤکهی د

 آرزویېن تــــو ارد لــــْومیسهن ڤســــْود د

 آرزو لـــــْوم ات مو ارمْون سْود تمــــْوم

         یـــا امـــْومت یـــا امــــْوم حاضر امـــْوم

 آرزویم چـــــوږج تــــو دیـــــدار وز ونم
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 مم جهــــــْون تیر ات خو پْوند از تو ښنم

 وز ښنم پـــْوند ات تو پـــْوند تیر کار کنم

 عصر اندیر تو گهپېن موارد کلْوم ےمسْود 

        یـــا امـــْومت یـــا امــــْوم حاضر امـــْوم

 م تو فهمتـــــاو مو فـــرېپتڤلوْ  ےتـــراس  

 تیر جاییج تیــــر راستـــــاو پْوند نه تېپت

 مکــــــر اته فسات درون ته مو نه شېپت

 داو تیر تو فهمتاو مو اردکلْومڤلوْ  ےراست

        یـــا امـــْومت یـــا امـــــْومت یـــا امـــْوم

 آرزویم فهمـــچ دْومهــــن ســـْود فــــراخ

 یت بېست ناپالخ ےبېست جهــــْون نافهم

 از مهغــــځ ذید تاخ ےجهــــــل اته نافهم

 جهل زید از مهغځ تو فهمچ تیرخب مقْوم

        میـــا امـــْومت یـــا امــــْوم حاضر امـــوْ 

 لپ ےیــا امـــْوم زارذېن از ژیوجښ کــ

 زارذ از ژیوجښ زنید خـــو ذید خو چپ

 سْود یېت تر ژیوجښ ات مکر ارد قـرپ

 یردات ژیوجښ اردسهـوهم غلْوم ےژیوجگ

        یـــا امـــْومت یـــا امــــْوم حاضر امـــْوم

 یا امــــْوم مهــــش اردت خشروی حسین

 حــــق المــبـــــــین اردت زارذ څېمــــېن

 یت عین الیقـــین ےجــــْون څېمېن تیر تـ

 زارذ اته جـــــْون اردت تو حق امــــــْوم
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        یـــا امـــْومت یـــا امــــْوم حاضر امـــْوم

 یـــا امـــْومت یـــا امـــــْومت یـــا امــــْوم

 ذهـذ خو فهمچ توفیق نظر فهمت تو کلْوم

 ـــرید تو پْوند چدْومڤکلْوم ات پْوند فهمت 

 یاذد تو پْوند تیر سْود روْون ات ذید دوْوم

        یـــا امـــْومت یـــا امــــْوم حاضر امـــْوم

 


