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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

   ﴾3﴿إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ  ﴾2﴿فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ  ﴾1﴿إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْکَوْثَرَ 

) 2(گزار و قربانى کن  پس براى پروردگارت نماز) 1(کوثر دادیم ] چشمه[ما تو را ، به نام خداوند رحمتگر مهربان

  )3(خواهد بود  )تبار بى(ابتر   که دشمنت به درستی

 ي كوثریھ قصیده

 »فصل بارانی استجابت«

  ي کوثر ي شریفه برداشتی آزاد از سوره
  

  هست کوثر به معناي کثرت

  ترین کم کوثر فراوانهست 

  هست کوثر کالمی که در آن

  بینهایت که در خود شود ضرب

  هست کوثر خدا را تخلص

  هست این واژه تلخیص هستی

  ي عشق مهر و امضاي مرسوله

  کُلّ قرآن بُود عین کوثر

  جمع قرآن مکتوب و ناطق

  هست آبی که گر زان بنوشی

  رسی بر تمام حقایق می

  نیازي شوي غرق در بی می

  ت کوثر سالم خداوندهس

  هرچه در آسمان و زمین است

  در عبادت سالم تو جاري است

  هست کوثر بهشتی حقیقی

  فرستند اهل ایمان همه می

  همسالم خداوند بودن

  خدمت تو سالمی است کز آن

  نیست خدمت جدا از عبادت

  کلِّ نشأت گرفته ز وحدت  

  مثل یکتائیِ بینهایت

  »غیب و شهادت«مستتر گشته 

  نایتهست کوچکتر از این ع

  ي سبز خلقت تحت منظومه

  ي خلق گلزار فطرت هسته

  االعـــــتبارِ رســــالــت خاتــــم

  عین کوثر بُود آل و عترت

  مُلتقاي کتاب و والیت

  شوي صاحب خَرق عادت می

  تراود ز قلبت حقیقت می

  نمائی شراکت می» صمد«با 

  بر خودش ، از ازل تا نهایت

  خلق گشته براي عبادت

  م ضیافتسوي دارالسال

  منجلی در دل آل عصمت

  با خدا بر پیمبر ، تحیت

  هست باالترین قدر و شوکت

  دهندت سالمی به اُجرت می

  چون عبادت بُود عین خدمت



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 7صفحه  

 

  هست خدمت به یاران معشوق

  شوي خود تو مخدوم و خادم می

  ي غیب هست کوثر رصدخانه

  ونکه چشم دلت گشته روشنچ

  بی نیاز از جدل یا خطابه

  نمائی رصد با نگاهی می

  بارد از چشمهایت حور می

  شود چشم تو شهر حوران می

  شود اشک شوق تو جاري می

  ي مستجاب است حور، یک توبه

  تو ولی غرق حورآفرینی

  شرکت تو در این بزم توحید

  بري سود سرشار از عشق می

  وثراز سالمی که کردي به ک

  

  در شبستان تاریک دنیا

  هست کوثر هزار اسم اعظم

  هست کوثر هزاران درِ علم

  هست کوثر کلیدي که با آن

  هست کوثر کلید در غیب

  هست کوثر کلید تسلط

  ي آب هست کوثر اگر چشمه

  »کلُ شیء مِن الماء ، حیٌ«

  گر بُود کوثر از جنس باران

  هست کوثر چو اشک خدا ، در

  هست کوثر مقام تعاون

  هست بی انتها ثروتی که

  هست چون کیمیاي اراده

  ذکر کوثر کند زود خاموش

  برترین بندگی و عبادت

  ي معنویت در سراپرده

  بهر عرفان نَوَردان هیئت

  شوي بی نیاز از داللت می

  بري ره به معلول و علت می

  قتکهکشانهاي قرب و صدا

  در تماشاي هر صنع و آیت

  چون شده کوثرستان عفت

  مثل اَنهار در قلب جنت

  چشم او هست همرنگ ظلمت

  آفرین بر تو و این مناعت

  هست باالترین سهم و شرکت

  نمائی ارادت چون به او می

  غرق گشتی در این بحر عزت

  

  هست کوثر چراغ هدایت

  گر ادا گردد از صدق نیت

  یا هزاران طریق سعادت

  شود باز درهاي رحمت می

  ظاهر و باطن امر غیبت

  بر تمام امور طبیعت

  آب علم است و فضل و کرامت

  دارد از قدر کوثر ، حکایت

  هست باران عفو و عطوفت

  فصل بارانی استجابت

  با خدا در تمام حکومت

  نیست آن را زیان در تجارت

  بهر تغییر تقدیر و قسمت

  آتش حسرت و ظلم و محنت
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  هست کوثر تمام خداوند

  هرچه غیر از خداوندي خود

  آنچه بوده نیاز رسوالن

  بوده این ذکر زیبا و شیرین

  آن کالمی که بر آدم آموخت

  یا کالمی که یوسف ادا کرد

  بوده این ذکر عُظمی که در آن

  آدمنیست افسانه اخراج 

  نیست آدم فقط جدّ انسان

  این منم ، این تو ، آن فرد مذکور

  این منم ، این تو ، آن گول خورده

  هست دنیا مثالی بهشتی

  دو بال خلودند» عشق و حرمت«

  »عشق«گر شود متحد ، خلق در 

  شود این جهان ، عین فردوس می

  گر کسی بشکند حرمت عشق

  چو در این جهان نیست» عشق و حرمت«

  ن گشته عین جهنماین جها

  راه رجعت به کوثر بُود سهل

  ذکر کوثر براي من و توست

  نفس اماره ، زشت و خبیث است

  کوثر ذکر از ذکر کوثر

  هست کوثر رموز رهائی

  کوثر آن رمز سبز رهائی است

  گر شود دل اسیر محبت

  کوثر ذکر از ذکر کوثر

  شود مثل یک چشمه جاري می

  مثل زانوي عاشق شود سست

  ي هجر در آئینه هست کوثر

  در بدایتاش  جز خداوندي

  کرده اعطا به احمد ، تمامت

  در دم وحشت و هجر و غربت

  که بُود بهر حق عین لذت

  تا رهانید او را ز وحشت

  تا رها شد ز اعماق ظلمت

  مستتر گشته اذن شفاعت

  هست جاري چو رود وراثت

  هست منظور حق ، آدمیت

  که خطا کرده در باغ جنت

  هاي ابلیس نخوت از سخن

  »شق و حرمتع«گر که باشد در آن 

  بهر پرواز در بینهایت

  نماید رعایت» حرمت«گر که 

  با همان لذت و ناز و نعمت

  شود خارج از بزم الفت می

  یا که آلوده گشته به نکبت

  پُر ز تبعیض و ظلم و شرارت

  هست کوثر ره سهل رجعت

  گر نباشیم مشتاق لعنت

  هست مانند بحر نجاست

  هست چون کیمیاي طهارت

  تاز قیود ظریف مذلّ

  کاندر آن گشته مکنون ، اسارت

  گشته آزاد از هفت دولت

  گر نماید به کوهی اصابت

  از سر عشق و شور و خشیت

  وقت درك نگاه مودّت

  عین لبخند سرخ محبت
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  هاي عاشــــق کلّ دلواپســـی

  عاشق کوثر اما ندارد

  او » خود«ي او بُود از  شِکوه

  او شود حذف از دل» خود«چون 

  نَک، خود اوست معشوق فاطر

  هست آرامشی جاودانی

  

  بی نیازي بُود خاص یزدان

  را چو مِرآت» صمد«هست کوثر ، 

  اي کمتر از قاب قوسین پله

  پایانی اوستوجه ثانی و 

  گشته ، کوثر» صمد«ترجمان 

  نیست کوثر بجز بی نیازي

  جسته بیرون چو رازي الهی

  اي که در آغاز تنزیل سوره

  ها گشته ، پایان تمام سخن

  اولین آیه ، حرف نهائی است

  ي کوچکی کز بزرگی آیه

  ي روشنی که ندارد آیه

  ي خود گفته ایزد به آئینه

  ما به تو کوثر اعطا نمودیم

  به تو کوثر اعطا نمودیمما 

  ما به تو کوثر اعطا نمودیم

  تا شوي بی نیاز از خالئق

  تا شوي شهر علم خداوند

  ما به تو کوثر اعطا نمودیم

  او نفرموده کثرت به اوالد

  نیست کوثر فراوانی رزق

  نیست کوثر مقید به یک امر

  نیست غیر از رقیب و رقابت

  از رقیب و رقابت ، شکایت

  هست مایل به حذف منیت

  ي وحدت»او«نیست باقی بجز 

  نک ، خود اوست محبوب فطرت

  ي با ضمانت این طُمأنینه

  

  را شراکت» صمد«نیست هرگز 

  لیک یک پله کم از اصالت

  لیک باالتر از استطاعت

  آنکه بسته در آئینه ، قامت

  بلکه تأویل هر اسم و آیت

  شاید این است مزد رسالت

  ي کوثر از قلب وحدت آیه

  گشته اتمام ، بی نقص و علت

  در همان اولین حرف و آیت

  اتمام ، حجتگشته اعطا و 

  افضل است از بیان و کتابت

  غیر ایما ، زبان روایت

  با زبان فصیح اشارت

  تا کنی بندگی و عبادت

  تا تو اعطا نمائی به امت

  تا نمائی جهان را سقایت

  تا شوي مُعطی فضل و رحمت

  تا شوي مخزن علم و حکمت

  تا کنی در قیامت ، قضاوت

  مُکنتیا به اموال و امالك و 

  ر ناز و نعمتهست مجموع ه

  نیست در فعل اعطا ، قناعت
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  نیست اعطا به معناي هدیه

  نیست اعطا روا از بزرگان

  اراده جز به تفویض امر

  نیست انفاق و قرض و ترحم

  هست کوثر چو اذن شفاعت

  هست کوثر چو حصن و چو جوشن

  هرچه نعمت خدا آفریده

  هست کوثر تمام کماالت

  از آن ، یک فضیلت ، نیست خارج

  هست کوثر تمام مواهب

  هست هر کثرتی رو به نُقصان

  هست هر چیز ، ابتر  در عالم

  االصل ، آن باقی» ثقـلین«هست 

  ارث ختم رسالت کوثر

  هست کوثر تماشاگه راز

  ي چار حرفی هست این واژه

  چشمک و بوسه و اشک و آه است

  است» کاف و نون«آن ، چشمک » کاف«

  آن ، وَدّ و وجد و وثاق است» واو«

  بُود ثار و ایثار و وارث» ثا«

  بُود رنج و رحم و رضایت» را«

  هر یکی هست دنیائی از حرف

  هست گاهی مساوي» چشمکی«

  ها یعنی تمام غزل» بوسه«

  هست دریائی از شور و احساس

  »آهی«خفته آتشفشانی در 

  نیست در جان دنیاي خاکی

  هر یکی هست مخصوص بر خود

  هست این چار فرهنگ و گویش

  تمامت: هدیه جزء است و اعطا 

  جز به بذل و به قدر سیادت

  در امور نظام و حکومت

  نیست کوثر فقط رفع حاجت

  منصبی برتر از هر صدارت

  بهر امنیت و دفع آفت

  آیت سهمندرج گشته در این 

  کرده ایزد تجلی در عترت 

  از ازل تا قیام قیامت

  از طریق والیت  بر بشر ،

  نیست باقی بجز ذات وحدت

  جز خدا و خدا را بقیت

  که مصون گشته از ابتریت

  »قرآن و عترت«هست ثقلین 

  بهر زیباشناسان حیرت

  چار رکن جهان اشارت

  کثرت و وصلت و ثار و رحمت

  راز پُر ناز تولید و کثرت

  بوسه در عشق و وصلت: اش  جلوه

  اشک شوق و مصیبت: اش  جلوه

  آه و افسوس و زحمت: اش  جلوه

  هائی ز جنس کنایت حرف

  با هزاران کالم و عبارت

  بر لب عشق و شور و ارادت 

  ز غم یا زیارت» اشکی«قطره 

  بر جهیده ز هجران و غربت

  حالتی جمع این چار حالت

  نیست با دیگري در شباهت

  از چهار آفرینش ، روایت
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  هست کوثر ولی جمع این چار

  دفعتاً جمع این چار حالت

  هست کوثر کالمی که با آن

  ي چار حرفی نیست یک واژه

  فرینشپنجمین حالت آ

  حالتی که بُود خاص یزدان

  بوسه و چشمک و اشک و آه است

  

  اولین رکن دنیاي ادراك

  چشمکی زد در آئینه بر خود

  قلب آئینه ، طاقت نیاورد

  هاي شکسته قلب آئینه

  کرد اعطا خدا بر محمد

  ناز تکثیر و تولید و ترویج

  هاي خداوند خفته ناگفته

  هست کوثر ، ز احمد ، تقاضا

  که اعطاي کُل استگوشه چشمی 

  گوشه چشمی به پهناي هستی

  چشمکی که برون جسته از غیب

  آتش عشــق ، از این شراره

  روح خلقت شده مست و شیدا

  این عنایات دارد تداوم

  چشمک بینهایت ستاره

  ي آفرینش نیست انگیزه

  هست هر آیه یک چشمک عشق

  چشمک حق شدن عین عشق است

  چشمک حق شدن بهر احمد

  بُود عشق زهراکیمیایش 

  هر دلی الیق این تَوَّالست

  لیک مخصوص ربِّ والیت

  خفته در یک کالم و عبارت

  داده حق بر پیمبر ، وکالت

  پنجمین حالت است از اشارت

  دارد از راز کوثر ، حکایت

  »امامت«وقت دیدار خود در 

  کوثر معرفت ، در نهایت

  

  هست آن چشمک با نجابت

  شد از آن ناز ، کثرت ، والدت

  شد شکسته دلش زین اصابت

  باز پُر شد از آن ناز وحدت

  راز و نازِ حدوث و مرمت

  ترمیم و رجعتراز تجمیع و 

  در همین چشمک فاعلیت

  از خدا ، گوشه چشمی ، عنایت

  بر دل پاك یک جزء خلقت

  ي بینهایت اندر آئینه

  ال کرده راز محبتبر مَ

  کرده در جان عالم ، سُرایت

  ست این انس و الفت تا که دیده

  هست هر چشمکی یک عالمت

  هست با کوثر عشق ، بیعت

  در عبادت» چشمک شدن«غیر 

  ی زبان اشارتگر بدان

  نیست باالتر از این ، مکانت

  در تکامل بُود اوج عزت

  ورنه بسیار باشد طریقت

  گر بجوید ز خصمش ، برائت
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  عاشق واقعی در تعشُق

  هست قطبین عشق و تنفر

  کوثریت بُود قطب مثبت

  دُم بریده بُود خصم کوثر

  از عنایات حق بر محمد 

  مابقی مانده مابین آن دو

 
  دومین رکن دنیاي ادراك

  ي عشق هست کوثر چو یک بوسه

  الخالقین است ي احسن بوسه

  و یک بوسه کز آنهست کوثر چ

  بوسه ، کز لب به لب گشتن آن

  ي تو گر که باشی امین ، بوسه

  زنده گشته تصاویر هستی

  اي کاندر آن گشته مکنون بوسه

  »کنز مخفی«هست کوثر همان 

  بوسه بر دست کوثر تَولّاست

  اي که هست کوثر همان بوسه

  اي از لب حق به احمد بوسه

  از لب امتش بر لب او 

  لبوسه ، جاريهست کوثر چو گ

  ي سرخ لذتی دارد آن بوسه

  اي غرق اشراق گر شوي لحظه

  بینی این آفرینش فاش می

  زار وجود است قلب تو بوسه

  باران زاران شود بوسه بوسه

  اي که هست کوثر همان نفخه

  زندگی هست قائم به کوثر

 

  دارد از دشمن دوست ، نفرت

  هاي طبیعت در دل ذره

  قطب منفی بُود ابتریت

  زانکه حق داده است این بشارت

  هست کوثر فقط یک کرامت

  ف در قیامتشِ نکَتا شود مُ

  

  ي پر حالوت »بوسه« هست آن

  حاصل شور و وجد و محبت

  بر خودش ، مثل تبریک خلقت

  ست نشأت کلّ هستی گرفته

  گشته تکوین کتاب مودت

  یک امانت بُود در نهایت

  ي پر حرارت بعد از آن نفخه

  شرط احراز حمل امانت

  آشکاراترین وجه غیبت

  نیز از هرچه جز او ،  برائت

  شود در تالوت لب به لب می

  هاي امت او به لب از لب

  هاي وحدت از لب او به لب

  هاي طبیعت بر لب غنچه

  گنجد اندر عبارت که نمی

  بري ره به اسرار خلوت می

  باران لذت-نیست جز بوسه

  گر شود ، داغ ، در آن زراعت

  وقت تحریق در باغ وصلت

  دهد جان به تربت متصل ، می

  هست قائم به کوثر ، قیامت
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  سومین رکن دنیاي ادراك

  اشک تبخیر احساس داغ است

  ست گاهی قطره اشکی مساوي

  ست کوثر چو اشک خداونده

  وقت دیدار تمثال خود ، در

  مثل اشکی ز شوق تفرج

  هست کوثر چو اشکی که مادر

  یا به وقت تماشاي فرزند

  ببیند از نسل یا به وقتی که می

  هست کوثر چو اشک مباهات

  هست کوثر چو اشک خداوند

  هست جاري ز چشمان زینب

  آنچه در کربال دیده زینب

  باغدیده زیباترین قسمت 

  بوده زیباترین نوع هستی

  آن مصیبت که خلقت ندارد

  طاقت زینب اما خدائی است

  نیست جاي تعجب ، اگر حق

  است» امّن یُجیب«مرجع ذکر 

  تا نماید دعاهاي عشاق

  چون که بخشیده در راه معشوق

  بی حساب و کتاب است لطفش

  چشم او باغ سرخ بهار است

  نه فقط زینت اهلبیت است

  همنوائی استگریه بر کربال 

  هست هر چشم گریان چو کوثر

  غیر این اشک سرشار از فخر

  نیست هرگز پشیمان خداوند

  چونکه او گفته تبریک بر خود

  محنت »اشک«شوق است یا » اشک«

  وقت فقدان و شوق و زیارت

  با هزاران کتاب و قرائت

  بر تراویده از فرط رأفت

  هاي قرابت قلب آئینه

  در تماشاي گلزار فطرت

  فشاند به وقت والدت می

  در لباس کمال و رشادت

  در ره مستقیم ، استقامت

  بر جوان ، در لباس شهادت

  در غم کربالي شهامت

  کوثر اشک حق تا قیامت

  ئی و عشق و وحدتبوده زیبا

  کنج زیباترین باغ قسمت

  لیک در هیئت یک مصیبت

  اش ، صبر و طاقت بهر یک ذره

  صبر زینب ندارد نهایت

  کرده اعطا به زینب ، نیابت

  قلب این کوثر با سخاوت

  با دل داغدیده ، اجابت

  هستی خویش ، بی مزد و منت

  جز خدا نیست آن را ، مساحت

  هاي رشادت پُر ز آالله

  ینب ، خداراست زینتبلکه ز

  با خدا در مقام رضایت

  ي حق به ختم رسالت هدیه

  اشک گاهی بُود از ندامت

  از چنین خلق و مخلوق و خلقت

  گاه شرافت بهر این جلوه
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  گاهی که با امر خالق جلوه

  گاه مالئک دل توست سجده

  گرچه بیراهه رفتند مردم

  گرچه کُشتند پیغمبران را

  گرچه در ظلمت شب شکستند

  ي فیض ایزد نشد قطع رشته

  شک ، گاهی بُود از سر شوقا

  هرچه باشد بُود صیقل روح

  عشق» کُر«شود متصل با  می

  ي رِجس هست کوثر زُداینده

  نه فقط ، حق زدوده پلیدي

  کند پاك بلکه با کوثر ، او می

  بوده کوثر چو اشک خداوند

  هست کوثر ز سوي خداوند

 
  چارمین رکن دنیاي ادراك

  آخرین گویش بی زبانی

  نا امیدي استآه ، یا از سر 

   نیست هرگز ملیح و صفا بخش

  گرچه توأم بُود گاه با اشک

  آهها انقباض وجودند

  کند قلب هستی منفجر می

  هرچه آتشفشان در زمین است

  هست کوثر چو آه خداوند

  از تماشاي مخلوق اشرف

  از تماشاي مصنوع یاغی

  از عنایات بر باد رفته

  یا تماشاي آه مالئک

  ایزدهست کوثر چو آهی که 

  گاه مَلَک شد ز حشمت سجده

  گر که باشد تهی از منیت

  گرچه کردند فسق و جنایت

  یک به یک در کمال قساوت

  سیزده چلچراغ هدایت

  ، لیک در جبر غیبت شد نهان

  گاه از روي شرم و خجالت

  زداید ز دل زنگ غفلت می

  تا دهد مفسدان را طهارت

  از دل طالبان شفاعت

  هاي عصمت از دل نازنین

  طینت عاشقان والیت

  در ازل بهر تخمیر طینت

  بر نبی اذن تطهیر امت

  

  پر از داغ و حسرت» آهِ«هست 

  آخرین مرز و رمز اشارت

  و غربت یا شکایت ز هجران

  حالوت سُرور و عجین بایا 

  نیست با انبساط و طراوت

  هاي فشارند و غیرت جلوه

  این تراکم به وقت اسارت

  دارد از آه عترت ، حکایت

  از تماشاي غصب و جهالت

  وقت اسفل شدن در شرافت

  یا تماشاي یوغ صناعت

  بهر مخلوق دور از سعادت

  وقت تأئید جرم و جنایت

  کشد بهر خوبان امت می
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  ترین آفریده هر خدائی

  ها خدایان خاکند  بهترین

  آهشان هست آه خداوند

  آهشان هست عین اراده

  داده ایزد به خوبان امت

  آه ، گاهی بُود زندگی سوز

  آن زمانی که محبوس دنیا

  شود این قفس تنگ و تاریک می

  شود آن قَدَر زار مرغ دل می

  زند سر به دیوار دنیا می

  م حبسیا رهایش کند از غ

  آه از آه یاري که دائم

  کشد هر زمان عاشقی آه می

  یا براي لقاي خداوند

  کند گل آه گرم خدا می

  هست کوثر تجلیگه آه

  کشی اینچنین آه هر زمان می

  شوي غرق در کوثر آه می

  شود قلب تو استحاله می

  شود مثل آه خداوند می

  شود منعکس ، در آه او می

  شوي پُر آن زمان مثل نی می

  ي نی بُود مظهر آه هنال

  نی ز تأثیر آه دمادم

  ي عشق نامه هست کوثر چو نی

  ست حق ، عقل کامل آفریده

  کرده اعزام او را به دنیا

  عقل کامل در اینجا غریب است

  حزن تبعیدیان بی مداواست

  بیشتر دیده زجر و اذیت

  لیک در عزلت و هجر و محنت

  ترین بغض غربت انفجاري

  مزد یک عمر صبر و ارادت

  بعد از آن صبر و غم ، قدر و قدرت

  در تمناي پرواز و رحلت

  ي استعانت کشد نعره می

  »عشق و حرمت«چون نمانده در آن 

  که ندارد دگر صبر و طاقت

  تا کند عشق بر او طبابت

  رهائی ، بشارتیا دهد بر 

  گدازد ز هجران و فُرقت می

  در تمناي موعود و رجعت

  یا نجات از مصادیق ظلمت

  شود باز قفل مشیّت می

  هاي سعادت بهر آئینه

  نمائی ز زهرا عیادت می

  گدازي چو حیدر ز غربت می

  دهد چونکه از کف ، سالمت می

  نافذ و قابض و پر صالبت

  چاه آه تو در کنج خلوت

  و بی وساطتهاي ا از دَمش

  شود آه با نی ، روایت می

  »از جدائی شکایت«کند  می

  از غم هجر و فرط محبت

  از وجود خودش ، با لطافت

  بهر تعلیم و ترفیع رتبت

  مثل گل در تنور شرارت

  ریز عدالت خاصه در برگ



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 16صفحه  

 

  روح پاکان اگرچه بُود وصل

  جسم آنها شده محبس روح

  نماید تحمل روحشان می

  هست کوثر حدیث جدائی

  هست کوثر چو آه خداوند

  کرده اعطا خدا بر محمد

 
  پنجمین رکن دنیاي ادراك

  نیست این جلوه مخصوص مخلوق

  این عالمت بُود قابل درك

  غیر از آن چار حالت ، نهان است

  هست کوثر کالمی که در آن

 
  هست کوثر چو سال جاللی

  فصل تکثیر و رویش ، بهار است

  فصل دوم بُود فصل میوه

  د برگریزانفصل سوم بُو

  فصل چارم بُود فصل افسوس

  فصل پنجم بُود جمع این چار

  »بی زمانی«م غیب ، در عالَ

  یکی جلوه از غیب» رؤیا«هست 

  ها غیب ، مُشرف بُود بر زمان

  شود وصل با آن روح ، چون می

  العین طُرفۀکند درك در  می

  زندگان را نباشد چنین درك

  فصل پنجم بُود فصل کوثر

  »جواهر«نج هست کوثر چو گ

  کرده اعطا خدا بر محمد

  چون حقیقت بغیر از خودش نیست

  بر نیستان سبز حقیقت

  کرده مجبورشان بر اقامت

  در جهان ، ظلم و جهل و جسارت

  ق وصلتبین دو یار مشتا

  بهر دلجوئی و استمالت

  کوثر رحمت و استعانت

  

  هست مجموع این چار حالت

  هست تنها ز خالق ، عالمت

  هاي والیت بهر گیرنده

  رازهائی در این علم و آیت

  مندرج گشته ادوار خلقت

  

  شامل چار فصل فالحت

  پُر ز اخبار سبز والدت

  فصل گرماي عشق و محبت

  ي حیرت»زیبا«فصل بیرحم و 

  آه و تگرگ خسارتفصل 

  »غیب و شهادت«بهر دهقان 

  هست موجود ، بی قرن و ساعت

  عالمت» بی زمانی«نیز از 

  بی عبور و مرور و سیاحت

  نهایت خورد غوطه در بی می

  کل ادوار و اطوار خلقت

  ي مهدویت جز در آئینه

  ي عشق و لذت فصل بی واژه

  »حرکت«لیک ، چون رود ، در حال 

  با کالمی ، تمام حقیقت

  کرده خود را به احمد ، عنایت
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  عکس باطن فتاده به ظاهر

  قلب احمد شده محور عشق

  چون حقیقت بُود انتزاعی

  صورتی که بُود قابل درك

  آن دو صورت علی هست و زهرا

  فاطمه ، جلوه گاه جمال است

  این دو هستند کل حقیقت

  در جسم و صورت: ظاهر عشق 

  کفر نعمت: آزارشان هست 

  از بشر تا خدا ، راه کوتاه 

  هست خون خدا در تَمَوُّج

  وارث وحی پیغمبران است

  ترین جبر تاریخ اختیاري

  راه کوتاه حق گشت مسدود

  منحرف شد مسیر تعالی

  مُشتَبَه شد پیام خداوند

  درد پهلو اگرچه عظیم است

  درد پهلو عظیم است اما

  بوده تکریم قرآن و عترت

  صیت که بال عروج استاین و

  کوثر عشق حق گشت پامال

  بوده باطل همیشه خلیفه

  دین مردم بُود دین سلطان

  حق شناسان ، همه در تقیه

  بوده کوثر شعار رهائی

  ي اختالف سالطین نقطه

  هاي خفته قلب آتشفشان

  دمد ذکر کوثر در امت می

  هست کوثر همان روح مصلح

  »غیب حضرت«شده » غیبت ضرِ حَ«

  ي کائنات و طبیعت کعبه

  حق ، از آن آفریده دو صورت

  بهر ابصار و اوهام و فکرت

  یک حقیقت ، و دو واقعیت

  گاه جاللت مرتضی جلوه

  در طریقت و یا در شریعت

  در قلب و سیرت: باطن عشق 

  اوج رفعت: هست تکریمشان 

  کوثر معنویتهست این 

  در دل این دو دریاي رأفت

  قلب این زوجِ آئینه کسوت

  بوده شوراي غصب والیت

  باز شد کوره راه خالفت

  قهقرائی شد آئین عزت

  در هم آمیخت حق و بطالت

  نیست مانند درد اهانت

  نیست مثل عدول از وصایت

  از نبی بر خالیق ، وصیت

  شد شکسته به هنگام رحلت

  زنده شد سنت هتک حرمت

  حمایت بوده حق ، مضطر و بی

  بوده دین سالطین ، خیانت

  یا فراري ، و یا در اسارت

  بهر تحصیل حقِّ جماعت

  ي اشتراك رعیت نقطه

  شود زنده با این حرارت می

  روح آزادي و استقامت

  که ندارد ز دیوان اطاعت
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  فهم کوثر بُود عین معراج

  علی ، اوست با حقحق بُود با 

  قلب زهرا ترازوي حکم است

  در بر این دو حق مُسَلّم

  اکثریت ، مالك عمل نیست

  اسم اعظم بُود نام هر دو

  قهرشان هست قهر خداوند

 
  هست کوثر کلید در وصل

  شود خصم او دُم بُریده می

  شرط آن در نماز است و قربان

  کند جلوه در این سه آیه می

  یستدنیا مکان ن» آرمانشهر«

  گر سپاري دل و جان به کوثر

  قلب محمد» آرمانشهر«

  گر شود ساکن آن ، دل تو

  ي خلق دنیا هست گمگشته

  »آرمانشهر«این سه کوثر در آن 

  »قل هو اهللا«بانگ وحدت بُود 

  نمائی تفحص هر زمان می

  یا که در هر نمازي ، پس از حمد

  دل به امواج اسرارشان زن

  ساعتی جسم خود را بمیران

  تو همدل جبرئیل استروح 

  شوي حل ، تو در او دوباره می

  چشمک و بوسه و اشک و آه است

  نشینی اي نزد او می  لحظه

  آن زمان ، این تو هستی خلیفه

  آن زمان ، این توئی ، در تجرد

  ریاضت بهر دلدادگان ، بی

  هر دو با یکدگر در معیت

  رضایت: قهر او قهر و مهرش 

  در اقلیت است اکثریت

  ي جاهلیت جز در اندیشه

  خاصه در وحدت کوثریت

  هجتوجد آنها خداراست ، بَ

  

  گر ادا گردد از صدق نیت

  هر که سازد شروطش ، رعایت

  یا که در خدمت و در عبادت

  مفقود خلقت» آرمانشهر«

  »عشق و حرمت«هست قلب پر از 

  شوي عضو شهر فضیلت می

  بهترین جاست بهر سکونت

  تو در کوثریت ، شوي حل می

  عشق و امنیت و استراحت

  گشته ارزانی آدمیت

  لیک کوثر بُود بانگ کثرت

  در دل این دو بحر بالغت

  کنی این دو سوره ، قرائت می

  تا کنی کشف ، دُرهاي حیرت

  تا مجرد شوي، بی منیت

  برد او ترا نزد حضرت می

  نیست بین تو و او ، مسافت

  بینی آنجا به کثرت آنچه می

  نمائی بر عالم ، خالفت می

  لیک ، در حد سعی و فضیلت

  به قدر بضاعت» ما«شوي  می
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  کوثر» تنزیل«این توئی وقت 

  کوثر» ترتیل«این توئی وقت 

  کوثر» تفسیر«این توئی وقت 

  وثرک» تأویل«این توئی وقت 

  این توئی در نیستان پنجم

  همره زینب از کوفه تا شام

  این تو هستی فنا گشته در عشق

  این تو هستی که در باغ عرفان

  بوده ممنوعه ، آزادي تو

  گر که آزادي از خود کنی سلب

  ستانی ز معشوق آن زمان می

  کنی باز نازل این توئی می

  »ما«گشته آغاز این سوره با 

  .)ا نمودیمبه تو کوثر اعط» ما«(

  نهانی» ما«، تو در »منیت«بی 

  ي اعطا کننده»ما«این توئی 

  ي اعطا شونده»ما«این توئی 

  نیست احمد از این حلقه بیرون

  هست او نیز اعطا کننده

  هست او نیز اعطا شونده

  هست او عشق و معشوق و عاشق

  عقل کل است و انسان کامل

  گر شوي حل تو در کوثر او

  ء کوثرآن زمان این توئی جز

  قابلیت ، تو از خود طلب کن

  ارزش تو بُود تا به این حدّ 

  نه فقط اجر و مزد رسالت

 
  زانچه دیدم در آفاق این شعر

  با مالحت» چشمکی «زنی  می

  با حالوت» اي بوسه«زنی  می

  باري از رنج و محنت می» اشک«

  از هجر و غربت» آه«کشی  می

  کنی از جدائی ، شکایت می

  کشی بار طعن و شماتت می

  این توئی در بقا ، غرق لذت

  اي با قداست اي میوه هگشت

  این ، تو را کرده خارج ز جنت

  نمائی به فردوس ، رجعت می

  ي اجتهاد و اجازت  بوسه

  ي کوثر اندر قرائت سوره

  نیست مفرد ضمیر عطیت

  ي وحدت»ما«این توئی خفته در 

  نداري لیاقت» منیت«با 

  ات را به محبوب خلقت هستی

  از خدا بر خود و بر نبوت

  مس الفتاوست در جمع ما ش

  اش را به توحید و کثرت هستی

  بر خدا و بشر ، تا قیامت

  هم حبیب و محب و محبت

  اش نیست ، رُتبت برتر از رتبه

  شوي مثل سلمان ز عترت می

  گشته اعطا ز حق بر نبوت

  تا بگیري ز حق قابلیت

  که شوي اجر و مزد رسالت

  بلکه اجر خداوند خلقت

  

  گفته آمد کمی در عبارت
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  ها ام سیر در آسمان کرده

  مثل گنگی که در خواب دیده

  ام راز کوثر من ادا کرده

  هم نبودم به توصیف ، قادر

  آنچه الهام شد من نوشتم

  هست کوثر فراتر ز توصیف

  الغرض ، شعر من هست ناقص

  هرچه باشد ندارم به جز این

  الحوائج ام نذر باب کرده

  تا که گردد روا ، عامیانه

  )عج(پنجمین هست دیدار مهدي

  شام میالد بانوي هستی

  روز میالد مولود کعبه

  

  به وقت کتابتلحظه لحظه ، 

  هائی پر از حزن و لذت جلوه

  با اشارات مشحون ز لکنت

  هم ندارم به تفسیر ، قدرت

  لیک با اشتیاق و مشقت

  نهایت؟ شود بی وصف ، کی می

  ي شرم و خجلت نیست جز مایه

  بهر اهدا به موال و امت

  یکصد و ده نماز محبت

  از دل عاشقم ، پنج حاجت

  مابقی ، درك آن چار حالت

  آغاز این شعر و مدحتگشت 

  شد تمام این سرود و حکایت

  

  ي كوثریھ زمینۀ سرودن قصیده اي بھ پس اشاره

این قصیده اگرچه قبل از سروده شدن، مثل داستان و یا تحقیق، طرحی منسجم داشته و 

ي سُرایش دقیقاً  از طرح  قسمتهاي مختلف آن، از قبل تبویب و تعیین شده بود ولی در لحظه

پیروي نکرده و بخاطر جوششی بودن آن، مفاهیم و مضامینی در آن به وجود آمده که اصلی 

یافته است،  اصالً در طرح اولیه نبوده و فقط در سلوك شعر و تفکر، قابلیت حضور و ظهور 

بخصوص بخاطر قالب و قافیه و بحري که ناخواسته و نادانسته بستر والدت این شعر را فراهم 

 .اند آورده

هاي متعدد و  این قصیده را ماهها در ذهن پرورانده بودم و در اوزان و قالبها و قافیهمطالب 

ریخته بودم ولی از ) بویژه در قالب مثنوي که براي چنین آثاري بهترین بستر است(مختلف 

ي هیچکدام راضی نشدم و تا زمانی که بحر و قافیه و قالب فعلی بر ذهنم القا و الهام نشد  نتیجه

بیت آغازین آن از درونم نجوشید اقدام به سرودن آن نکردم و پس از شروع نیز در  و دهها

ترین مفاهیم و  بایست بیش از یکصد بیت باشد و عالی اي که می ظرفیت قافیه و فرجام قصیده

مضامین آسمانی را در خود جاي دهد شک داشتم ولی با استعانت از خداي لوح و قلم و 

و مقدس اهلبیت، کار سرودن این قصیده تصادفاً در روز میالد حضرت استمداد از ارواح مطهر 
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 یک اربعینبیست روز پایانِی در ) ع(شروع شد و باز تصادفاً در روز میالد موال علی 

اي چهارصد و سی بیتی به پایان رسید  پر از عشق و شور و حال و پرواز، به صورت قصیده

بدون شک توفیق سرودن این قصیده را . ند بار ویرایش حذف کردم

چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ فرم و چه از (ي کارشناسان ادبی در نوع خود 

دانم که از طرف  اي می در ادبیات شیعی کم نظیر است، بزرگترین صله

اند و خداوند متعال را بر این توفیق  ن غالم اعطا کردههایم بابت یک عمر نوکري به ای

 انشاءاهللا. تر دارم عظیم شاکرم و استدعاي توفیقات افزون

) ع(ي قرآن و اهلبیت  در پایان ، ذکر این نکته ضروري است که اگرچه طبیعتاً در قرآن و درباره

آن مطالعات نیست و تفسیر ي  ام ولی الزاماً این قصیده ترجمان شعرگونه

آید؛ این اثر فقط یک برداشت آزاد از معانی و مفاهیم سوره 

کوثر است و از آنجا که در دنیاي شعر تولد شده ، قطعاً یک آفرینش ادبی و هنري قلمداد 

  . شود و هرگز نباید تفسیر سوره کوثر محسوب گردد

 )غالم(محمد حسین صادقی : ا ملتمس دع - والسالم 

  1382تابستان  –زرقان فارس 

   ترین مرآت حق کامل

  نذر یتیم آمنه، گوهر یکتاي آفرینش

  امشب زمین و آسمان، غرق نشاط است و شعف

  چرخ و فلک ایجاد شد تنها براي خلق او

  ي خلقت، عیان

  سبب شد بی

  گاه ذات حق

  در بوسه بر دستان او، در سبقتند از یکدگر

  رضوان حق تا یوم دین، هم بر پدر هم مادرش

  
  ي سبزي به کف زیرا که دارد آمنه، قنداقه

  
  از خلقت کل جهان، میالد او بوده هدف

  
  باشد محمد، گوهري یکتا و این هستی، صدف

  
  شد تلف شد عبث، می دون ذات او، میخلقت ب

  
  او اشرف است و نزد حق، بر ماسوي دارد شرف

  
  کل مالئک با رُسُل، کل پریها، صف به صف

  
  روا، عُشّاق او ، هم از سلف هم از خلف حاجت
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شروع شد و باز تصادفاً در روز میالد موال علی ) س(فاطمه 

پر از عشق و شور و حال و پرواز، به صورت قصیده تهجد

ند بار ویرایش حذف کردمکه سی بیت آن را پس از چ

ي کارشناسان ادبی در نوع خود  که به گفته

در ادبیات شیعی کم نظیر است، بزرگترین صله) لحاظ تعداد ابیات

هایم بابت یک عمر نوکري به ای  ولینعمت

عظیم شاکرم و استدعاي توفیقات افزون

در پایان ، ذکر این نکته ضروري است که اگرچه طبیعتاً در قرآن و درباره

ام ولی الزاماً این قصیده ترجمان شعرگونه مطالعات زیادي داشته

آید؛ این اثر فقط یک برداشت آزاد از معانی و مفاهیم سوره  سوره مبارکه کوثر به حساب نمی

کوثر است و از آنجا که در دنیاي شعر تولد شده ، قطعاً یک آفرینش ادبی و هنري قلمداد 

شود و هرگز نباید تفسیر سوره کوثر محسوب گردد می

کامل

نذر یتیم آمنه، گوهر یکتاي آفرینش

امشب زمین و آسمان، غرق نشاط است و شعف
  

چرخ و فلک ایجاد شد تنها براي خلق او
  

ي خلقت، عیان شد در زمین و در زمان، انگیزه
  

شد بی میگر، افالك  شد جلوه گر او نمی
  

گاه ذات حق کاملترین مرآت حق، شد جلوه
  

در بوسه بر دستان او، در سبقتند از یکدگر
  

رضوان حق تا یوم دین، هم بر پدر هم مادرش
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 زالل داغ

  )ص( محمد حضرت متعال، خداوند حبیب و محبوب منقبت و مدح در

  است زنده تو جمال محو گشت که دل هر

  تو عشق بذر خود دل در کاشت که هرکس

  عمر طول به نباشد حیات این میزان

  همه بر نوشانده و کرده نوش که آنکس

  »شود نمی میسر گنج ، رنج نابرده«

  رها خود ز ، شهیدان مثل گشت که آنکس 

  را تو ما نه ، نمودي انتخاب تو را ما

   حسین دلدادة و عاشق گشت که دل هر

  تو عشق داغ از خبر بی است دلی ، دوزخ

  ابد تا ؛ خداوند حکم هست تو حکم

  حبیب »لِلمؤمنین جَناحَکَ  وَاخفِض«

  شد) غالم( آنکس هر ، اهلبیت بیت در
  

  است زنده تو خال کُشتۀ گشت که هرکس  

  است زنده تو کمال سرخ زار الله در

  است زنده تو آل به عشق قدر به هرکس

  است زنده تو زالل داغ هاي پیمانه

  است زنده تو مالل و رنج چشید هرکس

  است زنده تو آل جهانیِ دولت در

  است زنده تو مدال و مُهر یافت که هرکس

  است زنده تو جالل سبز هاي خیمه در

 است زنده تو وصال محض که دلی ، جنت

  است زنده تو حالل حکم و حرام حکم

  است زنده تو بال دو زیر ماند که هرکس

  است زنده تو بالل مثل حشر روز تا
  

 صلوات غزل

  خوش باش که امشب شب شعر صلوات است

  برخیز و به کف جام دلت گیر که امشب

  تنها نه منم شاد در این جشن تولد
  

  ست تولد آن قائمۀ عشق که گشت

  صبر و ثبات است دل از شوق و عجب نیست بی

  گرفتارام سخت  در محبس عشقش شده

   رخشندة ماهشیک پرتو از آن عارض 

  دریاچه و آتشکده ، خشکیده و خاموش

  با لرزش خود طاق خبر داد که دیگر

  شیرین شده کام بشر از شهد رسالت

  دستی به دعا دار که امشب  به سر ارض

  توصیف کمالش نتوان کرد ، چه سازم

  )غالما(امشب غزل اهل سماوات 
  
  

  
  است !نشاطو هنگامۀ عشق و شعف و شور 

  ساقی ما آب حیات استمیکدة در 

  در رقص و طرب بتکدة الت و منات است

  بر جملۀ خلقت چو ستون فقرات است

  امشب دل خلقت تهی از صبر و ثبات است

  بیرون نروم سهل ، که زندان نجات است

  بر شمس ببخشید که محتاج زکات است

  است و نشاطهر یک به طریقی پی شادي 

  و شه یکسره مات است تسخیر شده قلعه

  شیرینی آن شهد از این شاخه نبات است
  

  نازل ز سما بارش تضمین و برات است

  تقصیر ز گنجایش عقل و کلمات است

  تا صبح ، دمادم به محمد صلوات است
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  گل سر سبد عشق الھی
  در مدح و منقبت حضرت خدیجه ، همسر با وفا و فداکار پیامبر اعظم

  مقامات ، خدیجهافضل بُود از مدح و 

  در ارض مقامش شده محدود به ثروت

  زان پیش که احمد بشود ختم رسالت

  دلدادة اخالق محمد شد و گل کرد

  زان عشق الهی که به دل داشت ز احمد

  باشد چو گل سر سبد عشق الهی

  چون محرم اسرار رسول دو سرا بود

  دارائی خود داد به راه هدف دین

  ابرجز فاطمه با هیچ زنی نیست بر

  گلخانۀ زیباي خدا گشت شکوفا

  از فضل همین بس که شده مادر کوثر

  پاداش گرفت از کرم و لطف خداوند
  

  ست چو ممدوح سماوات ، خدیجه بوده  

  ست چو بانوي تجارات ، خدیجه بوده

  دل داد به آن اسوة طاعات  ، خدیجه

  در روضۀ آیات و زیارات ، خدیجه

  مدحش شده تزئین روایات ، خدیجه

  گلشن سبز ادبیات ، خدیجهدر 

  شد در همه دم ، همدم آیات ، خدیجه

  ، خدیجه شرط و شکایاتبی منت و بی 

  در معرفت و فضل و کماالت ، خدیجه

  زان سیب که خورد از بر جَنّات ، خدیجه

  یعنی که بُود بحر کرامات ، خدیجه

  شد تا به ابد جدة سادات ، خدیجه
  

  امتمظلوم 
  پیامبر اعظم انحامیاولین جناب فاطمه بنت اسد، و در مدح منقبت حضرت ابوطالب 

  

  سالم بر تو و عهد و وفا و ایثارت 

  سالم بر تو و آئین تو ، ابوطالب

  یتیم مکه در آغوش تو شکوفا شد

  امانتی که خدا بهر آفرینش داشت

  زنی که کعبه فقط بهر او گشود آغوش

  چنان واالستمقام فاطمه ، بنت اسد ، 

  یکی پیامبر رحمت ، یگانه گوهر دهر

  البیت سالم بر تو و مادر بزرگ اهل

  اش گشتی پس از رسالت احمد، تو حامی

  در آن زمان که محمد غریب و تنها بود

  شکفت دین خدا در حریم خانۀ تو

  سالم بر تو و عشق و وال و پندارت  

  که گشت دین خدا بارور ز ایثارت

  زهی به فخر تو و هستیِ گهربارت

  سپرد بر تو و بر همسر وفادارت

  کودك پر اسرارت که آوَرَد به جهان

  که شد مربی گلهاي سرخ گلزارت

  یکی امام مبین ، حیدر فداکارت

  هاي اطهارت درود بر تو و گلواژه

  به رغم هجمۀ آن دشمنان مکارت

  شدي تو یاور او با تمام انصارت

  زهی سعادت و توفیق و فخر سرشارت
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  داري ، بس قایت حجاج و پردهتو را سِ

  پرستان بود اگرچه کعبه چو بازار بت

  و یکتاپرست بودي توهمیشه مؤمن 

  به جرم عشق، تو مظلوم عصر خود گشتی

  عقاب عقل به اوج مقام تو نرسد

  ست مدحت و اعزاز تو به ما واجب شده
  

  و جالل و مقدارت هعالمتی ز شکو

  ولی خداي احد بود رب و دادارت

  آنهمه همعصرهاي غَدّارت میان

  ها ز افکارت که خورد دشمن دین ، ضربه

  چقدر سبز و رفیع است بام و دیوارت

  که کرده است پیامبر ثناي ایثارت
  

  

 

  کلید شھر اندیشھ
  آفتاب آمد شمیمهال گلهاي پژمرده 

  هال آوندهاي مرده ، عطر سبز آب آمد
  

    

  کویر خشک هستی را خبر سازید طوفانها    

  باري پر سحاب آمد چاپار بقا با کولهکه 
  

  درختان عدالت وقت مردن از پرستوها

  سؤال شبنمی کردند ، یک دریا جواب آمد
  

    

  به پابوسی چشمانش دو صد منظومه در صف شد    

  براي دستبوسی ، کهکشانی پر شهاب آمد
  

  براي آسمان و ابر و ماه و رود و آئینه

  ناب آمدشهاب و آب و مهتاب و شتاب و نور 
  

    

  ورقهاي رسالت در دل تاریخ ، سر گردان    

  براي رونق و جمع ورقها ، نَک ، کتاب آمد
  

  دگر بسته نخواهد ماند درهاي هنر زیرا

  کلید شهر اندیشه براي فتح باب آمد
  

    

  اي از نور نوشیدي و در این شب غالما جرعه    

  به جشن کهکشان بازي ، شهابت در حساب آمد
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  آسمانیپیوند 

  خدا پیوندها را دوست دارد

  شب پیوند گلها، شام قدر است

  شب قدري که فخر هر رسول است

  دو معصوم و دو بی همتا، دو یکتا

  دو نور کامل و بی کفو و مانند

  خدا شاد است و جمع قدسیان، شاد

  که شد انگیزة خلقت، محقَّق

  چه بوده وعدة حق؟ خاتمیت

  خدا با ازدواج این دو سرور

  وعود خدا گردد تولدکه م

  که گردد وارث حق تا قیامت

  نبودي گر براي عترت پاك

  شد گر که این پیوند ، ایجاد نمی

  خواست، در عرش اراده خدا می

  مطــــهر اهلبیتـــی آســــمانی

  خواست در این جانشینی خدا می

  نیاز از هر سقیفه که باشد بی

  مطهر اهلبیتی جاودانه

  گزینش وصلت، این که گر شد نمی

  ز امشب در جهان، پرشورتر نیست

  شبی در طول عمر نسل آدم

  تر ، از جام وحدت نگشته مست

  دمی هرگز نبوده عرش انور

  کنون که آفرینش غرق مستی است

  بیا ساقی ز نو مستم کن امشب

  دارند کنون که قدسیان آئینه

  پر از جام تجلی کن وجودم

  گل لبخندها را دوست دارد  

  استو سرشار از شفاعت، جام قدر 

  شب پیوند حیدر با بتول است

  تعالی دو محبوب و عزیز حق

  دو عبد صالح و پاك خداوند

  مالئک در زمین و آسمان، شاد

  و ظاهر شد در عالم، وعدة حق

  و آغاز امامت در شریعت

  به عالم کرده اهدا نسل کوثر

  و دین را زنده سازد با تفقد

  و سازد دولت عشق و عدالت

  افالكشد خلق هرگز چرخ و  نمی

  رفت بر باد همه، ارث رُسُل می

  بسازد بهر خود یک خانواده

  هاي عشق و مهربانی معلم

  والیت را کند حِصن حَصینی

  و واالتر ز هر شاه و خلیفه

  و حاکم بر امورات زمانه

  آفرینش نظام شد می عبث

  ز این لیله، شبی پرنورتر نیست

  نباشد برتر از امشب در عالم

  لقتز جشن سبز امشب، روح خ

  تر ز گلباران امشب، پر شعف

  و دین عرشیان، زیباپرستی است

  و با هر الله همدستم کن امشب

  و حوران ساقدوش این دو یارند

  که جز مستی نجوشد در سجودم
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  بُود این شب ز قدر و رتبه، در صدر

  هاي عشق و مستی لوهخدا با ج

  !و من هم میل شام و خامه دارم 

  اي بهتر ز داغ است نامه چه دعوت

  اگرچه مُذنب و ناالیقم من

  خواهم به رسم بزم پیوند و می

  استاگرچه کلبۀ موال گلین 

  بوسی  بجز اشکی براي عرش

  خدایا اي خداوند تبارك
  

  القدر لیلۀو برتر از هزاران 

  دهد امشب به هستی ولیمه می

  براي اینکه دعوتنامه دارم

  کزان روشن، دلم، چون چلچراغ است

  این دو سرور، عاشقم من به جان

  گلی اهدا نمایم بر خداوند

  است براي فاطمه، عرش برین

  اي در این عروسی ندارم هدیه

  ، مبارك به تو پیوند انوارت
  

  روح پیغام غدیر

  ، همسو با مرام اولیا شیعه

  عشق ورزیدن به کل کائنات

  عشق بر انسان و آیات خدا

  هست احمد برترین مخلوق حق

  طریق انبیاستعشق بر احمد، 

  هرکسی بر حضرت حق، عاشق است

  برترین عاشق به حق چون مصطفاست

  چون حبیب است و بُود محبوب حق

  کیست احمد؟ جمع زهرا و علی

  شیعه با اسماء پاك اولیا

  هیچ دین و مذهبی در روزگار

  میرد براي اولیا شیعه می

  رود قربان نام اهلبیت می

                  ***  

  سنت پیغمبر استشیعه اهل 

  گر ندارد مسلمی این را قبول

  گر نبودي خطبۀ ناب غدیر

  »ولّی«هرکس من به او هستم : گفت

  ورزد به کل انبیا عشق می  

  یاتشیعه را سرلوحه باشد در ح

  شیعه را باشد طریق اعتال

  ترین مخلوق حق اشرف و کامل

  چونکه او معشوق و محبوب خداست

  عاشق او نیز ذات خالق است

  مصطفی هم برترین یار خداست

  عشق بر احمد، بُود مطلوب حق

  ذات حق در چارده نور جلی

  نماید با خدا عشقباري می

  نیست مثل شیعه، غرق عشق یار

  لیانماید جان فداي او می

  شود از جان غالم اهلبیت می

                 ***  

  سنت احمد، والي حیدر است

  فارغ است از دین و آئین رسول

  باز، بودي مرتضی موال و میر

  بعد من موالي او باشد علی
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  دارد دو معنا در شعار» ولّی«این 

  مرتضی در هر دو معنا مقتداست

  آنچه باشد روح پیغام غدیر

  بلکه باشد نعمت تکمیل دین
  

  هم امیر و جانشین هم دوستدار

  المؤمنین هم عشق ماست هم امیر

  نیست تنها انتخاب آن امیر

  ینمنت خاص خدا بر مسلم
  

  آینۀ زخم

  در مدح و منقبت حضرت علی ابن ابیطالب علیهم السالم

  تر از تو بشري نیست اي آنکه خداگونه

  در راه خداوند و حفاظت ز پیامبر

  هرچند که بی یاور و مظلوم و غریبی

  در طول گذرگاه فقط رد تو پیداست

  اي آنکه به هر عرصه ز فتحت اثري هست

  زخمترین آینه ، اي آینۀ  اي زخم

  یک ذره ز زیبائی تو اي گل توحید

  مجموع صفات تو کنون زینت مهدي است

  )غالما(نومید مشو از در معشوق 
  

  تري نیست در مکتب تسلیم ، ز تو بنده  

  چون سینۀ تو در همه عالم سپري نیست

  مانند تو در طول قرون راهبري نیست

  تر ، از تو ولی رهگذري نیست نشناخته

  تري نیست بهره بی در بهره ز دنیا ز تو

  تو تصویرگري نیست مهرحق را بجز از 

  در شاکلۀ هیچ گل و حور و پري نیست

  هر چند که ما را ز وصالش ثمري نیست

  زیباتر از امّید وصالش ، هنري نیست
  

 باطل و حق معیار

 )س( زهرا فاطمه کبري، صدیقه حضرت رثاي و منقبت و مدح در

 موجب فاطمه شادي و رضایت: مسلم چنین آمده است و بخاري صحیحین بویژه سنت اهل برادران در منابع

  .باشد می رسول و خدا ناراحتی موجب او ناراحتی و غضب و خداست رضایت و پیامبر شادي

  پروردگار حضرت با دشمنی و دوستی

  روزگار عمر طول در ، عیان ، دارد محک یک
  

    

  قرب و قهر طراز باشد فاطمه بغض و حب    

  آشکار دل هر اسرار محک این در شود می
  

  جلیل خداوند قهر باعث زهرا بغض

  پروردگار حضرت قرب مفتاح او بحُ
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  خدا بر عاشق هست زهرا بحُ دارد هرکه    

  کردگار با بُود دشمن ، او بغض دارد که هر
  

  نکو و محبوب هست دارد دوست زهرا هرچه

  شرار و مغضوب هست بدارد دشمن او هرچه
  

    

  حق لطف و رضا باشد فاطمه رضاي در    

  دچار حق قهر به گردد او آزار باعث
  

  زدن خواهی محک را خود قیمت و عیار گر

  شعار و فعل در نجسَ زهرا بحُ با خود قدر
  

    

  سخت میزانهاي و معیار بر نیست احتیاجی    

  عیار کشف ترین آسان بُود او بغض و بحُ
  

  اوست انعام بهشت و است بهشت از فراتر او

  نار به گیرد می جاي ، جنت ز شد خارج هرکه
  

    

  حریق اطفاء مصداق و مظهر کوثر هست    

  دچار شد آتش به ، شد گریزان کوثر از هرکه
  

  خلق کل بر خدا لطف برترین کوثر هست

  نثار امت این به او حب ز شد خاصش لطف
  

    

  گر جلوه محبت در رسالت پاداش گشت    

  پروردگار حضرت امر هست زهرا حب
  

  نیست پیچیده و مشکل حقیقت در جنت کسب

  اختیار سازي امر هزاران از یک همین گر
  

    

  او مرگ از بعد دادند نبی پاداش خوب    

  ناگوار اتفاق زین شد تاریخ شرمگین
  

  عطا احمد حضرت بر حق ز شد زهرا مدح

  یار اذن با مگر حرفی دزَ نَ خود نزد ز او
  

    

  :است فرموده مصطفی ، زهرا مدح کنار در    

  ذوالفقار اال سیف ال علی اال فتی ال
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  اعتقاد المستقیم  صراط باشد فاطمه

  نگار آن حب است خوشبختی ثقايالوُ  عروة
  

    

  کائنات عزیز آن قبر است مجهول گرچه    

  مزار و بیت و موطن را او هست هستی کل
  

  است منجلی او وارث وجود در زهرا نور

  برقرار وجودش نور از هست عالم آنکه
  

    

  مادرش سرخ سوگ در عزا صاحب او هست    

  انتظار هاي خیمه اهتزاز یعنی سوگ
  

  مسلمین بر دهد می وحدت و صلح زهرا بحُ

  سوگوار وحدت و صلح عزاي در امت هست
  

    

  غالم وحدت ره در والیت با شو همسفر    

  داغدار بانو و موال غم از هستی که گر
  

  اولین تجلی کوثر

  در نشاطی عظیم حضرت حق

  قدسیان آمدند در بر او

  سار کوثر نور اولین چشمه

  گنجید شادي مصطفی نمی

  کرد در دل مصطفی فزون می

  کرد مصطفی بر عرش هدیه می

  جشن در عرش و فرش جاري بود

  چون که باشد نشاط این سه عزیز

  روز میالد مجتبی جاریست

  گر بخواهی نشاط و رحمت حق
  

  اش پاداش برگزیدهداد بر   

  با سرود تبرك و خوشباش

  شد تولد به نیمۀ رمضان

  در زمان و مکان ازین احسان

  عطر این غنچۀ دالرایش

  شاديِ مرتضی و زهرایش

  از نشاط و نواي عالمیان

  از نشاط خداي عالمیان

  تا ابد بر زمینیان ، برکات

  هدیه کن بر رسول او صلوات
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 ی زمان مھدیھ
  ، خون خدا نهان استخاکی که در دل آن 

  ي زمان است ي حق ، در سینه قلب طپنده
  

    

  ي وجود است این کارگاه هستی ، شش گوشه    

  جود و شفاعت از آن، با اذن حق روان است
  

  ي بهشتی، کز آسمان فتاده این قطعه

  گاهِ خیل فرشتگان است پیوسته سجده
  

    

  همراه با مالئک ، هر لحظه یک اولوالعزم    

  ریزان ، در جمع زائران است اشک بی تاب و
  

  گلهاي باغ زهرا ، اینجا شدند پرپر

  ي جِنان است خیز ، گلخانه این وادي عطش
  

    

  زیر سُم ستوران ، له گشته جسم گلها    

  پرپرترین گل سرخ ، موالي تشنگان است
  

  ي زخم ، گل کرده بر تن او سیصد ستاره

  افتاده در شب ظلم، چون جسم کهکشان است
  

    

  جسمش میان صحرا در خاك و خون طپیده    

  اما سر شریفش ، همپاي کاروان است
  

  هیهات مناالذله ، درس کالس موالست

  این جمله تا قیامت ، سرمشق شیعیان است
  

    

  از جان گذشته، بسیار، در لشکر یزید است    

  موال ، ولی امیرِ از خودگذشتگان است
  

  اینجا قرارگاهِ آزادگان دنیاست

  تمام خوبان شیداي این مکان است قلب
  

    

  کرب و بال ، غدیري است در خاك و خون نشسته    

  معیار حق و باطل ، در روح آن عیان است
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  این خاك آسمانی مهد شهیدسازي است

  ي زمان است این آسمان خاکی ، مهدیه
  

  ساز دنیاست این شهر آرمانی، آینده    

  است ي جهان چون روح عشق و وحدت، گمگشته
  

  روضھ اصغر
  دل بیقرارم گرفته بهانه

  ز اشعار موال براي ربابش

  ربابش که پرورده در دامن خود

  زنی با کمال و جمال بهشتی

  بیا تا برایت بخوانم سرودي

  به جان تو ، من دوست دارم سرائی«

  بریزم به پاي رباب و سکینه

  نه از سرزنش ترسم و نه عتابی

  و دارم ز عشق ربابم ، محبت 

  نهفته در این عشقنامه ، پیامی

  چو موال ، کن اِبراز ، احساس پاکت

  عیان کن محبت به اهل و عیالت

  دال بازگو کن دوباره سرودي

  ز اشعار بانو براي حسینش

  »شدي کشته و غیر مدفون به صحرا«

  چه سخت است بر نیزه عاشق ببیند

  ببینیهایت  محبوبه است سخت چه

  ه بوديبه تو تکیه کردم که چون کو«

  الهی شود کور چشمم که دیدم

  اگرچه شدم پیر ، از داغ اصغر 

  ننوشم دگر آب سرد و گوارا«

  به میزان، دهد بر تو ، پاداش نیکو«

  پس از تو کسی نیست یاري رساند

  براي دمی روضۀ عاشقانه  

  که زد در دل اهل یثرب جوانه

  سکینه، و اصغر، چو گل، مادرانه

  که دارد ز عرفان مریم نشانه

  :ز موال که فرموده او شاعرانه

  که دارد دو محبوبه ام در میانه

  همه ، هستی خویش را ، بی بهانه

  محورانه-ز اِبراز این عشق حق

  »به اقوام و خویشان او مشفقانه

  براي بشر ، ساده و جاودانه

  انهبه همسر، و اقوام او ، صادق

  چنانکه زبانزد شود در زمانه

  جگرسوز و جان پرور و دلبرانه

  :که بود اولین روضۀ عاشقانه

  سر تو به نیزه ، به هر کوي و خانه

  که معشوق او می خورد تازیانه

  در انظار نامحرمانِ زمانه

  »و همراز ما می شدي عارفانه

  لگدکوب شد ، جسم تو ، وحشیانه

  ز داغ تو گشتم ولی چون کمانه

  »نگیرم به سایه ، مکان ، عامدانه

  به روز خسارت، خداي یگانه

  »به ایتام و بیچارگان، خالصانه
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  الهی به عشق حسین و ربابش

  خدایا رسان مهدي منتقم را
  

  بده اجر عُشاقِشان ، بیکرانه

  به خونخواهی جدّ خود، فاتحانه
  

 ھا زیبائی عرصۀ
  هاست زیبائی عرصۀ کربال

  ولی است غمین و خونین گرچه

  گشتن فدائی ، عشق ره در

  خاك بر دریا دو و هفتاد خفته

  خدا خون آن در جاریست چونکه

  عشق لشکر آینۀ هر قلب

  راز زیباي شکوفائی آن

  ب رازین سخن این بشنوید

  

  

  

  هاست شکوفائی زیباي اوج  

  هاست دانائی سرخط برترین

  هاست شیدائی رتبۀ آخرین

  هاست دریائی کوثر ، تشنگی

  هاست آرائی صف مهد ابد تا

  هاست دالرائی و ناز معدن

  هاست شکیبائی مدیون همه

 هاست زیبائی عرصۀ کربال
  

  خونبَھا
  عاشوراست شاهراه ، حق روشن ریمس

  عاشوراست قتلگاه ، خدا عرش رکن که
  

    

  نابود شود جهان صد اگر انتقام به    

  عاشوراست آه ز کمتر مرتبه هزار
  

  او اصغر يخونبها جهان کل ستین چو

  عاشوراست دادخواه ، حق حضرت وجود
  

    

  قاب کی در ، اشک خیتار وسعت تمام    

  عاشوراست نگاه در ، شود دهیچک اگر
  

  خدا يهافرشته تمام جمع محل

  عاشوراست گاه وعده ، زمان و مکان هر به
  

    

  آدم یبن یبائیز و یزشت تمام    

  عاشوراست گاه جلوه در سهیمقا هر به
  

  خلقت دَم نیآخر ، بال و کرب غروب

  عاشوراست پگاه ، خلقت ةجلو طلوع
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  فهمد ینم را نکته نیا»  فلسفه«  اگرچه    

  عاشوراست شاه فرمان به بیغ عرش که
  

  اعجاز کی و هزار کرده مشاهده یول

  عاشوراست کارگاه اثر نیکمتر که
  

    

  دوران در که یئتیه آن هر نیحس از پس    

  عاشوراست سپاه ، پرچم زده حق نام به
  

   احرار یساق و جلودار و دوش به علم

  عاشوراست ماه ، خیتار ظلمت اوج در
  

    

  يبار ، کربال داغ از هـــوختـــس که یدل    

  عاشوراست پناه در ابد به تا شهیهم
  

  ندیاو حضرت غالمان عرش تمام

  عاشوراست گاه مهیخ ، جنان اند دهید که
  

    

  :ادیفر زند یم خیتار دل در نیحس    

  عاشوراست شاهراه ، حق روشن ریمس
  

 لبخند دو آن
  لبخند دو آني وال به طبعم

  طَف لب بر هنوز ست مانده

  عشقۀ گرفت خون صورت بر

   *ونجُة خند و نیحس لبخند

  عرفان اقیاشت خرمن در

  پا بر استی امتیق لحظه هر

  فتاده خون غرقه که کشته بس

   جنونم مذهب رویپ من

  یساق هزار خون به دهیغلت

  مبهوت و مات و گنگ فلسفه شد

  درگاه مقربان و خاصان

   خداوند تبسم استي جار

  لبخند دو آني راسُ نغمه شد  

  لبخند دو آني صفا ریتأث

  لبخند دو آني جال باستیز

  لبخند دو آني فدا به عالم

  لبخند دو آني بال افتاده

  لبخند دو آني سرا و صحن در

  لبخند دو آني بال و کرب در

  لبخند دو آني شهدا مثل

  لبخند دو آني پا به تشنه لب

  لبخند دو آني چرا و چون در

  لبخند دو آني گدا هستند

  لبخند دو آني ها نهیآ در
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  مردن بار هزار است سهل

  است برون جهان نیا قدرت از

  ست داده) غالم( بر صله موال،

  خون تبسم بچشان اربی
  

  لبخند دو آني ازا به دم هر

  لبخند دو آني بها نییتع

  لبخند دو آني جا ، فاصلهی ب

  لبخند دو آني شعرا ما بر
  

و یکی از غالمان که در حال ) ع(در کربال در اوج عطش و خون و مصیبت و حماسه، بین امام حسین * 

شهادت بود دو لبخند ردّ و بدل شد که به عنوان راز سر به مُهري در عالم عشق و شیدائی مستور ماند و هزارگونه 

غالم ابوذر می » جون بر وزن عون«منابع تاریخ آن غالم سیاه را بعضی از . تفسیر عرفانی از خود بر جاي گذاشت

غالم و «و یک » موال و معشوق«آن دو لبخند هرچه هست نمایانگر یک ارتباطی عاطفی است بین یک . دانند

شعر فوق که تحت تأثیر آن دو لبخند سروده شده توصیف ناقصی است از آن جریان ناب عارفانه و . »عاشق

لصانه و نه تفسیري بر آن و جاي آن دارد که غواصان عشق مهدوي در ساحل زیباي آن دو لبخند به عاشقانه و خا

  .هاي او بنشینند صید مروارید شیدائی خود بپردازند و به کشف جلوه

  لعن و سالم

  ها و ادیان اگرچه قلب مذهب

  اگرچه در عزاي جانگدازش

  فرستد اگرچه کل عالم می

  آهیاگرچه هر سالم و اشک و 

  ولی دارد تفاوت عشق شیعه

  سالم شیعه باشد همره لعن

  بدون لعنت و نفرین به دشمن

  پس از صد بار لعنت بر ستمگر

  بُود فرق دگر در عشق شیعه

  سالم شیعه غرق انتظار است
  

  بُود شیداي ساالر شهیدان  

  بُود هر عاقل آزاده ، گریان

  بر آن حضرت سالمی از دل و جان

  راوانبُود سرشار از اجر ف

  در عالم با تمام عشق خوبان

  به عُمّال پلید قتل ایشان

  سالم شیعه دارد عیب و نقصان

  سالم آغاز گردد بر شهیدان

  که ممتاز است در تاریخ انسان

  براي منتقم ، در طول دوران
  

 نیزه بر قرآن تالوت

  تر غریب عالم در تو از نیست آنکه اي

  تر نجیب تو نَسَب از ندیده دشمن
  

    

  است زینب تسکین داروي که بخوان قرآن    

  تر طبیب طبیبی تو از نیست آنکه اي
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  سرفراز یار اي تو خون امتداد در

  تر باشکیب کسی نیست تو زینب از
  

    

  نما عیان را حق معجز و بخوان قرآن    

  تر فریب پر آن از نیست که اي دوره در
  

  کهف جوانمردهاي عجیب ي قصه از

  تر عجیب ، قرآن تالوت نی به باشد
  

    

  شدند خدا حبیب گرچه غار یاران    

  تر حبیب زانها تو یاوران هستند
  

  اشقیاست خونین فجایع از پر دنیا

  تر مهیب زین اي فاجعه ندیده اما
  

    

  بولهب و بوجهل ي فتنه هاي حلقه در    

  تر لهیب پر این از نگشته بپا آتش
  

  تو کنار عیسی و زینب کنار مریم

  تر صلیب بر چنین اند ندیده دینی
  

    

  منتقم موعودِ حضرت »یُجیبِ مَن اَم«    

  تر قریب اجابت به شود می لحظه هر
  

  رجعتند مهیاي شهید صد گوشه هر

  تر نصیب غم آن یاري انتظار در
  

    

    

  اهلبیت غالمان به نما عطا رب یا  

  تر عندلیب دلی ، انتظار باغ در
  

  راه سرخ عبور

  حضور است گاه کربال وعده

  کربال بر بلنداي هستی

  نزد او فکر کوتاه انسان

  میرد اما نور هرگز نمی

  عرصۀ عشق و ناز و سرور است   

  یاي غرور استمثل هیمال

  مثل یک ریگ در کوه طور است

  منکسر در سرشت بلور است



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 36صفحه  

 

  کربال ، چون بلوري که در آن

  برترین جلوة کربالئی

  کربال مقتل نور حق نیست

  عکس زیباي حق کرده ظاهر

  کربال نیست شهري زمینی 

  کربال نیست جاي توقف
  ججججج

  

  عشق تابیده ، منشور نور است

  جلوة انتظار و ظهور است

  مقتل زرّ و تزویر و زور است

  کربال کارگاه ظهور است

  کوثرستان عرفان و شور است

  کربال راه سرخ عبور است
  جججج

  

 هفتاد و سه بار شهادت

  گشت شهید هر یار که در برابرش

  جان داد ز داغ جُندَب وعون و زهیر

  در کوفه سرش به نیزه شد با مسلم

  غلطید به خون کنار هانی و وهب

  هر تیر که خورد هر کدام از شهدا

  صد نیزه به سینه و به پهلویش خورد

  هر بار که دید یاوري در معراج 

  هفتاد و دوبار شد شهید و پس از او
  

  هیدارباب ، کنار پیکرش گشت ش  

  با عابس و جون و اصغرش گشت شهید

  در علقمه با برادرش گشت شهید

  همراه حبیب و جعفرش گشت شهید

  موالي غریب ، در برش گشت شهید

  هربار که هر دالورش گشت شهید

  وصل یاورش گشت شهید ۀاز غبط

  هفتاد و سه بار خواهرش گشت شهید
  

  معجزۀ اربعین
  زائر هیئت هزار هزاران ، دوش به ملَعَ

  پوش کفن و رها خود ز خودجوش، و ساده چشمه چو

  زیارت و وصل عزم به ، شهادت شهر سوي به

  بیدل و عاشق ، تمام ، شهیدان شاه عشق ز

  جان و سر گرفته کف به خطرها، خریده جان به

  عباس و زینب و حسین یا:  شان زمزمه و نوا

  مقاوم هاي قله چو ، راسخ و مصمم همه

  مصلح و عاشق اجتماع چنین ندیده زمان

  عراقی مهر کمال ، هویدا ، قریه و شهر به

  اسالم وحدت و اربعین معجزة فضل به
  

  و معابر دشت و کوه به زینب، یاري به روان،  

  اکابر و جوان و کودك و زن و مرد جمع ز

  حاضر و غایب امام بر ادب عرض براي

  ذاکر و گرفته غم و گریان همه ، او داغ ز

  شرائر هجوم معرض در ، اسلحه بدون

  ناصر و فدائی همه ، مهدي یاري قصد به

  مهاجر رودهاي چو ، خروشان و لطیف همه

  نادر پدیدة چنین ، عمرش به ندیده جهان

  شعائر اعتالي و زُوّار میزبانیِ به

  ظاهر و طالع ، غیب خورشید طلیعۀ شده
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  خون نامه قیام

  )ع(نذر امام سجاد 

  تقدیم به روح پرفتوح سردار شهید محمد مرآتی

  تا شعله پر گرفت و شررگستري نمود

  سجاد و زینبین ، به همراه اهلبیت

  در امتداد راه پدر ، با پیام خون

  ي شام و کوفه را در هم شکست هیمنه 

  آب و غذا و ذبحهر جا که دید کودك و 

  ...یک جا ولی تبسم او غرق شکر شد

  در طول عمر و عهد امامت ، به هر طریق

  است زبور صحیفه اش قرآن صاعد

  تا صبح حشر حضرت سجاد، شیعه را

  است» عشق و پرستش«العباد هادي  زین
  

  آن خاك سرخ را همه خاکستري نمود  

  گشتند اسیر و خصم جفاگستري نمود

  سلسله ، افشاگري نموددر بند ظلم و 

  با تیغ خطبه ، حمله و جنگاوري نمود

  خون گریه کرد و سینه زد و ذاکري نمود

  ..روزي که عدل ، حرمله را کیفري نمود

  خون نامه را به جامعه یادآوري نمود

  در اختناق ، وَه ، که چه پیغمبري نمود

  در انقالب اشک و دعا ، رهبري نمود

  روري نمودبا دین عشق ، او به جهان س
  

  .صحیفه کامله سجادیه، نمونه کامل قرآن صاعد است: امام خمینی

 ي صدق خدا جلوه

 )ع(در مدح امام محمد باقر و امام جعفر صادق 

  یـم ازلـــــگه علــــاي تجلی

  وارث دانش و احکام رُسُل

  گري تا ابد علم تو در جلوه

  ي آئین پدرت بود آئینه

  باقرالعلم رُسل را پسري

  گرچه در مکتب تدریس امام 

  لیک چون منصب عصمت داري

  وسعت علم تو نامحسوس است 

  هرچه از علم کنون در کف ماست

  از اضافات افاضات شما 

  عقل بر نور شما مفتون است 

  جهل و ظلمت ز شما در وحشت 

  زلیـَـَی مـت لَـــب معرفــصاح  

  ي کُل علم تو مجمع اندیشه

  وامدار تو علوم بشري

  باقر علم نبیین پدرت

  ي علم پدري تو شکافنده

  به کماالت شدي عالم تام

  از خدا علم امامت داري

  چون دلت وصل به اقیانوس است

  کفی از کوثر فیاض شماست

  شده بس رشته دانش برپا

  بشریت به شما مدیون است

  عقل و حکمت به شما در وحدت
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گرچه هستید تمامی به صفات   

  هر یکی لیک ز اوصاف نکو 

  بین اسماء و صفتهاي خدا 

  عنی که کالمت حق استصدق ی

  در دلت گنج حقیقت داري

  صدق یعنی سخنت بی کم و کاست 

  صدق یعنی که تو صادق هستی

  صدق یعنی سخنت معیار است

  گوهر صدق خدا در صدفت 

  حق ، صدق یعنی که بُود دینت

  صدق یعنی که خدا با لب تو

  الجرم مذهب تو مذهب اوست 

  شیعه کز همت تو پا بر جاست 

  ه صداقت دارددر جهان هرک

  هرکه در کار دروغ است و ریا 

  شیعه آن است که صادق باشد 

  کذب سرچشمه هر شر و بدي است

  کذب ظلم است و دیانت صدق است

  روح ادیان همگی صدق و صفاست

  شیعه گرچه به وال حیدري است

  اي تشیع ز تو برپا صادق 

  اي گل سرسبد عشق و حیات
  

  ي ذات ي جلوه ده آینهچار

  ي اوگشته مخصوص به یک جلوه

  هست صادق صفت خاص شما

  مکتب و درس و پیامت حق است

  اذن ایجاد شریعت داري

  جلوه کاملی از حرف خداست

  و به حق ، عارف و ناطق هستی

  روحت از صدق و صفا سرشار است

  مستقیم است صراط و هدفت

  حق، نت ــدي و آئیــوعـالادقــص

  شرح و بیان مذهب تو کندمی

  هرچه آید به لبت از لب اوست 

  ي صدق خدا در دو سراستوعده

  به مرام تو قرابت دارد

  هست دشمن به تو و دین خدا

  بی صداقت چو منافق باشد

  مفتاح بهشت ابدي است ، صدق

  روح زیباي عبادت، صدق است

  شیعه آئینه ادیان خداست

  لیک در فکر و عمل جعفري است

  زهرا صادق اي عزیز دل

  تا ابد بر تو سالم و صلوات
  

  باب الحوائج
  السالم علیهم جعفر ابن موسی امام مدح و رثاي در

  سالها حق، دین ،اي بازیچه چو

   فتاد جهالت دست به خالفت

  فریب پر مکتب یک گشت دین و

  گرفت فزونی تکاثر و دروغ

  دجالها دست در بیفتاد  

  داللها نیرنگ و افسون ز

  اجاللها و جاه و نخوت از پر

  مالها و منصب در کرد گل و
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  نبود جعفر بن موسی غیر کسی

  صفت شیطان هارون دستور به

  زور و تزویر به را حق به امام

  امام حبس به اعتراضی نشد

  بند به کاظم موساي بود روان

  شهید شد ها دخمه در غریبانه

   خلق دیدند بغداد جسر بر و

  است رافضی رهبر او«:  گفتند و

  رسول اجر و مزد شد پرداخت و

  قسم الحوائج باب به خدایا
  

  اکمالها و احقاق دنبال به

  بالها ، حق مرغ از بریدند

  چالها سیه کنج فکندند

  اللها چنان مردم گشتند و

  سالها ، دگر حبس به حبسی ز

  ها جنجال و هیاهو از دور به

  حمالها دوش بر ، مرده یکی

  »ها اخالل کرده حق دین در که

  چنگالها و تیغ با بدینگونه

  اهمالها و جهل کن دور ما ز
  

 کرد امر بلکه نداد حضرت آن نحیف پیکر تشییع اجازة شیعیان به ملعون الرشید هارون که است نقل تواریخ در     

 این«. الرَّافِضَۀِ إمَامُ هَذَا: که بزنند جار و بگذارند بغداد) پل( جسر روى بر و برداشته محبس از را او بدن حمّالها تا

  .»شدگان خارج دین از= رافضیان امام است

  ُرجـفَ ـتَ  بُراق 
  ي عرش اعلی است اینجا شفاخانه

  ز انسان و حیوان و جن و فرشته

  کسی نیست اینجا که دعوت نگشته

  نماید گواهی دل هر کسی می

  همه در پی عرض حالند و هر دل

  چو شبنم که بر برگ گلها نشسته

  برپا ، به حال تضرعبه هر گوشه 

  از نسیم توسل ، فضا گشته پُر

  به توبه بلند است دستان خواهش

  ولّیِ خدا آنکه حَی است و شافع

  ، قبل از تشرف روا گشته حاجات

  مالئک بیایند در پیشوازت

  ها جمله وصلند با هم چو معصوم

  ترین بغض تاریخ شیعه بقیعی

  علی ابن موسی است اینجا سراي  

  بپا محشري از تَوَالست اینجا

  و عشق رضا ، مُهر دلهاست اینجا

  که مهمان مخصوص موالست اینجا

  پر از آرزوهاي زیباست اینجا

  اي اشک پیداست اینجا ه به هر چهر

  دعا و مناجات و نجواست اینجا

  و باغ اجابت شکوفاست اینجا

  و جام شفاعت گواراست اینجا

  ي کل غمهاست اینجا هزُدایند

  ، برات عطایاست اینجا که دعوت

  که چون کربالي معلی است اینجا

  سالم تو بر کل آنهاست اینجا

  گاهی هویداست اینجا ز هر جلوه
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  تفکر که افضل بُود در عبادت

  موعود خلقتبهین آرمانشهر 

  اگر در تمناي کشف و شهودي

  برون آر نعلین تنگ تعلق

  اگر لذت سیر معراج خواهی

  بزن دل به دریاي مواج وحدت

  تماشاگه مهر و نیکی و پاکی

  اگر معرفت گُل کند در زیارت

  طلب کن ز او هرچه خواهی) غالما( 

  خدایا فرج کن تو در کار مهدي

  دعاي فرج ذکر یاران مهدي است
  

  به تو هدیه از حق تعالی است اینجا

  ها حکمفرماست اینجا در اندیشه

  بُراق تفرج مهیاست اینجا

  ي طور سیناست اینجا که آئینه

  پیماست اینجا فروسنماز تو 

  که هر قطره در حکم دریاست اینجا

  تجلیگه عشق و رؤیاست اینجا

  ي ماست اینجا جنان کمترین بهره

  که پاداش شعرت دو دنیاست اینجا

  که اوج دعا این تقاضاست اینجا

  رضا همنوا با مسیحاست اینجا
  

  نذر حضرت احمد ابن موسی رباعيچند 
در دهۀ کرامت ایام والدت حضرت ثامن الحجج،  ) ع(ابن موسی ، شاهچراغ  تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت احمد

  )س(و خواهر بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه ) ع(امام رضا 
  

  در حق بشر هیچکس این داد نکرد

  خویش در کل جهان کسی ز سرمایۀ

  

  جود و کرم و بزرگواري داري

  هرچند هزار برده کردي آزاد

  

  مکناي شاه مرا اسیر صیاد 

  ولی اي بسی برده ،آزاد نموده
  

  تاریخ بجز تو از کسی یاد نکرد  

  اینقدر کنیز و  برده آزاد نکرد

  

  داري داريي ضد بردهاندیشه

  صد خیل غالم افتخاري داري

  

  جز با قفس عشق ، مرا شاد مکن

  من را به رضا ببخش و آزاد مکن
  

  8/8/88 - زرقان 
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  ندوی مزامیرمثنوی ک
  

  اهللا علیها ستایش حضرت فاطمۀ معصومه سالممدح و در 
  

  سالم اي میوة باغ مناجات

  االسرار بینش سالم اي مخزن

  سالم اي کوثرستان سخاوت

  سالم اي چلچراغ سینۀ شب

  سالم اي کربال در سینۀ تو

  سالم اي چشم مذهب از تو روشن

  سالم اي عالِم علم الهی

  سالم اي آبیار باغ ایمان

  را الهه» و عصمتعشق «سالم اي 

  سالم اي روح قرآن در تو جاري

  سالم اي دُرّ اقیانوس عصمت

  کفو و قرینی سالم اي آنکه بی

  سالم اي وارث علم امامت

  سالم اي آنکه از فضل و مناقب

  البحرین دانش سالم اي مجمع

  سالم اي روحبخش عشق و عرفان

  تو عرفان علی در سینه داري

  تو فانوس خدا در شام تاري

  آن نوري که بر هر دل بتابدتو 

  است دلی که ره به معراج تو بُرده

  گشاید دلی که ره به نورت می

  سپهر بارگاهت الیزالی است

  تــــزال بارگاهـــهر الیـــسپ

  کواکب مثل تو تابنده هستند

  تابی هماره تو خورشیدي و می

  کلید افتتاح باغ حاجات  

  شــــرینـــنان آفـــالج یحـــتاــمف

  بارد کرامت که از دست تو می

  سالم اي در صبوري مثل زینب

  چه داغستان بُود آئینۀ تو

  سالم اي دین به نام تو مُزیّن

  سالم اي جلوة حلم الهی

  کار دشت عرفان سالم اي الله

  را الهه» ناز و نعمت«سالم اي 

  کاري سالم اي مُصحف آئینه

  باي عترتسالم اي گوهر زی

  و یکتا گوهر عرش برینی

  نهایت که در تو جا گرفته بی

  شده ، جنت به زُوّار تو واجب

  که معصومین نمودندت ستایش

  افزاي مُحبان سالم اي بَهجت

  تو نور زهره در آئینه داري

  گان را راهداري کرده گم تو ، ره

  صراط المستقیم حق بیابد

  است ره صد ساله را یک شب ، سپرده

  نماید غیب عالم می سفر در

  اي از عرش عالی است که زیبا گوشه

  پُر است از کوکب علم و فقاهت

  اگرچه مرده ، اما زنده هستند

  گردد ستاره و محو شمس می
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  ستاره ، گر که پیدا نیست در روز

  تو خورشیدي و در عرشت کواکب

  طانی و آنها کارپردازتو سل

  تو مشغول امور مُلک و دینی

  کواکب ، چونکه مأمور شمایند

                      *  

  سالم اي روح قرآن در تو جاري

  دلم در بارگاهت مثل کاهی است

  اي با چشم جانت تو او را دیده

  و من در انتظار آن عزیزم 

  ، از اوست نشاط و آه و اشک و گریه

  ینۀ منالهی ، جمکران س

  توانی با وساطت تو اما می

                     *  

  سالم اي دُرّ اقیانوس عصمت

  تو همنام عزیز مصطفائی

  بُود همنام آن بانو ، فراوان

  ولی تنها فقط با قدر افزون

  ها ، کم در عرب نیست ها ، کُنیه لقب

  بُود این هر دو نام از جانب حق

  ریز عرب، هرچند جاهل بود و خون

  قبل از تو در ادیان و مذهبکسی 

  ولی تنها توئی شایان این نام

  شدي معصومه چون معصوم بودي

  مقام عصمت از حق گشته اهدا

  تو معصومی و نامت با مُسماست

  اگر از هم به ظاهر دور هستند

  ندارد هیچیک با دیگري فرق

  زمان بر ذات آنها نیست شامل

  افروز شده ، حل در شعاع عالم

  هزاران عهده دارند از مناصب

  که هر یک منصبی دارد ز اعجاز

  و در هر کار داري جانشینی

  گشایند یگره از کار مردم م

                    *  

  کاري سالم اي مُصحف آئینه

  ولی در انتظار روي ماهی است

  هزاران بار ، بین زائرانت

  خواهم به پایش ، جان بریزم که می

  گویم، که این جان هدیه از اوست چه می

  شود با مَقدم مهدي مُزیّن

  نمائی حاجت دل را اجابت

                     *  

  وهر زیباي عترتسالم اي گ

  تو در طینت ، همان خیرالنسائی

  ز نسل طاهر و پاك امامان

  توئی معصومه ، نزد فاطمیون

  لقب نیست» معصوم و معصومه«ولی 

  که باشد الیق پاکان مطلق

  داشت پرهیز» اسم حُسنی«از این دو 

  نبوده با چنین نامی ، مُلَقب

  که باشد مُنبعث از وحی و الهام

  لوم بوديها مظ و چون معصوم

  به تو ، اي دَر والیت ، مثل زهرا

  که هر معصوم با نامش ، مُجزاست

  ولیکن ، جملگی یک نور هستند

  همه هستند در ذات خدا غرق

  مکان در بین آنها نیست حائل
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  حیات و مرگشان باشد خدائی

  نیز هستند خدا هرجاست ، آنها

  خدا با جانشینانش عجین است

  سالم ما به هر یک ، بر بقیه است

  ولی در هر زمان ، یک نور ، تنها

  در آن عصر و زمان ، او هست ، محور

  سالم عصر ما ، تقدیم مهدي است

  اگرچه ، جمله ، مأذون خدایند

  سالم اي عمۀ آن نور غائب

  در جسم دنیاستمهدي روح حق که 

                       *  

  سالم اي آنکه واجب گشته جنت

  حرم زیباترین تصویر هستی است

  زیارت ، مکتب موالشناسی است

  ائمه گرچه از یک نور هستند

  ولی هر یک تجلیگاه اسمی است

  تو مأمور چه هستی اي گل پاك

  مَلَک، چون آشنا با عشق شیعه است

                       *  

  نیکُفو و قری سالم اي آنکه بی

  تو ، عمرَت مثل زهرا بود کوتاه

  پدر ، زندانیِ بند ستم بود

  از این زندان به آن زندان ، هماره

  شباب عمر تو با غصه سر شد

  برادر ، بعد بابا ، گشت تبعید

  برادر بر قضاي حق رضا بود

  برادر ، آنکه سلطان جهان است

  برادر ، آنکه فضلش بی حساب است

  برادر آنکه با دست خدائی

  ندارند از خدا یک دَم جدائی

  و مُشرف بر دل هر چیز هستند

  و هر یک بر بقیه ، جانشین است

  استجواب جملگی بر ما هدیه 

  دار کلّ آنها شود آئینه

  که بر مردم رسانَد فیض کوثر

  و بر هر گل بُود تسلیم مهدي است

  کنون با دست مهدي ، رهگشایند

  که باشد سِرّ موعود مذاهب

  و در این جانشینی ، فرد و یکتاست

                     *  

  به زائر ، گر بُود عارف به حقّت

  زیارت ، جلوة زیباپرستی است

  ت مزد این زیباشناسی استو جنّ

  اگرچه از دوئیت دور هستند

  و مأموریت هر یک به قِسمی است

  که عشق شیعه را بُردي بر افالك

  استاین ودیعه گر بر  همیشه سجده

                       *  

  و یکتا گوهر عرش برینی

  پر از هجر و پر از درد و پر از آه

  دلت از هجر او دریاي غم بود

  بودي چون ستارهپی خورشید 

  دلت تقویم هجران پدر شد

  و با غصه ، ز مهد وحی ، کوچید

  که رسم اهلبیت مصطفی بود

  و حکمش بر همه عالم روان است

  و قدرش در زمین چون آفتاب است

  گشائی همه کارش بُود مشکل
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  در ، آنکه معشوق زمان استبرا

  گویم ، تو دانی برادر ؟ من چه می

  شما یک روح واحد در دو جسمید

  چه دردي بدتر از هجر دو همروح

  بُود این بهر آن ، درمان و مرهم

  بُود دیدار هر دو ، عین درمان

  سفر کردي که موال را ببینی

  ولی در بین ره ، روحت سفر کرد

  اباالفضل سپاهش ، میر احمد

  گرچه غم ، دلت را منکسر کردا

                       *  

  سالم اي چشم مذهب از تو روشن

  اگرچه عمر تو با غم عجین بود

  چه دینی ، دین سبز رستگاري

  چه دینی، دین سرسبز تکامل

  چه دینی، آنکه بعد از رحلت یار

  چه دینی، دین نه ، ابزار چپاول

  طریق شرعیِ معصوم کشتن

  اسالم طریق سارقان نام

  دیدي خزان باغ دین را تو می

  دیدي که با نام دیانت تو می

  دیدي رهِ آیندگان را تو می

  گذشته ، بهر تو سرشار غم بود

  تو با آن حجم اندوه و مصائب

  سقیفه راه را با حیله کج کرد

  سقیفه ، آتش دیرینه افروخت

  سقیفه ، حکم بر سفیانیان داد

  سقیفه ، قتل عامِ کربال کرد

  زوبین و شمشیري ندارد فلک ،

  و محبوب دل کروبیان است

  را وجه ثانی» رضا«که خود هستی 

  شما یک نور مطلق با دو اسمید

  باشد قلبشان ، از هجر ، مجروح که

  شفاي آن و این ، پیوسته باهم

  که باشد در وجود هر دو ، یک جان

  گل درمان ز وصل او بچینی

  برادر  را ز غم خونین جگر کرد

  به خون غلطید با آل محمد

  خدا نسل شما را منتشر کرد

                       *  

  سالم اي دین به نام تو مُزیّن

  ترین درد تو دین بود اصلیولی 

  آورتر از ابر بهاري نشاط

  ره شیدائی و عشق و توکل

  کُشی گردید ابزار براي حق

  طریق نحس توجیه و تجاهل

  رهِ قانونیِ مظلوم کشتن

  براي حاکمیت بر ري و شام

  و پائیز امام هفتمین را

  شد اهانت به محبوب خدا می

  مقدس بازي درّندگان را

  ستم بودو آینده پر از جبرِ 

  کردي ، بجز لعنت به غاصب چه می

  سقیفه با خداي عشق ، لج کرد

  و قلب حضرت آئینه را سوخت

  و دَجّالیگري بر دلقکان داد

  ها کرد و قرآن را به روي نیزه

  فلک ، بیچاره ، تقصیري ندارد
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  فلک ، عصر و زمان و روزگار است

  سقیفه پس از صد سال از حکم

  که در زندان ، دهد زهر هالهل

                       *  

  سالم اي چلچراغ سینۀ شب

  سوزد از این درد و داغت دلم می

  جوشد درونم دلم تنگ است و می

  اگر داغ دلت را تازه کردم

  نگفتم» دریاس و میخ «هنوز از 

  چه سازم من غالم اهلبیتم

  نه آتش، بلکه خشمی ناب دارم

                       *  

  سالم اي آنکه داري دوست، چون گل

  اجازت دِه ز غم کمتر بگویم

  اجازت ده که شعري تر بخوانم

  بگویم خاطرات داغ سرخی

  حدیث اولین وصل و زیارت

  هنوز آدم میان آب و گل بود

  دل نبودمولیکن من ز اهل 

  دانم کدامین دست عاشق نمی

  در آنجا رنگ و بوي گل گرفتم

  تو در بزم ازل با مهربانی

  مرا تا بر گرفتی ، پر گرفتم

  شکستی با محبت قلب سنگم

  ز عشقت ، دل ، از آن تنگی در آمد

  »احجار کریمه«شدم مانند 

  سپس در هر قنوتی جا گرفتم

  عقیق قلب شیعه ، اینچنین است

  زند بر عهد فطرتکه صیقل می 

  او هم داغدار است» قسم بر عصر«

  شد خلیفه اي می کجا بوزینه

  به معصومی گرفتار سالسل

                       *  

  سالم اي در صبوري مثل زینب

  بسوزد آنکه آتش زد به باغت

  شده آتشفشان ، هر قطره خونم

  ببخشا، جرمِ بی اندازه کردم

  نگفتم» خنجر و حنجر«هنوز از 

  بیتم پُر است از زخم و آتش بیت

  دارم» نوّاب«که من در سینه ، یک 

                       *  

  لــلبــاي بـه یـوانـخ هـامـن ارتـزی

  تر بگویم رینــور ، شیـــکمی از ش

  خوانمــگر بــاي دی هــنام ارتـــزی

  ام را باغ سرخی که کرده سینه

  که برپا کرده در قلبم قیامت

  گاه اهل دل بود قبله» عترت«که 

  حاصل نبودم بجز یک سنگ بی

  مرا انداخت در باغ شقایق

  تَغَزُّل ، یاد از بلبل گرفتم

  این گُلسنگ کردي میزبانی از

  و مهرت را چو جان در بر گرفتم

  و جا کردي درون قلب تنگم

  دلم از هیبت سنگی در آمد

  عقیق عشق من شد نیمه نیمه

  کف دست نیایش ، پا گرفتم

  تجلیگاه عشقی آتشین است

  درخشد ، نور عترت و در آن می
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                       *  

  االسرار بینش سالم اي مخزن

  تو یاس عترتی، من مرغ عشقم

  تو و زینب پرستاران دینید

  ودیدـــازان وجــس نهـــما آئیـــش

  شما تصویر ایزد در زمینید

  خیز سیبید پر از عطر اجابت

  دل شیعه بُود گنج محبت

  والي تو در این دل جا گرفته

  نهایت اي در بی چون ذرهولی 

  تو بانوي بزرگ کائناتی

  دلم با عشق تو ، شد آسمانی

  هاي کویري دلم شد مثل شن

  کنون از یُمن عشقت در مدارم

  فقیر عشقم و محتاج مهرم

  اگر بینی که اقیانوس داغم

  پر از راز و پر از ناز است عشقم

                       *  

  سالم اي کوثرستان سخاوت

  الشأن دینی ي عظیمتو بانو

  تو گنج عصمتی اي نازدانه

  تو معصومی و من عصمت پرستم

  تو خورشیدي و من شمعی صبورم

  تو بارانی و من یک باغ زردم

  تو دریائی و من صحراي خشکم

  تو عین کوثري ، من چون کویرم

  تو فجر صادقی ، من شامگاهم

  گردم تو ، گلشن ، من نسیمی دوره

  تو شهدخت حریم کبریائی

                       *  

  شــــنریـــنان آفــــالج یحــاتــمف

  مهاجر ، در ره قم تا دمشقم

  روح خدا را جانشینیدما ــــش

  شما در خیمۀ هستی عمودید

  را جانشینید» او«شما در عشق ، 

  »اَمّن یُجیبید«و پاسخگوي هر 

  و دین و مذهبش باشد والیت

  و قلبم وسعت دریا گرفته

  دلم افتاده کُنج سَرسَرایت

  تجلیگاه اسماء و صفاتی

  کهکشانیشدم مثل غباري 

  روان ، در کهکشان راه شیري

  طوافی جاودانی ، گشته کارم

  به این اوصاف مشهورِ سپهرم

  مــچراغـــظ و شاهــیر حافـــسف

  عقیق سبک شیراز است عشقم

                       *  

  بارد کرامت که از دست تو می

  و چون جان محمد ، نازنینی

  که هستی هستیِ ما را بهانه

  و آئین الستمکه بوده دین 

  هزاران سال نوري از تو دورم

  زداید داغ و دردم که لطفت می

  اي بر ناي خشکم عطا کن دجله

  »الغدیرم«اي از  بنوشان جرعه

  هاي سیاهم پر از دلواپسی

  الهی تا ابد دورت بگردم

  گشائی مشکل» ولیّ«تو مثل هر 
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  نوازي ریبان را چو خواهر میغ

  تاب و صبري دل و بی ز بس نازك

  دلت دائم هواي گریه دارد

  چنان باران ، نگاه مهربانت

  کلید قفل بسته در کف توست

  دعایت نزد خالق مستجاب است

  کند رد دستهایت خدا کی می

                       *  

  سالم اي آنکه از فضل و مناقب

  گناهمتو معصومی و من غرق 

  چه بودم روز اول؟ گوهري ناب

  چه بودم روز اول؟ رَشک افالك

  چه بودم روز اول ؟ عاشقی مست

  به نفس خود ، ز جرأت ، ظلم کردم

  دل من حاجت بسیار دارد

  اي اذن زیارت اگرچه داده

  دو چشمم گشته فرش آستانت

  به سویت آمدم به جرم بسیار

  به حق عشق این پاکان شیدا

  و دستگیريتو بانوئی کریم 

  سارت اي در سایه پناهم داده

  اگرچه در دل من معرفت نیست

  استجابت» کاف و نون«به حق 

                       *  

  سالم اي وارث علم امامت

  قرارم شده وقت وداع و بی

  شوم از قدس کویت جدا تا می

  چه دیده در ضریحت ، طفل احساس؟

  بُود طفل دل شیعه ، مسیحت

  گدازي ز درد درمندان می

  شبیه آسمان پر ز ابري

  یبانه بباردخواهد غر که می

  دهد بر زائرانت طراوت می

  دواي جان خسته در کف توست

  سؤالت از خدا ، عین جواب است

  که خود داده به تو اذن شفاعت

                       *  

  شده جنت به زُوّار تو واجب

  سرافکنده، پشیمان ، عذرخواهم

  ولی اینک چه هستم؟ کرم مرداب

  ولی اینک چه هستم؟ کمتر از خاك

  ولی اینک چه هستم؟ ظالمی پست

  ز جهل خود به عترت ظلم کردم

  اي غمبار دارد ولی پرونده

  آید ز خجلت سرم باال نمی

  که شوید خاك پاي زائرانت

  شدم حل در میان سیل زُوّار

  بدي مانند من را هم ببخشا

  پذیري یقین دارم که عذرم می

  همین، بس باشدم ، مزد زیارت

  نیست ولی تصمیم تو ، جز مصلحت

  صالحم ، هرچه باشد ، کن اجابت

                       *  

  نهایت که در تو جا گرفته ، بی

  و من محکوم جبرِ اختیارم

  گریزد، دل به سویت چو کودك ، می

  گل مریم ؟ گل نرگس ؟ گل یاس؟

  چو دیده نور مریم در ضریحت
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  حس دهوش و بیشود م دل من می

  گل گمگشتۀ ما زائر توست

  گل یاس غریب ما ، توئی تو

  مزارش گرچه در تاریخ ، گم شد

  طفل احساس:  تو زهرائی و شیعه

  چسبد چو کودك بر مزارت که می

  نهد سر چو بر زانوي مهرت می

  نوازي ، مادرانه تو او را می

  طواف یار ، پایانی ندارد

                       *  

  ي آنکه در گلزار معناسالم ا

  سالم اي آنکه دل از من ربودي

  دار سرنوشتم سالم اي عهده

  سالم اي آنکه در وقت جدائی

  چو دادم دفعۀ آخر سالمت

  کشانم دلت را من به این سو می«

  شنیدم تا پیامت ، اي دالرام

  وزید عطر تَجلّی سوي باغم

  همینکه پرتوي از خُلد دیدم

  اشارهچو داغم تازه شد با این 

  پر از گلهاي اسلیمی شدم من

  شدم تا نقش بر ایوان عرشت

  هایت شدم نیلوفر گلدسته

  شدم نقش در و دیوار و بامت

  نماد انتظار و اشتیاقم

  گذارد هر آنکه در حرم پا می

  دل هر زائر ، اینجا ، نقش بسته است

  ضریح و عرش و فرش آستانت

  ضریحت ، هست جمع قلب عُشاق

  بوید ز قبرت عطر نرگس چو می

  که عطرش در حریم طاهر توست

  حضرت زهرا ، توئی توشبیه 

  گر در شهر قم شد ولیکن ، جلوه

  بوید ز تو ، عطر گل یاس که می

  بارد از غم در کنارت و خون می

  هاي مادر طلب دارد نوازش

  گیرد بهانه و کودك ، باز می

  و جز تکرار درمانی ندارد

                       *  

  به دل الهام کردي راز گلها

  ديو از الهام ، سرشارم نمو

  که هرچه امر فرمودي ، نوشتم

  گشائی نمودي از دلم مشکل

  :به گوش جانم آمد این پیامت

  »که باشد تا قیامت ، میهمانم

  هوائی شد دلم در عرش الهام

  شکوفا شد انارستان داغم

  رگ شیرین عقلم را بریدم

  دلم پیچید بر ساق مناره

  به هر دلخسته ، تقدیمی شدم من

  دلم روئید در بستان عرشت

  و بال و پر کشیدم در هوایت

  که با هر زائري گویم سالمت

  گل اسلیمی طاق و رواقم

  گذارد دلش را نزد تو جا می

  و هر آئینه ، یک قلب شکسته است

  پر است از نقش قلب زائرانت

  هاي عشق و میثاق پر از گُلمهره
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  زان استخ گل اسلیمی تو بی

  بُود تصویري از جنّت ، حریمت

  اگر که از طال یا خاك و خشت است

  گلستان تو ، باغ مردگان نیست

  دلت ، بخشیده جان ، بر قلب زُوّار

  در و دیوار در ذکر و تَوَلّاست

  مناجات از دل هریک بلند است

  از این باغ به ظاهر سرد و خاموش

  فکنده غلغله در کهکشانها

  و تصویر نواي بینهایت اصل

  »مَنیّت«کنون که دل رها شد از 

  کنون که حل شدم در بی زمانی

  به همراه هزاران قلب پاره

  سالم اي آنکه از پاکی و خوبی

  سالم اي میوة قلب پیمبر

  سالم اي یاس گلزار خدیجه

  سالم اي مجتبی را نور دیده

  سالم اي دختر شاه شهیدان

  سالم اي دختر معصوم سجاد

  ، بنت صادق سالم اي بنت باقر

  الحوائج سالم اي دختر باب

  ابن جعفر سالم اي دختر موسی

  سالم اي زینب شاه خراسان

  سالم اي عمۀ تقّی و هادي

  سالم اي عمۀ موالي محصور

  سالم حق بر آن خورشید حاضر

  سالم اي عمۀ موعود ادیان

  سالم اي پاسخ دریاي خواهش

  گشایش کن تو ابواب حوائج

  که سیراب از سرشک عاشقان است

  وزد بر ما نسیمت ز جنّت می

  بهشت است حریمت یک در باغ

  ات جز نقش جان نیست گل اسلیمی

  نگاهت زنده کرده نقش دیوار

  چو اَجرام سما ، هر ذره ، شیداست

  که هریک نایب یک دردمند است

  رسد بر پردة گوش فغانها می

  نامه خوانها سکوت این زیارت

  »کَندوي مَزامیر«حرم را کرده 

  نهایت گر شد ، بی و در او جلوه

  انیو نوشیدم ز شهدي جاود

  خوانم دوباره نامه می زیارت

  وبیــــــالعی ارــــیگاه ستــــلــتج

  سالم اي دختر زهرا و حیدر

  سالم اي نسل پاکان را نتیجه

  سپیده العین قُرةسالم اي 

  سالم اي خواهر آن ذبح عطشان

  سالم اي مثل او مظلوم و ناشاد

  سالم اي گنج عرفان و حقایق

  که باشد قدر تو از وصف ، خارج

  سالم اي وارث اسرار کوثر

  ساالر ایمان سالم اي کاروان

  سالم اي آنکه هادي و جوادي

  امام عسکري ، آن خازن نور

  که غایب مانده از بس هست ظاهر

  که باشد وارث جمع رسوالن

  که داري از خدا اذن گشایش

  فراهم ساز اسباب معارج
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  کنعنایت بر دل محتاج ما 

  شفاعت کن ز ما، در روز محشر

  الهی نور تو در ما نمیرد

  به حق قلب پاك و طاهر تو

  الهی ، قلب شیعه شاد گردد

  البحرین دانش سالم اي مجمع

  اگرچه وقت غمبار وداع است

  دلم از دیدنت سیري ندارد

  اجازت ده دوباره پر بگیرم

  سالم اي میوه باغ مناجات
  

  حیاتی طیبه بر ما عطا کن

  بِبَر ما را به گلزار پیمبر

  عشق تو را از ما نگیرد خدا

  روا ، هر زائر تو شود حاجت

  و دنیایش فرج آباد گردد

  که معصومین نمودندت ستایش

  دلم ناراضی از این انقطاع است

  بجز تکرار ، تدبیري ندارد

  ستایشنامه را از سر بگیرم

  ....کلید افتتاح باغ حاجات 
  

  اعجاز کالم رسول

  دو صد سال قبل از عروج رضا

  یک پاره از جان من: بفرمود 

  بُود مدفن آن خدائی سرشت

  و هر کس زیارت کند آن غریب

  ر شد که گردد دروغظعدو منت

  بسی گفته شد طوس و بطحا کجا؟

  دو قرنی گذشت و نشد در بصر

  که تا شد رضا دفن در ارض طوس

  و هر کس که شد واقف از دفن وي

  رضا نیز خود معجزي دیگر است 

  ایثار اودگر اینکه از لطف و 

  بُود حرف احمد کالم خدا

  امامان تمامی ز یک گوهرند

  ز قول رسول» پارة جان«ولی 

  که یعنی رضا مظهر کوثر است

  و جان رسول خدا از خداست
  

  خبر داد از مدفنش ، مصطفی  

  شود دفن در طوس، دور از وطن

  هاي بهشت یکی روضه از روضه

  شود از عنایات حق با نصیب

  پر فروغحدیثی چنین عالی و 

  بهشتی در آن سوي دنیا کجا؟

  گر ، جلوه حدیث رسول خدا

  ، با فسوس و شد زنده قول نبی

  به اعجاز حرف نبی بُرد پی

  که او وارث دین پیغمبر است

  بهشت است پاداش زُوّار او

  ز وحی است هر گفتۀ مصطفی

  همه پارة جان پیغمبرند

  شده منحصر بر رضا و بتول

  استو چون مادرش، جان پیغمبر 

  گر در وجود رضاست و حق جلوه
  



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 51صفحه  

 

  جام توسل
  ترکیب بند در میالد امام جواد علیه السالم

  دهند ها عطر تَغَزل می لحظه

  ام گل کرده است باز هم شیدائی

  قدسیان امشب به مام اهلبیت

  انبیا در جشن میالد جواد

  ها به مستان زمین آسمانی

  عقل امشب مانده پشت در ولی
  

  دهند بلبل میعاشقان را طبع   

  دهند در کجا جام توسل می

  دهند هاي یاس و سنبل می دسته

  دهند دسته دسته بر رضا گل می

  دهند جام وحدت بی تأمل می

  دهند راه بر عشق و تخیل می
  

  ورــاه نــبار دیگر در تجلیگ

  کرد نور دیگري از حق ظهور

  امشبم در سینه شور دیگریست

  امشب از هفت آسمان باالترم

  همنشینم با رضا در بزم نور

  تا سحر قنداقۀ سبز جواد

  اند عرشیان در بزم راهم داده

  شادم از شاديِ موالیم رضا
  

  دل ، بیابانگرد طور دیگریست  

  چون مرا در دل حضور دیگریست

  در سرم امشب غرور دیگریست

  دَمبِدم در دست حور دیگریست

  شعر من برگ عبور دیگریست

  یستفردا ، سرور دیگر شاديِ 
  

  از شرق وال نور جواد دسر ز

  تدادـیافت ، آئین محمد ، ام

  امشب آهنگ غزل دارد رضا

  این ستاره در کنار ماه چیست؟

  باغ آمالش ثمر آورده است

  کور قلبی ابترش نامیده بود

  شود گهواره جنبان جواد می

  آسمان را حجتی دیگر رسید
  ج

  گاهی چون عسل دارد رضا بوسه  

  دارد رضاکودکش را در بغل 

  میوه از باغ امل دارد رضا

  کوثري را ماحَصَل دارد رضا

  العمل دارد رضا تا سحر خیر

  بَدَل دارد رضا آفتابی بی
  

  تقی چون چلچراغ ردبا ور میـن

  راغــومه و شاهچــعصـدر بر م
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  عرشیان با اذن حق بر خاص و عام
  

  دهند جام صهباي شفاعت می

  کامران گردد دل هر مستمند

  کوثر جلوة جاوید فیضهست 

  گشته کوثر جاري از جود جواد

  از همه شاهان عالم برتر است
  

  بخشند بر عالم مدام هدیه می  

  بر تمام عاشقان این امام

  االنام در توسل بر گل خیر

  کام مثل باران در کویر تشنه

  در خالئق عین نور مستدام

  المهر که باشد در سراي او غ
  

  ام کردها ـد الهام ، انشـآنچه ش

  ام طبع خود را وقف زهرا کرده

  اعجاز جاري

به ) ص(و بیان حدیثی از حضرت محمد )ع(در مدح و منقبت اهلبیت و انتظار فرج و سوگ امامین عسکریین 

  »ما جاء فی االثنی عشر و النص علیهم«باب  –الحجه تاب،کاصول کافی: نقل از کتاب
  

  گذشتند از پشت هم روزگاران

  پیام پیامبرگذشت و  زمان می

  و گفتند حرف نبی یک دروغ است

  ولیکن درست آمد از آب بیرون
  

  روان بود این معجز پیشگوئی

  کرد  حدیثی که هر دوره اعجاز می

  امامان یکایک رسیدند و رفتند

  حق و باطل ي شناسائی جبهه

  به گرد وجود امامان بر حق

  چو دشمن عیان دید اعجاز جاري

  ديدر افکند طرحی به تبعید ها

  که از او و فرزند او پا نگیرد

  ن بماندروَتَکه حرف پیامبر سِ

  تر ز دوران آن عسکریین سیه

  النّقی گشت محصور و تبعید علیَ

  و خفتند در خون خود شهسواران  

  نمودند یاران به هم منتقل می

  همه دشمنان و سیاستمداران

  همه نامهاي والیتمداران
  

  به هر نسل مانند سیالب و باران

  آئینه دارانبه نام امامی ز 

  و کردند هر دوره را نور باران

  شد آسان براي همه حقگزاران

  چو پروانه گشتند انبوه یاران

  جدا کرد آئینه از جمع یاران

  و محصور کردش میان سواران

  گل سرخ موعود چشم انتظاران

  و مردم نبینند آن گلعذاران

  ي روزگاران نبوده است در پهنه

  چنان آفتابی میان حصاران
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  زمانی پر از فتنه و دین فروشی

  پر از اختناق و فساد و تباهی

  روان بود اشک حریم تشیع

  شکستند دزدان چراغ هدایت
  

  جانشینش ، پس از آن امام هدي

  تر شد ها تنگ عسکري حلقهو بر 

  ولی شد تولد امام زمانها

  امام هدي حضرت مهدي آمد

  ولی گشت غایب به اذن الهی

  ي دشمنان نقش بر آب و شد نقشه

  حدیث رسول خدا شد محقَق

  

  ولی یافت در کل دوران ادامه

  به هر روزگاري جهان تشیع

  ولی شد شکسته حصار تجاهل

  »اجتهاد و تفکر« و شد شیعه با 

  در آرمانشهر سبز تشیع و 

  ، از این رو جدا نیست قرآن ز عترت

  و دشمن جدا کرد عترت ز قرآن 

  الطیر معراج  دو بال است در منطق

  پریدن به یکبال ممکن نباشد 

  دو بالند قرآن و عترت، که با آن
  

  مضامین ناب حریم والیت

  ي شعر شیعی  بلنداي اندیشه

  لطیف است فکر رشید تشیع 

  رسیده به جغرافیاي محبت 

  داران ي نیزه ین بود در سلطهکه د

  ي سوگواران پر از ناله و گریه

  ز هجران هادي چو ابر بهاران

  و گشتند با حیله از کامکاران
  

  شد به جمعیت بیقراران» ولّی«

  حسن ماند تنها میان تتاران

  بن عِمران میان حصاران چو موسی

  و پایان پذیرفت اندوه یاران

  که سازد جهان تا ابد نورباران

  طف خداوند آن شهریارانز ل

  و پیروز گشتند کشتی سواران
  

  جنایات دشمن هزاران هزاران

  کاران ها دید از فتنه بسی ضربه

  به هر دوره با غیرت پاسداران

  بهین مکتب عزت هوشیاران

  رسیدند بر کام خود بختیاران

  که خواهد به هر دوره آموزگاران

  که مردم نبینند آن رازداران

  ي بالداران ضروري در اندیشه

  کاران تعادل نباشد در افراط

  رستگاران» خود«رهیدند از حبس 
  

  زالل است و روشن چو ذهن بهاران

  ي کوهساران ستبر است چون سینه

  زاران چو افکار خورشید در الله

  کنون عطر تاریخ امیدواران
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  اگر نام دشمن روان بر قلم شد

  اگر شد بیان وصف اعجاز جاري

  اگر قرنها شعر خونرنگ شیعی

  هدف بوده تشریح دشمن شناسی

  ي من و دشمن همین جاست،در سینه

  جهل و ظلمت  ي منی که شدم بَرده

  منی که زدم تیغ بر پشت فطرت

  منی که شکستم چراغ تعقل 

  دیو سیرت من غاصب خائن 

  هویت  ، من بی تفکر من بی

  جهادي است اکبر کنون پیش رویم 

  » ما«منی که به اکسیر وحدت شود 
  

  والیت نباشد چنان پادشاهی 

  اسم اعظم بُود در خالئق» ولی«

  والیت چنان بذر صلح جهانی 

  شناسد  رسولی که آینده را می

  شود یار مهدي  بشر عاقبت می

  اسی ــشنخود ۀمـــدار سرچشـــعلم

  اراده کند محو و باطل  رِ و نو

  ، تنها، سخن گو  غالما تو از عشق

  ، همان عقل عاشق همان عشق عاقل
  

  ساران و اشک قلم ریخت چون چشمه

  و تکریم و تعظیم کوثرتباران

  نگاران خونشده منبر و سنگر 

  سربداران ي که اصل است در جبهه

  بیشماران ،  و هستند مانند من

  و کردم هر آئینه را سنگباران

  داران دام ۀو گشتم چو بازیچ

  و مغز زمان را خوراندم به ماران

  خواران ، من جیره اراده من بی

  ام مسخ در روزگاران که گردیده

  داران به رسم شهیدان و شب زنده
  

  هر پیر جمارانچنان آرمانش
  

  اعتباران نیست همرنگ بی» ولی«

  باران که گردد جهان، محض او، فیض

  زاران نهان است در فطرت سبزه

  مداران خبر داده از دولت حق

  تباران علیرغم نیرنگ شیطان

  ، آبشاران ببخشد به روح بشر

  اختیاران شبِ جبر تاریخ  بی

  که کرده تو را وصل با تاجداران

  پرافتخاران که شد راز معراج
  

  

  

  

  پنج راز  غیبي
  )عج(و  تبریک آغاز والیتعهدي حضرت مهدي موعود ) ع(شهادت امام حسن عسکري سالروز  تسلیت بمناسبتبا 

  اگرچه در حصار دشمنان بود

  امام عسکري قبل از شهادت

  وصایایی که مثل پیشگوئی است
  

  ولی بر غیب عالم حکمران بود
  وصیت» ابواالدیان«نموده بر 

  ولیکن در حقیقت غیبگوئی است
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  خبرهائی که شرح پنج راز است

  خبر، اول ز یک طول سفر داد

  نمازشآنکس که می خواند : سوم 

  »همیان«قصه مجهول و پنجم 

                       ***  

  بگفتا اي ابواالدیانِ مقبول

  تو وقتی بازگردي مُرده ام من

  پس از من آن کسی دارد امامت

  جواب نامه ها راسپس خواهد 

  »همیان«در  آخر می گشاید راز 

                    ***  

  ته بازگشتمبگفتا در دو هف

  به بیت عسکري شیون به پا بود

  عهد امامت »دلواپس«شدم 

  به خود گفتم کسی جز من به دنیا

  ست دانم ولی همیان چه رازي نمی

  نشانهزینها اگر هر کس دهد 

                    ***  

  به محض اینکه جعفر شد مهیا

  یکی طفل آمد و گفتا به جعفر

  پس از ختم نماز و دفن موال

  ا یک به یک گشتند ظاهرنشانه

  دلم پر بود از شور و تالطم

  پس از اشک و عزا و لطف و کرنش

  اگر گوئی  در این همیان چه باشد

  تمام ما به تو بیعت نمائیم

  ز جا ، برخواست جعفر با مالمت

  و گفت آخر مگر من غیب دانم

  همان دَم خادم مهدي در آمد

  و جمعش مُعجزي آینده ساز است

  و دوم بر ممات خود خبر داد

  توب رازشپاسخ مک: چهارم 

  صاحبان و مبلغ آنو اسم 

                      ***  

  سفرهایت دو هفته می کشد طول

  را خورده ام من» مُعتمد«که زهر 

  که می خواند نمازم بین امت

  و می داند همه برنامه ها

  و مبلغ آن پس از اعالم اسم

                    ***  

  به سامرّا پی آن راز گشتم

  در میان ، صاحب عزا بود »جعفر«و 

  و گشتم منتظر بهر هدایت

  نباشد باخبر از راز موال

  چه در آن است و اینک همره کیست

  امام است او یقیناً در زمانه

                    ***  
  که تا خوانَد نماز فوت موال

  باشم مُحق تر عمو ، من از تو می
  طلب کرد آن دِالرا پاسخز من 

  بحث ، دائر نشد اما ز همیان ،
  که ناگه کاروانی آمد از قم
  یکی زانها ز جعفر کرد پرسش
  وگر گوئی که اموال که باشد
  و تا جان ، تحت فرمان شمائیم
  عبایش را تکان داد از ماللت

  که باید راز همیان را بدانم
  و با رازي ز سوي سرور آمد
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  پس از تکریم قم با کاروانش

  یان هزار استو اینکه مبلغ هم

  بگفتند این خبر از فیض غیب است

  کنون بر قوم ما حجت تمام است

                     ***  

  پس از درك چنین اعجاز و آیت

  بگفتم تسلیت با اشک و با آه

  چه طفلی یوسف کنعان غالمش

  سپس با اذن موال ، در والیات

  همه آگه شدند از راز مهدي

  چو آگه شد عدو از انقالبش

  شد غایب به اذن حق ز انظارو 

                       ***  

  خداوندا به قرآن و به عترت

  تفضل کن به ما عشق مُذابش
  

  ز همیان گفت و نام صاحبانش 

  وزان ده سکه محو و خدشه دار است

  قیقاً  کامل و بی نقص و عیب استد

  که آن عالِم به این همیان امام است

                     ***  
  همه با حضرتش کردیم بیعت

  ماه رخو با تبریک بوسیدم 
  مالئک پاسبان عرش بامش

  بیان کردم تمام این کرامات

  و شد هر شیعه اي سرباز مهدي

  بر آمد در پی قتل جنابش

  علمدارکه گردد دولت حق را 

                       ***   

  ببخشا باقیِ دوران غیبت
  رکابشدر » شهادت«و توفیق 

  

  با  الهام ااز روایتی از کتاب کمال الدین ، اثر شیخ صدوق

  جمکران غزل

  بر عاشقانش مبارکباد) عج(موعود  مهديآغاز والیتعهدي و امامت حضرت سالگرد 

  هر گلی را به ناز بو کردیم

  به آسمان، صلوات گشت جاري

  چونکه او اصل کل خوبیهاست

  خار در چشم و استخوان در زخم

  از غم هجر آن گل موعود

  هاي هجران را صحن آدینه

  روحمان گشت جمکران غزل

  اقتدا کرد قلب ما به دلش

  فرجش را ز حضرت خالق

  مست و شیدا شدیم و جان بر کف

  خو کردیم یادي از آن فرشته  

  هر زمانی که یاد او کردیم

  از خدا، وصلش آرزو کردیم

  ، بر طعنۀ عدو کردیم صبر

  بس که با اشک خود وضو کردیم

  با گل اشک شستشو کردیم

  بسکه با یار گفتگو کردیم

  له رو کردیمهر زمان سوي قب

  از سر صدق آرزو کردیم

  تا می ندبه در سبو کردیم
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  انتظارش به ما سعادت داد

  در رهش عاشقانه جنگیدیم

  کاخ فرعونها، به یاري او

  او همیشه میان ما بوده 

  ما غالمان حضرت اوئیم
  

  راه عزّت چو جستجو کردیم

  ها را فداي او کردیم الله

  نثارانه، زیر و رو کردیم جان

  ما ز او کسب آبرو کردیم

  گرچه گاهی جفا به او کردیم
  

  حوصلھ ھیمالیاي
  )عج(به امام عصر، مهدي موعود  استغاثهسوره یوسف در  88برداشتی از آیه شریفه 

  در اوج فقر و فاصله ، یا ایهاالعزیز

  ایم ، یکدله ، یا ایهاالعزیزبرگشته
  

    

  دیده و غمینایم و زیانما ورشکسته    

  با اهلبیت و عائله ، یا ایهاالعزیز
  

  ایم با تو و باشد جزاي ماد کردهب

  کیفر به بند و سلسله ، یا ایهاالعزیز
  

    

  معترف به جرم و خطا و خیانتیمما     

  با ما نکن مقابله ، یا ایهاالعزیز
  

  ما یوسف والیت خود را فروختیم

  هاي باطله ، یا ایهاالعزیزبر سکه
  

    

  اینک دچار قحطی فیضیم و حق ماست    

  آتشفشان و زلزله ، یا ایهاالعزیز
  

  ایم مثل گدایان ، امیدواربرگشته

  ایهاالعزیزبا قلب پر ز آبله ، یا 
  

    

  اما توئی کریم و حلیم و بزرگوار    

  بر هم بزن معادله ، یا ایهاالعزیز
  

  *یا کریم »فَاوف لنا الکیل« از لطف خود

  از رزق و عشق کامله ، یا ایهاالعزیز
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  ایم تا که تصدق دهی به مابرگشته    

  بی احتساب و بی گِله ، یا ایهاالعزیز

  

  دهندگاندارد خداي ، دوست ، تصدق 

  با حق نما معامله ، یا ایهاالعزیز
  

    

  در زندگی ، بضاعت مُزجات ما غم است    

  از درد و رنج و غائله ، یا ایهاالعزیز
  

  تا سیزده چراغ شکستند غاصبان

  شد قطع ، نور نازله ، یا ایهاالعزیز
  

    

  فرست از مصر عشق به کنعان غم    

  پیراهن مراسله ، یا ایهاالعزیز
  

  پرپر شدند خیل شهیدان عشق تو 

  در حبس و در مقاتله ، یا ایهاالعزیز
  

    

  ایم مااینک شفیع نزد تو آورده    

  گلهاي سرخ قافله ، یا ایهاالعزیز
  

  ما عاشقیم و نام تو ورد زبان ماست

  در هر دعا و نافله ، یا ایهاالعزیز
  

    

  ایمتا جمکران عشق تو پرواز کرده    

  چلچله ، یا ایهاالعزیزهاي چون دسته
  

  واتدهیم تو را جان آن ذُسوگند می

  ي مباهله ، یا ایهاالعزیزدر آیه
  

    

  از حق بخواه اذن فرج را که ذوب شد    

  هیمالیاي حوصله ، یا ایهاالعزیز
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  عشــق ي مهـدیـه

  دقایق و ساعات اقیانوس در

   کشدار گشته غیبت یلداي بس ز

   آمد شنبه و رفت جمعه هزاران

   لیک آمدي جمعه صبح هر در تو

   وصلت راه در دارها لیاقت

  را قارچها ما زمستانخوابی

   گردش کردیم قرون امواج در

   دیدیم تو از پائی ردّ  هرجا به

  عشاق چشم ، پایت خاك یُمن به

  عرفان گشت عطرت مست هرجا به

  است الهی عشق ي مهدیه جهان

   رسوالن میراث کل هستی تو

   آفرینش کل موعود توئی

   زمانها کل ي گمگشته توئی

   آفرینش در خدا نور توئی

   عالم دو سحرهاي در هستی تو

   یار اي چرخد می تو گرد بر جهان

   خلقت عشق شهر هفت هستی تو

  معراج سهل راه هفت هستی تو

  عالئق این و حجاب این از فغان

  گشته که رحمانی نفس از فغان

  بودیم که) غالمانی( ما از دریغ

   نبودیم عشقت ره در اگرچه

  تباهی و خواب همه این با ولی

  است اُویسی ما عشق و معشوقی تو

  دهر کش عاشق زیباترین توئی

  صلحت انوار در که موعودي تو

  قایق گشته تو پی در ، ما دل  

  صادق صبح ، رؤیا جنس از شده

  فائق ، یأس ، ولیکن ما بر نشد

  ناموافق وضع غیر دیدي چه

  شدند از فرط شیدائی، شقایق

  )1( صواعق دست دهد پایان مگر

  سوابق بحر در کردیم شنا

  )2( سُرادق آنجا در کردیم بپا

  حدائق و حور و شد کوثر از پُر

  قیحقا از جمکرانی شد بپا

  ناطق قرآن ، آن در هستی تو و

  خالق يسو از خلق به اهدا شد که

  شایق تو وصل بر هست هستی که

  مشارق شمس سحر هر هستی که

  خالق چو پیدائی ز پنهانی که

  )3( فالق ، االِصباح فالقُ  اذن به

  )4( طرائق سبع ۀکعب هستی تو

  صادق فجر ، پرده هفت در توئی

  )5( خوارق دریاي هفت هستی تو

  عایق گردیده ما وصل بین که

  فاسق شیطانهاي تفرجگاه

  سارق جاسوس لشکرت درون

  مطابق ، آرزوهایت با دمی

  خالئق اندر ایم شُهره عشقت به

  وامق نه ، مجنون نه ، فرهادیم نه

  تو هستی سرو در دشت شقایق

  سالئق کل رسد می وحدت به
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   درخشند می یت»وال« شهیدان

  نبودیم هرگز جهان در اگرچه

  بگویم را رازي بگذار ولی

   بود نمی هایت کشی عاشق اگر
  

   7 و 6 غاسق لیل اندر ثاقب نجم چو

  الیق ، تو مثل دلبري براي

  حاذق و آگاه آن بر هستی تو که

  قعاش تو بر جانا گشتیم نمی
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  ي پیوستھ جلوه

  آفاقاي خسته در  تاریخ چنان قافله

  گم گشته در این ظلمت پیوسته در آفاق
  

    

  زدگانیم شب ما و ساالري قافله تو    

  آفاق در بنشسته و اِستاده و خوابیده
  

  هرچند کسی نیست شناساي وجودت

  چون شمس، توئی و ظاهر و برجسته در آفاق
  

    

  فیض خدا هستی و مخلوق ۀتو واسط    

  هستند به الطاف تو وابسته در آفاق
  

  وصلت ي اندیشه در ذوب  شده که فکري

  آفاق در بگسسته تو اغیار ز پیوند
  

    

  بیمار پی در رَود که طبیبی مانند    

  آفاق در دلخسته و مضطر ما پی هستی
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  گمشده در ظلمت تاریخ ۀاین قافل

  با نور تو از خوف و خطر رسته در آفاق
  

  ، با همه اسباب هرچند که دجال زمان    

  ، کمر بسته در آفاق؛ تو» والي«بر حذف 
  

  اما به والي تو و غمهاي تو سوگند

  ها بسته در آفاق هرگز نشود مهدیه
  

    

  چون شیعه شد از طینت ایجاد شما خلق    

  هستی تو به ما ، ما به تو دلبسته در آفاق
  

  خون گریه کنی از غم ساالر شهیدان

  ، در آفاق ، با دل بشکسته هر صبح و مسا
  

    

  اي وارث میزان عدالت در راه تو    

  ، در آفاق خفته است به خون بس یل وارسته
  

  سخت است غالمان رخ ارباب نبینند

  ي صف بسته در آفاق در این همه آدینه
  

    

  اینک بنِگر اي هدف غائی خلقت    

  :در یاري آن پهلوي بشکسته در آفاق
  

  از بس که شهید آمد و شد هسته در آفاق

  گلدسته در آفاقروئیده بسی گنبد و 
  

    

  از سقیفه تا صهیون

  ام از حجم قفس افزون است حجم دلتنگی

  کل اخبار جهان رنگ جنایت دارد

  نیست تاریخ بشر مایۀ فخر و عظمت

  جوشد خون ز هر صفحۀ تاریخ بشر می

  انبیا را همه کشتند و امامان را نیز

  کربالها شده تکرار و تداوم دارد

  مرسومقتل اوالد علی بعد نبی شد 

  دردم از حوصلۀ درك جهان بیرون است  

  هر خبر از غم و اندوه و بال مشحون است

  نکبت و نامیمون استبلکه ننگین و پر از 

  زیر هر واژة آن مملکتی مدفون است

  زین سبب روز جهان بشري شبگون است

  تا ابد پیکر یاران خدا گلگون است

  از جفاهاي سقیفه دل حق پر خون است
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  خیمه شب بازي خونین دواعش، یعنی

  غلطد ارض اسالم غریبانه به خون می

  آخرین وارث حق، واسطۀ بارش فیض

  از پس پردة غیبت به جهان فیض دهد

  بارالها برسان ضامن خوشبختی را
  

  تیغ خونریز سقیفه به کف صهیون است

  روح وحدت هدف تیر بسی ملعون است

  از تماشاي غم و رنج بشر محزون است

  ا بر کرمش مدیون استکل مخلوق خد

  که جهان خسته ز بدبختی روزافزون است
  

  دولت غایب حق

  کل شاهان جهان مثل مگس در بادند

  حاکمیت به جهان، حق ستمکاران نیست

  وزد لشکر پنهان خدا، هر شب و روز می

  بادهائی که پر از بذر هالکت هستند

  سلطه دارد به جهان دولت پایندة غیب

  موعود خداستکل تقدیر جهان در کف 

  چرخد آفرینش به مدار دل او می

  او قَدَر قدرت دنیاي وجود است به حق

  دولت غایب او خیمه در آفاق زده

  هیئت دولت آن وارث موعود رسل

  عضو کابینۀ او کل شهیدان هستند

  نیست جز دولت حق، حاکم و باقی در ارض
  

  بنیادند وَزد، فانی و بیـنَرمه بادي بِ  

  ظاهر دو سه شب شدّادندگرچه در عالم 

  دم به دم، زیر و زبر، قوم ثمود و عادند

  لشکر عالم غیبند که در مرصادند

  که سرانش، همگی قائم عدل و دادند

  که به همکاري او خیل مَلَک، دلشادند

  اش مُنقادند کل افالك، به فرماندهی

  مداران همه در مکتب این استادند حق

  شرق و غرب از کرم دولت او آبادند

  صالحانند که از قید زمان آزادند

  که به راه هدف دولت او جان دادند

  کل حکام دگر، مثل مگس در بادند
  

  در سوک صلح جھانی
  

  رُبع مسکون، روي آسایش نخواهد دید

  کارند در زمین هر ساله بذر جنگ می

  این جهان ، روز شبی بی جنگ و خونریزي

  نیست تاریخ خالیق، افتخار آمیز

  تاراج و هجوم و قتل و ویرانیجز به 

  صلح هرگز بر جهان حاکم نخواهد شد

  گردد چون بشر دنبال پاالیش نمی

  روز و شب این دفتر ننگین پر تیراژ

  اي بی جنگ و رزمایش نخواهد دید لحظه  

  مین، یکسال هم آیش نخواهد دیداین ز

  سر نکرد و صلح در زایش نخواهد دید

  روح ، در آن غیر فرسایش نخواهد دید

  چهرة تاریخ ، آرایش نخواهد دید

  چون براي خویش گنجایش نخواهد دید

  در تمدن ، غیر آالیش نخواهد دید

  شود تکثیر و ویرایش نخواهد دید می
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  چون گذشته، گوش این دنیاي پر فرمان

  سخت دلتنگم ولیکن نیستم نومید

  تا نتابد پرتو موعود بر عالم
  

  عشق را در حال فرمایش نخواهد دید

  که شد نومید، بخشایش نخواهد دید هر

  جنگل ما روي آسایش نخواهد دید
  

 ھاي مھر آئینھ
  گرچه ذُوات پاك غریبند روي خاك

  این خاك زنده است براي ذُوات پاك
  

    

  اند آنها اگرچه مالک و موالي هستی    

  در ملک خویش جمله غریبند و چاك چاك
  

  بخشندگان نور به اعماق ظلمتند

  قدسی و فیاض و تابناكهاي  آن جلوه
  

    

  هاي مهر آن ذات بی شریک ، در آئینه    

  خود را گذاشت در دل عالم به اشتراك
  

  تا هرکسی به قدر توان و تالش خویش

  از نورشان چراغ فروزد در این مغاك
  

    

  ، چلچراغ هدایت شکسته است تاریخ    

  ي هالك جغرافیاي عشق شده ورطه
  

  خوداند ولینعمتان  محکوم کرده

  بر مرگهاي مهلک و جانکاه و دردناك
  

    

  اند هاي پاك ، شناساي منجی اندیشه    

  هاي پاك او هم غریب نیست در اندیشه
  

  آرامش است قسمت کشتی نشستگان

  در کشتی نجات ز گرداب غم چه باك
  

    

  اي آفتاب شرق بتاب از ستیغ غرب    

  ي تاریک انفکاك از حد گذشت دوره
  

  الزمان یا صاحب عَجِّل علی ظهورك

  مُردیم از فراق تو ارواحنا فداك
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  دستت همیشه بر سر ما بوده اي عزیز    

  مانند آفتاب که تابیده روي خاك
  

۵/١٢/۶٧  

  آغاز و پایان عشق

  تانــوار خوانـــخ زهــش، ریــآفرین

  اي عزیزان خدا در عرش و فرش

  ملک حق با اذن حق تا روز حشر

  جنتیدبرتر از فردوس و باغ 

  اي بلی گویان پیمان الست

  انبیا و اولیاي حق ، همه

  چارده نورید در یک چلچراغ

  ره ندارد مرگ در جان شما

  با چنین قدر و مقام و شوکتی

  تا قیامت زندة جاوید شد

  ایم ما شهیدان را شفیع آورده

  شد حیات آغاز با نور شما
  

  ، مهمانتان کل مخلوق خدا  

  اي تمام قدسیان دربانتان

  تحت امر و بندة فرمانتان

  صد جنان روئیده در ایوانتان

  خلق شد خلقت پس از پیمانتان

  رهروان وادي ایمانتان

  چارده جسمید و واحد جانتان

  چون شما وصلید بر جانانتان

  زندگی شد مسلخ و زندانتان

  هرکه شد در راه حق قربانتان

  خانۀ احسانتان در شفاعت

  طۀ پایانتانـــ، نق دویتــــمه
  

  قدر شب

  شب قدر و شب راز و نیاز است

  شب بی پرده صحبت کردن آمد

  دعائی کن که امشب مستجاب است

  چه مزدي بهتر از معراج روح است

  رها کن از قفس ، مرغ شباهنگ

  خدا بی پرده مهمان دل تست

  دلت اهل سماوات است اي یار

  دلت را مژده ده تا حال گیرد

  شب تجدید پیمان است امشب

  مهمانی نور است برخیزشب 

  دلت را پاك کن تا یار بینی

  درِ رحمت به روي خلق ، باز است  

  شب در خویش فکرت کردن آمد

  صد جواب استو مزد هر سالمی 

  الفتوح است اگر حاصل شود فتح

  و معراجش ببین در سینۀ تنگ

  بینی اگر ، این مشکل تست نمی

  ولیکن در زمین گشته گرفتار

  قفس را باز کن تا بال گیرد

  شب تنزیل قرآن است امشب

  هزاران جلوه در طور است برخیز

  خدا را در همه آثار بینی
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  نرفتی سوي باال ، روزگاري

  دمی چشم دلت را وا کن اي دوست

  عبادت از علی آموز اي دل

  ات را صیقلی کن بیا آئینه

  دل تو کلبۀ موالست ، شیعه

  دلت چون چاه کوفه رازدار است

  همه ، امشب به دنبال شفیعند

  ولی بی شک تمام اهل طاها

  ر امشب ، به چنگ غم اسیرياگ

  نماز شب به زینب اقتدا کن

  خدا واکرده درهاي سماوات

  همیشه راه معراج تو باز است

  که ارواح و مالئک ، تا سحرگاه

  اگر قدر همین نعمت بدانی

  اي پی به قدر و ارزش خود بُرده

  

  داري زنده عروجی کن در این شب

  ا در خودت پیدا کن اي دوستخدا ر

  که بوده نزد حق ، پیروز اي دل

  گذر ، امشب ، سوي بیت علی کن

  دلت موقوفۀ زهراست ، شیعه

  قرار است چو نخلستان یثرب ، بی

  در ایوان نجف یا در بقیعند

  به عرش کربال دارند مأوا

  و داري آرزوهاي کثیري

  و قلبت را پر از خون خدا کن

  مناجاتکه تا با او شوي گرم 

  ولی امشب ، شبی پر امتیاز است

  دهند از سوي اهللا سالمت می

  که مهمان خداوند جهانی

  کنی طی ره صد ساله ، یک شب می

  

  ... دعا یعنی

  دعا یعنی که انسان با اراده

  دعا یعنی فراري اختیاري

  دعا یعنی تکلم با خداوند

  دعا یعنی که پاداش مضاعف

  دعا یعنی مرام خود عوض کن

  از برترین الطاف حق استدعا 

  دعا یعنی طریق خودشناسی

  تو حق داري به هم ریزي قوانین

  به هم زن سرنوشتت با مناجات

  دعا کن تا خدا یار تو گردد

  اگر او را بخواهی از خود او

  چه پاداشی از این بهتر غالما

 

  کند از غیب عالم استفاده 

  ز تقدیرات جبر رخ نداده

  مثال آن شبان صاف و ساده

  بُود مشروط بر کار زیاده

  سپس بنگر به درهاي گشاده

  السعاده که باشد بال معراج

  العاده براي اقتدار فوق

  که داري قدرتی مافوق ماده

  که ایزد این اجازت بر تو داده

  و راضی شو به داده یا نداده

  شود هر شاهزاده گدایت می

  بر تو داده» حق  توسل«که حق 
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  تهر بشر مسجدي است در ملکو

  گرچه از خاك کمترم اي دل

  :احسن الخالقین به من گفته 

  حق ، مرا آدمی پدید آورد

  خواست من اشرف جهان باشم

  گر سگم یا مگس بخواهد او

  گرچه از حال خود خبر دارم

  گرچه گاهی ز جانورها هم

  لیک در جایگاه انسانی

  شوم گاهیتا به او وصل می

  در فضائی وراي جبرائیل

  است در ملکوتهر بشر مسجدي 

  جسم ما هدیۀ خداوند است

  عشق ، دین جهانی دلهاست

  گاه فرشتگانم منسجده

  هست جاري هنوز آن سجده

  گفته بر حضرت خودش تبریک

  میرممن بقا دارم و نمی

  هست انسانِ اکبر این عالم

  در همه حال باید آن باشم

  تا شدم در جهان امانتدار

  با تمام وجود ، من هیچم

  ام گرانقدرمیبا همه هیچ

  دلبرم دلبر خداوند است

  من نه امروز عاشقش گشتم

  ام غالم او از ازل بوده
 ججج

  اي مهـــرپرورم اي دلبنده 

  جانشینی توانگرم اي دل

  که دهد تاج و افسرم اي دل

  گرچه گاهی ستمگرم اي دل

  هست اعزاز دیگرم اي دل

  گرچه ناشکر و خودسرم اي دل

  دل تـرم ايالسـافلیـن اسفــل

  اشرف خلق داورم اي دل

  شناورم اي دل» حقیقت«در 

  پرم اي دلوقتِ  معراج می

  هست هر سینه یک حرم اي دل

  زین سبب گشته محترم اي دل

  چون خدا داده از کَرَم اي دل

  چون ز آنان فراترم اي دل 

  روز و شب در برابرم اي دل

  حق ، ز ایجاد جوهرم اي دل

  هست از برم اي دل» راجعون«

  چو دنیاي اصغرم اي دلمن 

  که خدا داده باورم اي دل

  گنج حق تا به محشرم اي دل

  بلکه از هیچ کمترم اي دل

  چون پر از عشق دلبرم اي دل

  ، سرورم اي دل» موعود«هست 

  عاشق از عالَم ذَرَم اي دل

  تا ابد نیز نوکرم اي دل
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  ھا الحوائج مثنوی باب

ها را شروع  الحوائج قم ساکن بودم سرودن یک مثنوي با عنوان باب که در شهر مقدس 86تا  80در سالهاي      

هزار بیت  ترین شکل به شعر در آوردم که تعداد ابیات آن به چند کردم و بسیاري از مفاهیم ناب تشیع را به ساده

و قابل جدا  اند رسید، بعد از بازگشت به زرقان متوجه شدم که بسیاري از  کاغذها در اثر رطوبت به هم چسبیده می

طول کشید ولی  95را شروع کردم که تا بهار مجدداً ویرایش و بازنویسی آن  93 بهارشدن و بازخوانی نیستند، در 

و شاید زیباترین تقدیر (آنجا که شاکلۀ موضوع کامالً به هم ریخته شده بود دیگر هرگز شکل قبلی را پیدا نکرد  از

الزم به ذکر . بدون تبویب آماده انتشار نمودم، مانده را پس از بازسازيبعضی از قسمتهاي باقیلذا ) آن همین بود

توان  است که در متن قبلی موضوعات مهمی پوشش داده شده بود و یا مورد نقد قرار گرفته بود که از بین آنها می

عالم غیب و وحدت و کثرت، ربوبیت و عبودیت، نبوت و امامت، والیت و شفاعت، : هاي زیر اشاره کرد به سرفصل

شهود،  جبر و اختیار، ارزش تفکر، عرفان شیعی، غدیر، عاشورا، انتظار، مقام عصمت، ادیان و مذاهب، تناسخ، 

شناسی، مشکالت بالد مسلمین، فساد اقتصادي و بانکداري،  طلب، دشمن حکومت و حاکمیت، مدیران فرصت

سان به عنوان اشرف مخلوقات و موضوعات فرعی جهاد با نفس، روح عبادات و دعا و مناجات و ارزش و منزلت ان

و  در هر حال امیدوارم مورد قبول حق تعالی و اهلبیت قرار گیرد و براي خوانندگان گرامی نیز مفید باشد. دیگر

  شاءاهللا ان. حقیر را از دعاي خیر و راهنمائی محروم نفرمایند

  حجم داغ
  

  الوداع اي معبد اصنام من

  رنگالوداع اي شعرهاي رنگ 

  الوداع اي سبک و تصویر و خیال

  گر شما بال و پر فکر منید

  ، ناله سر باید کنم درد دارم

  نالم از آالم ناس روز و شب می

  شد با زبان نثر نیز گرچه می

  حرف موزون لیک در خون من است

  پس سپر انداختم از راه ضد

  ها بپرس حجم داغم از معالج

  دردهاي من ز درد مردم است

  مثل این عصر و زمانهیچ عصري 

  درد جنگ و تفرقه در مسلمین

  دینی و فسق جاهالن درد بی

  خانۀ اوهام من اي پریشان  

  اي قصاید اي غزلهاي قشنگ

  هاي پر مالل اي همه آرایه

  همرهم بی چند و بی چون پر کشید

  ، شاید کنم تا که درد خود دوا

  شعر من باشد ز مردم ، اقتباس

  هائی گفت زیبا و تمیز جمله

  ، درد موزون من است خوب یا بد

  منتقدپیش دست نقد و پاي 

  ها بپرس الحوائج دردم از باب

  ، درد من سر در گم است چون کالفی

  درد و رنج و غم نبوده رایگان

  درد رنج و محنت مستضعفین

  درد تزویر و ریاي مؤمنان



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 68صفحه  

 

  درد دارم ، دردهائی پر گزند

  گویم سخن من براي خویش می

  گر نگویم درد خود را بر طبیب

  شود درد با علت مداوا می

  من خودم را جستجو کردم بسی

  بر ضریح آن طبیب معنوي

  ام مثنوي را در حریمش خوانده

  شدم یک بچه آهو میکاشکی 

  هست درد من ولیکن العالج

  گرچه مانند شبی ابریستم

  تر شود افزوده هرچه شعرم می

  هست عاشورا گلستان ادب

  رنگ و بو باشد اگر در دفترم

  گر ببینی خار و خاشاك خیال

  شعر شد» بالم«تا که در پرواز 

  این نظرگاه من است از کائنات

  الحال من خوب یا بد، هست وصف

  زاران حرف و تصویر و مقالاز ه

  است ها یکی نهایت این هم از آن بی

  گر مخاطب یک نفر یا صدهزار

  در حقیقت خود منم در هر عتاب

  ، هر کجا آن که صدها سال دیگر

  او منم در قرن دیگر آمده

  ماند به دهر خوب یا بد ، شعر می

  کند ، یار خویش پیدا می شعر

  لیک آنچه اشتیاق شاعر است

  چون دردمندي سینه چاكاینچنین 
  

  درد هفتاد و دو ملت دردمند

  الحوائج حرف من هست با باب

  از کجا داند عالجم آن حبیب

  شود درد با کنکاش پیدا می

  شۀ دلواپسیتا بیابم ری

  ام با مثنوي من دخیلی بسته

  ام شمع دل را نزد او گیرانده

  شدم تا رها با رحمت او می

  بر زمان دارد شفایم احتیاج

  نا امید از صبح فردا نیستم

  شود پیدا در آن دردي دگر می

  هاي شعر رب حاوي گلواژه

  هست از تأثیر عطر سرورم

  هست ، از این شاعر بی اعتدال

  یالم ، شعر شدهرچه آمد در خ

  اعتقاد اینگونه دارم بر حیات

  ها ، آمال من آرمانها ، ایده

  که بشر آورده در وهم و خیال

  هرچه باشد شرح حال کوچکی است

  در زمان حال یا در روزگار

  هم خطیب و هم مخاطب در خطاب

  لذتی حاصل کند از این نوا

  از خودم نیز آشناتر آمده

  روند اما به قهر شهریاران می

  کند به دم با یار نجوا می دم

  گفتگو با یار عصر حاضر است

  گویم به همدردان خاك درد می
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  ھای ماورا جلوه
  روز عاشورا چو فکرم شد شهید

  تا تنم بر قلب خنجرها نشست

  اي دیدم فراسوي زمان خیمه

  اي در عرش دشت کربال خیمه

  تر از آفتاب اي گسترده خیمه

  تر از اندیشه بود نامرئی ، خیمه

  خیمۀ با عزت آل کسا

  بود زیر آن کساي زندگی

  احمد و زهرا و حیدر با حسن

  انبیا و اولیا و قدسیان

  جملگی ناظر به رفتار حسین

  انبیا دلواپس ادیان خود

  طپید ها به کندي می قلب عرشی

  گوش فطرت پر طنین بود از صدا

  شد پدید اي می لحظه لحظه جلوه

  باختی زدي می چشم بر هم می

  بود و بس ولّابز تفرصت س

  روزگار پیر ، اول بار بود

  عرشیان با فاطمه در گفتگو

  ها از کائنات بود جاري ناله

  نبود» آنها«بودند و او » او«جمله 

  گفتگوها بی کالم و حرف بود

  گذشت آنچه در جان عزیزان می

  آنچه جاري بود در قلب کسا

  آنچه جریان داشت در قلب حیات

  نمود ا می، الق راز، حق به آنها 

  این خدا بود از دل خیرالنسا

  این خدا بود از لب غیب و شهود

  هائی ناب بر روحم وزید جلوه  

  ها یازید دست تا سرم بر نیزه

  اي از جنس رؤیاي عیان خیمه

  بود در نوروز عاشورا به پا

  اي چون عرش اعلی روي آب خیمه

  تر از شیشه بود اش شفاف سایه

  اي جاري در آن روح خدا خیمه

  فاطمه ، فرمانرواي بندگی

  ندر آن بودند شمع انجمنا

  میهمان آنها ،حریم قدس در 

  شاهدان بزم خونبار حسین

  اولیا در حسرت پیمان خود

  چکید از آسمانها می »انتظار«

  »قالوا بلی«در طنین پاسخ 

  آباد خون هر شهید در بهشت

  انداختی اي بر جلوه می پرده

  لحظۀ سرخ تمنا بود و بس

  نمود اینچنین بزمی تماشا می

  ، اطراف او وش ، پروانه حوریان

  و از نبات از جماد و از هوا

  صاحبان گفتگو پیدا نبود

  ، مظروف حق در ظرف بود بی سخن

  گذشت ، آن می در دل و جان حسین

  هاي ماورا بود کل جلوه

  شد روان در ممکنات از کسا می

  نمود حق به آنها جلوه اهدا می

  زد با زبان ماسوي حرف می

  سرود اش را می شعر عاشورائی
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  بر خود ذوالجالل  گفت  آفرین می

  ها بود غرق اشک و آه آفرین

  آفرین بر او که ارث انبیا

  آفرین بر او که دین را زنده کرد

  جوئی نبود گر که خونش وقف حق

  محبوبۀ عرش خدافاطمه ، 

  سر به صندوق خدا بنهاده بود

  ، بی واژه ، در تعریف بود حالتش

  حالتی بین غرور و داغ داشت

  چکید از نگاه او والیت می

  روح هستی مست عطر باغ او

  ، گالب جاري از چشمش به جاي خون

  تا نسوزد قلب گل از داغها

  آرزوي گل شود گر مستجاب

  گل ندارد آرزوي زندگی

  آورد اش هر سال گُل می ریشه

  گل جز شهادت نیست در قاموس

  اش غایت گل چیست؟ عطرافشانی

  گل به حس ، الهام زیبائی دهد

  الیق مستی و شیدائی دل است

  دل اگر یکبار بوید عطر یار

  ل نماد صوري آل کساستگُ

  مهر نشانه ، هر پدیده ، هر عَلَ

  هر حقیقت هرچه پشت پرده است

  آید به ذهنت در خیال هرچه می

  زار آئینه: ما چو تصویر و عدم 

  ها هستیم ما آئینه عکس در

  آنچه در اطراف ما دارد وجود

  ماجراي کربال بی شک و ریب

  از وجود این شهید متعال

  گاه ها در جلوه وهاز زبان جل

  چون خدا در سینۀ خود داده جا

  آفرینش را ز خود شرمنده کرد

  در سراج عشق سوسوئی نبود

  بود در آغوش بابش مصطفی

  ، صبر از کف داده بودهستی ثل مِ

  حالتی بی مثل و بی توصیف بود

  آبادِ غم یک باغ داشت در خزان

  چکید فیض دائم تا قیامت می

  داغ اوور از  جسم هستی شعله

  ، باشد عطر ناب ، خون نیست اشک گل

  جان نبخشد عطر آن بر باغها

  ، سپس گردد گالب شود پرپر می

  بخشندگیباشد زنده با چونکه 

  آورد باغ هستی را رُسُل می

  کند فانوس گل باد روشن می

  اش هستیِ عرفانی باشد،  عطر

  لیک بر دل ، حس شیدائی دهد

  و زیبائی گِل است تصویرشایق 

  قرار شود تا صبح محشر بی می

  یک نشانه از خدا در بین ماست

  جلوة هستی است بر جسم عدم

  مثل آن بر ما تجلی کرده است

  باشد از آن سوي پرده یک مثال

  کاندر آن تابیده عکس روي یار

  جلوة ذات خدا هستیم ما

  اي از آن حقیقت هست و بود جلوه

  بود عکس کربالي ملک غیب
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  ها پر است گرچه تاریخ از شهادت

  داستان آفرینش تا به حشر

  چشم دل باید در اینجا واکنی

  ساده استانعکاسی  ، واقعیت

  واقعیت چیست؟ محسوس و عیان

  ما حقیقت را عدم انگاشتیم

  ماجراي کربالست:  واقعیت

  نیست این» حقیقت«جریان  لیک

  حقیقت خفته استروح آنچه در 

  راز جاري گشتن خون خداست

  رود فلسفه دنبال علت می

  راز عاشورا از این دو برتر است

  آنچه آنجا در حقیقت رخ نمود

  عشق و مرگ و زندگی در یک مثال

  عکس آن باطن که پشت پرده بود

  شد اگر عبث می ، علت خلقت

  حسیننقطه عطف آفرینش شد 

  در هبوط ، آدم ز اوج آمد فرود

  کرد معنا در دل دریاي خون

                     *  

  ظهر عاشورا چو روحم شد شهید

  در حریم خیمه سبز بتول

  در رموز این شهود مؤلمه

  فاطمه اوج عبادت را ببین

  دشمنان را واگذار اینجا نگر

  این عداوت با والیت تازه نیست

  غم نجاتدهد از  آنکه دین را می

  وارث کل رسوالن است او

  دهد جاي همه امتحان او می

  استکربال اما کتابی دیگر 

  در کتاب کربال گردیده نشر

  تا رموز غیب را پیدا کنی

  حقیقت ، زاده استبذر دل کز 

  در نهان» حقیقت«باطن است اما 

  واقعیت را هدف پنداشتیم

  تشنگی و سر بریدن از قفاست

  غیر توصیف ظواهر ، چیست این؟

  آنچه را اندیشه کمتر گفته است

  راز روحی که درون جسم ماست

  رود عبادت میفقه ، دنبال 

  پرور است علت و معلول آن جان

  اي جز هستیِ زیبا نبود جلوه

  کرد معنی آن شهید متعال

  حق در این آئینه ظاهر کرده بود

  شد حجت اصالحگر او نمی

  گاه اهل بینش شد حسین قبله

  کربال شد نقطۀ عطف صعود 

  »اِنّا الیه راجعون«آیت 

                      *  

  معنا سر کشیدتا به اوج عرش 

  ، رسول داد بر زهرا تسلیت می

  :زد مصطفی با فاطمه حرف می

  روح فیاض والیت را بیبن

  گر این حسین ماست در حق جلوه

  عقدة این قوم را اندازه نیست

  شود هادي کل ممکنات می

  منجی پیروز ادیان است او

  شود تا حشر موالي همه می
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  او به جاي هر که از روز الست

  دهد با اشتیاق امتحانی می

  افالك را جانان توئی، فاطمه 

  گرد کوي توست کل هستی دوره

  انبیا و اولیا را جان توئی

  فاطمه اوج شجاعت را ببین

  بُود عباس توجنگد  آنکه می

  ا آینه استالبینن ر در ادب ام

  گرچه بر شاهان عالم سرور است

  مطیع امر اوست، دست بر سینه 

  گفت زهرا با دو چشم اشکبار

  عینم را ببین نور،  پدرجاناي 

  گرچه خود مجروح از میخ درم

  ، فدایت جان من  اي رسول حق

  دیده بودم ماجرا بی نقص و عیب

  بر مالستآنچه اینک پیش چشمم 

  استآنچه در دلهاي دشمن جاري 

  شد اینچنین باورم هرگز نمی

                       *  

  کار موال با شهادت شد تمام

  واحد شدند اندر کسا ، پنج تن

  دین اصالح بستر ، شهادت شد

  منجلی زینب نقش شد زمان این

  غم اقیانوس هفت از عبور در

  لــــسُرُ غامـــپی ساالرــــاروانـــک

  حیدري وقاري با مهیا شد

  نجات را دین دهد تا عهدش بود

   تا که امر حق به قلب او رسید

  او به فکر خیمه باشد یا عباد؟

  است عهد یاري با خدایش بسته

  هان بذر وفاقتا بپاشد در ج

  ماسوي را سلسله جنبان توئی

  کل اردوي خدا اردوي توست

  در حقیقت مادر خوبان توئی

  روح اقیانوس غیرت را ببین

  ساقی گلخانۀ احساس تو

  در شجاعت شاه دین را آینه است

  او حسینت را غالم و نوکر است

  در ید فرمان او بی گفتگوست

  با عزیزان کسا اندوهبار

  را بیین چشم خونبار حسینم

  او حسین است و من او را مادرم

  بوده این خون ، از ازل پیمان من

  بارها در پردة پنهان غیب

  وال و ابتالستآخرین حد 

  آخرین حد جنایتکاري است

  اجر و پاداشی دهندت مسلمین

                       *  

  سوي آغوش کسا رفت آن امام

  متصل بر ذات پاك کبریا

  زمین بر پیامش اما بود مانده

  علی یا:  زد صدا سنگین غمی با

  قدم زد طوفان به و کرد علم قد

  گل دو و هفتاد خون پیام با

  رهبري را حق دین نماید تا

  مشکالت و ها فتنه هجوم در

  کوه مشکل روبرویش قد کشید

  یا دهد راه برادر امتداد؟
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  او به فکر یار باشد یا دیار؟

  او به فکر مشک باشد یا عَلم؟

  دختران را چادر و معجر دهد؟

  جاي سیلی را ببوسد اشکبار؟

  هاي کشتگان؟ جمع سازد قطعه

  ؟کندها  گوش بر طعن و شماتت

  رب کند؟ ثناي ب ،در نماز ش

  بهر زینب اینهمه الزم نبود

  داغ مادر داغ بابا دیده بود

  قلب زینب بعد قتل مجتبی

  او بود و دلدارش حسین ، بعد از آن

  نمود اي تب می گر حسینش لحظه

  سرش ست و یار بی اینک او مانده

  آنکه پیغمبر به حلقش بوسه زد

  جسم او ، پاره پاره، مثل قرآن 

  ، بی کفن کاريبا هزاران زخم 

  شد اگر به پا می کبريمحشر 

  اینک اما خفته در قنداق خون

  خلید خار اگر بر پاي قاسم می

  بیند عیان اینک اما عمه می

  گرچه عباس دالور روز و شب

  زینب اما در نگاه آن عزیز

  بیند؟ دریغ اینک اما او چه می

  اینهمه هجران و داغ و بیکسی

  ناینهمه هجران و درد و شور و شی

                      *  

  ظهر عاشورا غروب هَجر بود

  قتلگه شد انتهاي آن فرود

  شد چو مأموریت موال تمام

  یا برون آرَد ز پاي طفل ، خار؟

  این حرم؟ تشنگانیا به فکر 

  شالق عدو تن در دهد؟یا به 

  یا که گوش پارة بی گوشوار؟

  یا که سرها را ببیند بر سنان؟

  ها کند؟ ، عرض حاجت یا اجابت

  یا قیاس دیشب و امشب کند؟

  قلب او تا قبل از این سالم نبود

  داغ آن سردار تنها دیده بود

  ها بود آتشدان سرخ غصه

  ذکر و فکر و کار و گفتارش حسین

  نمود می ، قصد جان زینب مرگ

  ست و رفته دلبرش دل به جا مانده

  ، حنجرش بوسه باران کرده خنجر

  از جفاي امت پیغمبرش

  یادگار مادرش ، خفته در خون

  دید التهاب اصغرش خواب می

  خنده بر لب ، در کنار اکبرش

  شد نِشترش هاي عمه می مژّه

  پیکرش، پاره پاره  ، با برادر

  بود دربان و غالم خواهرش

  کرد فیض کوثرش میجستجو 

  آورش تیرها بر دیدة آب

  اینهمه دلشوره و دلواپسی

  این عالم نصیب زینبین شد در

                      *  

  عصر عاشورا طلوع فجر بود

  گه شد ابتداي آن صعود خیمه

  اي آمد به سوي خاص و عام نغمه
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  انداز بود نغمه در هستی طنین

  ها آي دریاها و اقیانوس

  اي همه آتشفشانهاي جسور

  و عرشیان کروبیاناي همه 

  آي مخلوقات عالم تا ابد

  آور شود یک نفر باید پیام

  شد سر جدا اینجا نمیگر حسین 

  در این راه درازیک نفر باید 

  گو گر نباشد یک نفر لبیک

  گرچه خود بر نصرت او قادرم

  امتحان باید دهید اي ممکنات

  یک نفر باید که برخیزد ز جاي

  از چه یاري نیست در عالم عیان

  کنید شرم خود را از چه حاشا می

  داغ سنگینی که بر قلب وي است

  از داغ اوست همه آتشفشان  این

  آه ، او با این همه داغ گران

  خسته است و تشنه است و داغدار

  د؟این زن تنها چه سان تاب آوَرَ 

  این مرام غیرت و انصاف نیست

  تازه این آغاز راه رجعت است

  طرف باران سنگ کوفیان یک

  پر ز خارو یک طرف راه دراز 

  یک طرف حفظ و حراست از امام

  شطاقتی دیگر نمانده در دل

  تواند رهروان پس چگونه می

  عدالت نیست ، آه ، انتظار از او

  بار سنگینی که مانده بر زمین

  انبیا و اولیاي حق همه

  :گوش عالم غرق این آواز بود

  ها ها ، ناقوس ها ، بتخانه قبله

  ام کهکشانهاي صبوراي تم

  اي تمام ممکنات و فرشیان

  هست آیا یک نفر آید مدد

  راهیان را تا خدا رهبر شود

  ماند راه انبیا میثمر  بی

  پرچم حق را کند در اهتزاز

  مکد گودال غفلت ، خون او می

  گرچه او را تا قیامت ناصرم

  تا شود معلوم ، مجهول حیات

  پاي ، تا گذارد جاي پاي عشق

  گردد این بار گرانتا پذیرا 

  کنید از چه زینب را تماشا می

  در پی است،  مرگ او امروز و فردا

  نور هرچه کهکشان از داغ اوست

  هایش در نهان هست حتی گریه

  عزم او اما چو کوهی استوار

  تواند بسپرد؟ ره چگونه می

  راه برگشتن به یثرب صاف نیست

  ، محنت است هرچه پیش آید پس از این

  دان و چوب خیزرانطرف ، دن یک

  یک طرف جور و جفاي روزگار

  سوي دیگر راه سرخ ناتمام

  تا نشیند خود درون محملش

  را به سر منزل رساند ، در امان

  حقّ او جز استمالت نیست ، آه

  هست میراث تمام مرسلین

  التجا دارند نزد فاطمه
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  اند جملگی دلواپس این لحظه

  باز صوت دیگري آمد به گوش

  انداز بود نغمه در هستی طنین

  آي مخلوقات عالم تا ابد

  گرچه من پروردگار قادرم

  گردد تمام علت خلقت نمی

  کنید؟ شرم خود را از چه حاشا می

  شناسم من رسول خویش را می

  شناسم من امین عشق را می

  لیک قصدم اختتام حجت است

  دین اگر تکمیل شد روز غدیر

  دیگري انگیختمامین تا 

  تا نمایم حجت و نعمت تمام

  اینک اینجا نقطه عطف خلقت است

  غیر زینب نیست یار دیگري

  او ندارد نور در شب آرزو

  ام نب است این جلوة شیدائیزی

  کامل شده او آئینۀ اینک 

  گرچه او بود از ازل زِین پدر

                       *  

  عاشورا چو فکرم شد شهید عصر

  ور غوطه» زمانی بی«چون شدم در 

  گان پیشه ، شهادت ، در صف یک طرف

  ، زیبا و شهید ، هر جلوه یک طرف

  هاي پست و شر ، جرثومه آن طرف

  کشف و شهوددو در خط  از اینغیر 

  ، روبرو در دو جبهه ، حق و باطل

  ، در عزا و شور و شین جبهۀ حق

  جبهۀ باطل ، پر از فکر پلید

  اند سوي اصحاب کسا رو کرده

  ، هوش ربود از عقل اي که می نغمه

  :لم غرق این آواز بودگوش عا

  هست آیا یک نفر آید مدد

  »هل من ناصرم«بشنوید این بانگ 

  گر کسی افشا نسازد این پیام

  کنید؟ از چه زینب را تماشا می

  تشویش را پوي بی زینب حق

  المرسلین عشق را روح ختم

  زین سبب بر کل خلقم منت است

  در سقیفه شد به چنگ غم اسیر 

  طرح عاشوراي خونین ریختم

  تا شود انگیزة خلقت تمام

  لحظۀ آغاز سبز رجعت است

  تا نماید رهروان را رهبري

  گیرد از او کهکشان هم نور می

  ام شاه بیت شعر عاشورائی

  چون پیام وحی را حامل شده

  هست اینک زینت حق و بشر

                                                  *  

  هاي دیگري بر من دمید جلوه

  آنجا کل تاریخ بشردیدم 

  گان پیشه ، خیل جنایت آن طرف

  جملگی سرشار از عشق و امید

  ور ، شعله در یزیدستان اغوا

  دیگري پیدا نبود خاکریز

  در جدال و در قتال و هاي و هو

  »الحسین یا لثاراتُ «با نواي 

  ، شمر و یزید هر یکی در حد خود
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  در آنجا ، شهیدان ، بیشمار ، بود

  در زمان پیچید بانگ یا حسین

  که دیدم آن غروب رهروانی را

  شدیدعشق او قابل یک به یک در 

  این مقام قرب ، خاص اولیاست

  رسید تا به معناي شهادت می

  رسد اول بر شهادت می ، فکر

  اي همه افکارتان پرپر شده

  من شدم آئینۀ فکر شما

  من نبودم الیق کشف و شهود

  آنچه زینب در عمل اثبات کرد

  جز حجاب با وال چیزي نبود

  هایش گرچه آتشناك بود خطبه

  گرچه با پیغام و اشک و التهاب

  گرچه او با آتش اشک و پیام

  گرچه بر آن مردم بد اصل و کیش

  گرچه او تاریخ را بیدار کرد

  خفته اما برترین پیغام او

  اند این دو روح اهتمامش بوده

  چادري که ساتر و تن پوش توست

  شد فکر و روح تو شهید گر نمی

  با همین بیرق که زینب بر تو داد

  در باب توست» کل ارضٍ کربال«

  ظهر عاشورا تمام انبیا

  انماز ممتحنکربال شد ج

  حق تعالی خود نماز عشق خواند

  شهید کربالاو  ، کرد اقامه

  ایم ما فقط از جنگ اصغر گفته

  کربالي او جهاد اصغر است

  خونشان آمیخته با خون یار

  از صالي رهروان زینبین

  خود شما بودید اي یاران خوب

  تا فراخوانده به این محفل شدید

  چونکه دعوتنامه از سوي خداست

  کنید هایتان دل می از تعلق

  شود ، پرپر می جسم بعد از فکر

  سر شده اي همه در کربال بی

  تا سرودم نوحه و ذکر شما

  این شما بودید در حال سرود

  آنچه افکار جهان را مات کرد

  ا چیزي نبودجز نماز بی ری

  باك بود گرچه در روشنگري بی

  گل به گل پاشید بذر انقالب

  هاي انتقام کرد روشن شعله

  او شناسانید اصل و نسل خویش

  گرچه دین را زنده با ایثار کرد

  در نماز شام اوو در حجاب 

  اند مابقی جسم پیامش بوده

  پرچم زینب به روي دوش توست

  رسید چادر او کی به دوشت می

  دادي امتدادرا تو  موالراه 

  هاي شهر ما محراب توست کوچه

  بر شهید عشق کردند اقتدا

  تا بگیرد امتحان از مرد و زن

  نگ ما در این معنا بماندعقل لَ

  نماز با وال : شد حسین او

  ایم در اذان جنگ اکبر مانده

  شاهکارش در جهاد اکبر است
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  زینب ما یک گزارشگر نبود

  او روایت کرد راز عشق را

  راه او هنگام پایان شد شروع

  در غدیري نو ، پی اصالح دین

  زینب آنجا کشته شد با شور و شین 
  

  جنگ را تنها روایتگر نبود

  راکرد اقامه او نماز عشق 

  کرد در مغرب ، وجود او طلوع 

  المبین گشت زینب مظهر فتح

  با اسیران رفت تا یثرب ، حسین
  

  دارالسالم
  بر غالمش گر کند شاهی سالم

  چونکه سلطانش سالمش کرده است

  با چنین فخري ، غالم آستان

  کند چون ز شاهش کسب وحدت می

  پادشاهان را نباشد اقتدار

  استبهر هر عبدي که ذاتاً عاشق 

  رساند پیک حق با احترام می

  با سالمی خالق هفت آسمان

  با سالم حضرت رب رحیم

  لذت درك سالم کردگار

  تعالی چون سالمش کرده است حق

  کند لذت این لحظه مستش می

  اوج سرمستی و فخر است این درود

  در سالم حق نهفته نازها

  

  ذکر دائم در جنان باشد سالم

  کنند دائماً ذکر و تَرنّم می

  ، جاري زبان خلق نیست در جنان

  گفتگوي رایج افالکیان

  کل فردوس برین بی این سالم

  آنچه از فردوس اعلی برتر است

  شکر باید کرد بر سُکر سالم

  مشود مست از سالم او غال می  

  لذت عالم به کامش کرده است

  ساید به طاق آسمان رأس می

  کند امنیت ز سطوت می حسِّ

  در قیاس قدرت پروردگار

  اوج مستی در سالم خالق است 

  از خدا بر بندگان او سالم

  دهد بر عبد خود خطّ امان می

  گردد رها از خوف و بیم بنده می

  قرار اش را بی نماید بنده می

  امش کرده استهر دو عالم را به ک 

  کند تا ابد زیباپرستش می

  چون بُود از خالق کل وجود

  ما ولی عاجز ز درك رازها

  

  قدسیان هستند با حق همکالم

  کنند با زبان حق تکلم می

  گفتگوها با دهان و حلق نیست

  هست همذات سالم خاکیان

  باغ زیبائی است بی قدر و مقام

  آور است این سالم گرم وحدت

شود  ، مستی بُود شکر سالم می در عمل
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  هرکسی گردد در این میخانه مست

  

  چیست اما ذات و جنس آن سالم؟

  در کالم حق، بیان و حرف نیست

  هر زبان دارد کالمی بهر برف

  جهان را خالق استچون زبانهاي 

  اي مرآت اوست زین سبب هر لهجه

  در همه افعال و اسماء و صفات

  کل این عالم کالم ایزد است

  چیست ذات آن سالم کردگار؟

  چونکه باشد نام زیبایش سالم

  شود عالم پر از عطر حبیب می

  سهم هرکس هست طبق خواهشش

  خواهش هر کس به قدر فهم اوست

  

  صفاستهر سالمی پرچم صلح و 

  در سالم حضرت پروردگار

  برترین نعمت که ما را خواهش است

  هاي جنتند این سه نعمت جلوه

  گر نباشد این سه نعمت برقرار

  کل نعمتهاي حق گشته مقیم

  لحظه لحظه هست جاري این سالم

  کرده حق اهدا سالمش بر اُمم 

  رساند تا تو نیز می سالمتحق 

  گر سالمی بشکفد در هر کالم

  هر مکان گردد حرم با سالمی

  باشد صالح در حرم هرگز نمی

  جنگ در ماه حرام از دشمنی است

  کنیم تا سالمی با محبت می 

  پرست از جام وحدت ، حق

  

  هست آیا مثل هر صوت و کالم؟

  المثل، برف خدا جز برف نیست فی

  نیست اما برف حق از جنس حرف

  هرکسی با قدرت او ناطق است

  گر در هر زبانی ذات اوست جلوه

  نیست حرف حق بغیر از عین ذات

  جنس آن از جنس نام ایزد است

  ین ذات آن نگارهست بی شک ع

  کند اهدا خودش را بر اَنام می

  هرکسی در حد خود یابد نصیب

  قدر هر ظرفی است در گنجایشش

  ، سهم اوست وسعت ادراك هر دل

  

  مظهر آرامش و عشق و وفاست

  شود کل نِعَم بر ما نثار می

  صِحّت و امنیت و آرامش است

  هاي ناب باغ وحدتند میوه

  شود آثار دوزخ آشکار می

  م حضرت رب رحیم در سال

  در دل عالم براي اعتصام

  تا کنند احساس امنیت ز هم 

  منتشر سازي سالم آن عزیز

  شود دنیاي ما دارالسالم می 

  امن و محترم  اهللا مثل بیت

  فتنه و خونریزي و حمل سالح

  چار ماه از سال جشن ایمنی است

  کنیم اسم اعظم را تالوت می 
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  گر شود دنیا پر از عطر سالم

  

  ، هیچ نام از خداوند خالئق

  چونکه دائم بر لب هر آدم است

  هر بشر با هر نژاد و هر زبان

  هر سالمی بر خالئق ، بر خداست

  هر کسی کنی بر هر سالمی می

  زین سبب در هر سالمی مثل یار

  برترین مخلوق شایان سالم

  فرستد حق درود بر محمد می

  همره خیل مالئک ، مؤمنین

  گر دلت خواهد ببینی در حیات

  با ادب بر دشمن خود کن سالم

  ، صلح گردد افتتاحبا سالمی 

  شود اینگونه باز باب رحمت می

  با سالمی ، دشمنی گردد تمام

  شود دنیا لطیف میبا سالمی ، 

  با سالمی ساده و دور از ریا

  چون مسلح بر سالمی دلکشم

  صلح و سازش با جهان و کائنات

  امر ادیان خدا در زندگی

  ، رحمت است ارث ادیان و مذاهب

  حق فرستاده سالمی معنوي

  گر تا شود اهداف خلقت جلوه

  کنی بر یار خود گر سالمی می

  »یا خدا«هر سالمی هست ذکر 

  می هست یک ذکر جمیلهر سال

  »یا سالم«گر بگیري ذکر سبز 

  ذکر زیباي سالم ارزان ماست

  شود هر لحظه چون ماه حرام می

   

  پُربَسامدتر نباشد از سالم

  هر سالمی ذکر اسم اعظم است

  سازد عیان ، نام حق  در سالمش

  ، از حق به ماست هر سالم از ما به حق

  بري نام شریف و اقدسی می

  دهد پاسخ به تو پروردگار می

  هست تنها حضرت خیراالنام

  تا مالئک را بیاموزد سرود

  فرستندش سالم و آفرین می

  ی از معجزات، یک از کالم حق

  تا ببینی معجزات این کالم

  کنی خلع سالح خود و او را می

  شود سرشار ناز قلب هر دو می

  شود خاموش فکر انتقام می

  پرچم صلح است این ذکر شریف

  گوئی به کل ماسوي فاش می

  با جهان در حال صلح و سازشم

  هست درمان تمام مشکالت

  و بندگیغیر عشق نیست چیزي 

  سالم و وحدت استروح رحمت در 

  تا نگردد روح عرفان منزوي

  در سالم مردمان بر یکدگر

  گوئی تو در گفتار خود ذکر می

  باعث آرامش و صلح و صفا

  بذر ایجاد گلستان خلیل

  شوي مست از رحیق اعتصام می

  شافی جسم و روان و جان ماست
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  اعجاز سالم
  سالم و اسالم و تسلیم و مسلم

  سلیم با سالمت ، مسلم و سالم

  کالم  اندر اند همریشه جملگی  

  علیم فکر در آیند سالم با

  نشان هر سالمی مثل یک آتش

  شود آتش خموش با سالمی می

  شود با سالمی دل شکوفا می

  هر سالمی هست بهر بندگان

  هر سالمی هست با دعوا وداع

  خفته در روح زیارات و دعا

  نماید معتدل هر سالمی می

  ق که تنها قدرت استگفتگو با ح

  چونکه سرشار از سالم است و غزل

  گر دلت تنگ است و غمهایت زیاد

  با دلی آکنده از عشق و امید

  هر زیارت چون هواي تازه است

  با احترامها  ـــنامــــهارتــدر زی

  چونکه سرشار از سالم و ربناست

  شود تا سالم خون ما کم می

  دهد بر ما نشاط هر سالمی می

  سفیدي ، هر سالم مثل آژیر

  هر سالمی مثل وحی مستمر 

  کند وحی تا در مغز ، جا خوش می

  را عشق و پرستش در ژن استچون تُ 

  رسد تا که اکسیژن به مغزت می

  در سالمی کل ثروت خفته است

  با توسل بر شهیدان خدا

  شود ، اندوه خارج می از دلت

  ذکر سبز اولیا باشد مدام
  

  کند خاموش یک آتشفشان می

  آشتی آید به جوشمهر و دیگ 

  شود می غنچۀ لبخندها وا

  نسخۀ آرامش جسم و روان

  ، با اجتماع با خدا ، با خویشتن

  ، همکالمی با خدا همسالمی

  منفعلقبض و بسط مغزهاي 

  اوج عشق و افتخار و عزت است

  ، خیرالعمل شد نماز عاشقان

  خواهی شود روح تو شاد گر که می

  یاران شهید کن زیارت قبر

  روح ، بی آن غرق در خمیازه است

  سالم: ار نام حق کنی تکر می

  ، عشقبازي با خداست هر زیارت

  شود قلب ما آکنده از غم می

  کند پر انبساط قلب ما را می

  هست آغاز صفا و التیام

  کند امواج مثبت منتشر می

  کند هورمون وحدت تراوش می

  ذکر حق بهر تو چون اکسیژن است

  رسد صد سالم و وحی نغزت می

  خفته است سالمتهم سعادت هم 

  شود اهدا به تو جام شفا می

  شود الحوائج می ات باب شافی

  یا سالم و یا سالم و یا سالم 
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  همه مجموع هست سالمی هر

                        سالم اما ، بود افسانه ، کیمیا

  انبیاست دست به تنها معجزه

  سالمی را بُود واجب جوابهر 

  دهد پاسخ خدا بر هر سالم می

  هر سالمی نیست تنها یک درود

  هر سالمی هست یک ذکر جمیل

  ها ، سالم هست گفتار بهشتی

                 است یارب یارب مثل سالمی هر

                         سالم ، یکتا ایزد نام هست

          با سالمی ساده بر هر رهگذر

               گویدت پاسخ دوست آنکه از پیش

                  اي آورده زبان بر نامش که چون

                          یار یاران از پاسخ بینهایت

   سالم بر پاسخ گشته واجب چونکه

                     کیمیا این حد چه تا بدانی گر

  آن به کردي می وقف را خود عمر

  در سالم و وحدت و صلح و صفا

  سبقت در سالم همصطفی را بود

  خواست سازد چون جنان چون که او می

  زد بر حیات با سالمش عطر می

  

  نام دو پیوند هست والدت هر

                 ور غوطه ، سالمی هر در زندگی

                                    دلش در بهشتی دارد کسی هر

  مرام هر از بهشت هر دارد هرکه

  در حساب هر شبت از نفس خویش

  ها و سودها کن شمارش بهره

  یابد دوام برترین سودي که می

  جامعه و فرد مهرِ کیمیاي

  عام و خاص دست به باشد معجزي

  ماست ارزان ، سالم اعجاز لیک

  هر سالمی هست حتماً مستجاب

  پیش از آنکه منعقد گردد کالم

  هست نام خالق کل وجود

  خداوند جلیلنام زیباي 

  چون تجلی کرده حق در این کالم

  است لب بر تعالی حق ذکر مثل

  تمام ذکر یک هست سالمی هر

  نمائی کل هستی را خبر می

  آیدت لبیک ، قرب مقام از

  اي آورده کهکشان در جنبشی

  نثار تو بر آسمان از شود می

  سالم هر در پاسخت حق دهد می

  ما دنیاي در اعجاز کند می

  پیغمبران ي همرتبه شدي می

  هیچکس سبقت نجست از مصطفی

  بر جوان و کودك و پیران تمام

  اجتماعی با نشاط و مهربان

  تا به وجد آرَد تمام کائنات

  

                     سالم دو از شویم می تولد ما

  خبر بی آن لذت از ولی ما

  مشکلش ، حل ، خود وهم در کند تا

  سالم با ، را آن قفل گشاید می

  دفتر سود و زیان ، آور به پیش

  یا که خُسران و غم و کمبودها

  سالمهست تنها سود بازار 
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  گویمت رازي دگر اي نازنین

  گر که حتی ناگهانی با اجل

  کن سالمی از صمیم دل بر او

  گر کنی بر او سالمی با نشاط

  سالم اوچونکه باشد نام رب 

  اي ردهچونکه نام رب او آو

  زین سبب مانند یاري مهربان
  

  :از کرامات سالم متقین

  بگیرش در بغل ، روبرو گشتی

  تا ببینی معجز نام نکو

  کند با انبساط  قبض روحت می

  دهد قلب اجل را اعتصام می

  اي با اجل اظهار وحدت کرده

  ستاند از تو جان میمحبت با 
  

  و والسالم سالم
  هست سیمرغی درون هر کسی

  مثل یک حس غریب و ناشناس

  واقف اسرار مبدأ تا معاد

  کیمیاي عشق و وحدت را سفیر

  پیک بهروزي به هنگام بال

  هر زمان دلشوره داري بی سبب

  گاه داري تو تمناي فرار

  اي  آرزو داري که گاهی ، گوشه

  اي غوغا کنی یا چو ابر تیره

  یک آشنا گاهگاهی حسرت

  درد داري لیک بی نام و نشان

  بین جمعی و دل از تو کرده رَم

  بس که غم دارد دل بی یاورت

  غم نداري بهر پول و عشق و نان

  مثل غمهاي غریبی در غروب

  چون که دور از آشناهاي خودي

  کل دنیا گر به تو اهدا کنند

  نیست شهر و خانۀ تو در زمین

  شهر تو شهر والیت بوده است

  قرار خویشانت در آنجا بی قوم و

  بار غربت و دلواپسیتاز   

  اي باالتر از کل حواس جذبه

  مظهر صلح و صفا و اعتماد

  مثل امّید رهائی در اسیر

  قاصد خوشبختی و عشق و وال

  هست سیمرغ وجودت در تَعَب

  خود هم ندانی آشکاراز کجا؟ 

  اي از گل اشکت بچینی خوشه

  ، عقدة دل وا کنی اشک باري

  نماید در دلت غوغا به پا می

  کز دلت هرگز نیاید بر زبان

  اي سر هِشته بر زانوي غم گوشه

  آسمان گوئی فتاده بر سرت

  غم ز جنس دیگري داري به جان

  مثل غمهاي شمالی در جنوب

  فکر قوم و خویش و مأواي خودي

  ی شود داغ تو را اِطفا کنندک

  اي تو ساکن عرش برین بوده

  ، آنجا جزو عادت بوده است عشق

  مثل تو ، آنها همه چشم انتظار
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  ست شهر اتحاد شهر تو بوده

  خُلف آن عادت چو بینی در زمین 

  میل وحدت در وجود هر کسی است

  جلوة سیمرغ میل وحدت است

  هر دلی باید کند در حق طلوع

  آشیان دارد درون قلبها

  همزبانهست سیمرغ من و تو 

  گرچه ما داریم صدها اختالف

  استکوه قاف ما دل دور از هم 

  ما قفسهائیم و سیمرغان در آن

  ، قفس بشکستن است حسرت آنها

  ، او به ما ما به او تبعید گشته

  هست او زودآشنا با هر غریب

  از صمیم دل اگر گوئی سالم

  پرد سیمرغ تو تا قاف عشق می

  رسی چونکه از کثرت به وحدت می

  بر ذات اصل شوي  میکه واصل تا 

  »سالم«وحدت در  وصل و  راه خفته

  ، مکان  گر بُود خالی: گفت ایزد 

  پریش با سالمی بر خودت اي دل

  ، مدام گر تو با خود آشتی باشی

  گمان ، بی هر که با خود قهر باشد

  گر تو با روح خودت در سازشی

  قصد سازش استسالم تو به جون 

  چونکه واجب گشته پاسخ بر سالم

  ، عرشیان با مرحمت همره حق

  سالم؟چیست اما راز زیباي 

  نام زیباي خدا در هر زبان

  پس سالم از هر زبان و هر نژاد

  شهر بی نیرنگ و تزویر و فساد

  شوي اندوهگین تو می بی سبب

  شاهدش دلتنگی و دلواپسی است

  میل وحدت جوهر هر فطرت است

  سدّ جوع روحشتا کند سیمرغ 

  مردم ، نه خداهست جمع روح 

  گرچه ما هستیم دو ناهمزبان

  مشترك هستیم  در یک کوه قاف

  خانۀ سیمرغ ، قلب آدم است

  هر قفس باشد جدا از دیگران

  ، قفل بر آن بستن است همت ما

  او اسیر ما و ما از او جدا

  نیست اهل کبر و نیرنگ و فریب

  ، خاص و عام ، آشنائی بر غریبی

  عشقخورد آب و غذا ، از ناف  می

  رسی در حقیقت بر حقیقت می

  یابی ز وصل انبساط روح می

  داید از تو فکر انتقامچون زُ

  بر خودت بنما سالم اي مهربان

  آشتی باید کنی با روح خویش

  روح تو با حق شود در اعتصام

  قهر باشد با خدا و بندگان

  با جهان در گلشن آرامشی

  مزد حق بر روح تو آرامش است

  هر سالم دهد در حق جوابت می

  دهندت بس سالم و تهنیت می

  نیست این گلواژه تنها یک کالم

  هست معناي سالم و روح آن

  پیک توحید است و وحدت در بالد
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  میل هر سیمرغ باشد اعتصام

  هست آنها را غذاي شام و چاشت

  هاست این کلید فتح کل گنج

  گر که ما خواهیم در دنیا بهشت

  گر که از فردوسیان باید شویم

  چون کالم دائم فردوسیان

  مغز و روح دین حق صلح و صفاست

  دارد سالم هر نماز گی  نَشئه

  کشند عارفان بهرش خماري می

  گرچه باشد هر کالمی از صالت

  لیک باشد در سالم هر نماز

  دهند در سالمش مزد اکبر می

  نقطۀ پایان هر بزم و وصال

  ولی در هر نماز نقطۀ پایان

  گرچه معناي وداع است این سالم

  بر نبی باشد سالم اولین

  ، بر همهمؤمن سومین بر هرچه 

  چه هر سه در نهایت واحدندگر

  در سالم دومین خفتهلیک 

  در سالم دومین هر نماز

  داده در آن بار عامه اجازحق 

  رُسل سفرة ختماي؟؟ هم تو که

  تو چه هستی؟ همطراز صالحین

  چون تو هم از صالحینی، بر تو نیز

  بس که سُکرآور بُود این ذکر ناب

  خواهد اما این مقال معرفت می

  خود در کائناتگر شناسی قدر 

  

  صالحین یعنی فداکاران صلح

  باشد سالم عروةالوثقایشان

  یک سالم سادة بی چشمداشت

  این دواي رفع کل رنجهاست

  گر گریزانیم از افعال زشت

  همزبان قدسیان باید شویم

  سالم و امتناندم به دم  باشد 

  آشتی ، دین تمام انبیاست

  عرفان و نازچونکه باشد کوثر 

  کشند قراري می آهها از بی

  بال پروازي به بام کائنات

  اجر و پاداش و نشاط و امتیاز

  دهند چونکه هر مزدي در آخر می

  هست ناچاراً وداعی پر مالل

  هست آغاز سالم و عشق و ناز

  هم سالم و والسالم است این کالم

  دومین بر خویش و جمع صالحین

  بر تمام اهلبیت فاطمه

  گرچه عشقی مشترك را شاهدند

  العــالمـــین انعـــام ربُ ترین ـــبه

  حق عطا فرموده بر تو امتیاز

  سالم:  بر خودت هم عرض بنمائی

  عقل کلمند از نعمت آن  بهره

  عامل صلح و سعادت در زمین

  صد سالم از روي اخالص اي عزیز

  ک کوه را مست و خرابکند ی می

  تا شوي چون عارفان ، مست وصال

  شوي مست از سالم هر صالت می

  

  منجیان و کارپردازان صلح
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  معنی صالح اگرچه نزد عام

  لیک صالح فاعل صلح و صفاست

  صالحین یعنی عدالت پیشگان

  صالحین تا رفع فتنه قائمند

  کنند تا دو کس با هم عداوت می

  صالحین با قدرت و دریادلند

  ، یک امتند هر کدام از صالحین

  گران ، غارت ، غاصبان کاران فتنه

  اند صالحان از خود رها گردیده

  صالحان در هر زمان و هر مکان

  کارند در قلب بشر صلح می

  صالحین یعنی جوانمردان دهر

  شوند گر شود الزم فدائی می

  کنند جان فداي راه وحدت می

  نامشان مانند آبی خوشگوار 

  اند صالحین در دو صفت برجسته

  از میان آن صفات مؤمنین

  امتیاز گرفتهاز چه رو صالح 

  توانستند جاي صالحین می

  ، یا صادقین ، عادلین یا محبین

  صالحین اما بُود جمع همه

  :از دو حالت نیست خارج هر بشر

  هرچه غیر از خیر باشد آتش است

  صلح یعنی رفع هر شر از بشر

  قهر یعنی فعل یک آتش فروز

  آشتی آب است بر هر آتشی

  صلح یعنی هر عمل منهاي شر

  یا چند خیل آشتی بین دو تن

  شود آتش فتنه چو برپا می

  هست پاك و ساده و بی انتقام

  عامل پیوند در خلق خداست

  قائمین عدل و عشق و امتنان

  ظالمین را انتقام دائمند

  کنند م وساطت می، در دَ صالحین

  عادلندهراس و  مهربان و بی

  چون که در امت ستون وحدتند

  در هراسی دائمند از صالحان

  اند غرق آغوش وال گردیده

  ، با مال و زبان ، با تیغ با قلم

  سازند شر با صبوري رفع می

  برطرف سازندگان جنگ و قهر

  شوند چون شهیدان ، کربالئی می

  کنند صلح را اهدا به امت می

  ر طراوت کرده روح روزگارپُ

  اند و ز دنیا رسته شَرستیزند

  که خدا آورده در لوح مبین

  در سالم دومین هر نماز؟

  محسنین گویند یا مستأنسین

  یا عالمین مؤمنین،  یا مطیعین

  جملگی جمعند در این جامعه

  یا به حال خیر باشد یا به شر

  دوزخ از فعل شروران سرکش است

  رفع هر آتش که سوزد خشک و تر

  آشتی یعنی جلوگیري ز سوز

  ، کوثري بر آتشی ت صالحهس

  هست صالح وارث خیرالبشر

  هست کار صالحان با عشق و میل

  شود دوزخی از آن مهیا می
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  برفروخت بدترین آتش که شیطان 

  آتش خودبینی و خودبرتري

  تعالی قهر نیست ، حق با عبادش

  کشد قهر ما ، ما را به آتش می

  هست صالح عامل این آشتی

  کند آن که بین ما وساطت می

  شانصلح باشد کاران چون صالح

  منشأ هر کار نیکی در جهان

برپا کند ناصالح است هر که شر 

  اند صالحان سربازهاي مهدي

  پس سالمی با وال بر صالحین

  میرد غالم اي صد بار می لحظه
  

  بود آن آتش که وحدت را بسوخت

  منشأ هر فتنه و غارتگري

  گرچه قهار است اما قهر نیست

  کشد ما را به سازش می حققهر 

  ، آشتی هست روح سبز هر دین

  کند قهر را حل در والیت می

  شانپس اباصالح بُود سردار

  هست با اذن خدا، صاحب زمان

  هرکه شر را سازد اطفا صالح است

  اند والیتعهدي ، گرم قدر خود

  مؤمنینامام و تکریم هست 

  سالم آن امام تَولّايدر 
  

  بزم ربوبیّت
  

  همدمند عبادت و معبود و عبد

  زند عبودیت از دم هرکسی

  گرچه انسان ظاهراً باشد رها

  بودن هست قانون حیاتعبد 

  آنچه نامش در طبیعت زندگی است

  اي بیکار نیست در طبیعت ذره

  گرچه انسان کمتر است از یک مگس

  دهد او را فرار اختیارش می

  گرچه انسان در قفس جبراً رهاست

  نیست پس راه فرار از این قفس

  آه اما لذت این اختیار

  پرست هرکه آزادانه گردد حق

  هر شادي استچونکه انسان در پی 

  بندگی با زور و اجبار و هراس

  هر که از آزادي خود شُست دست

  همند با همخانواده تا هر سه  

  زند وبیترب بزم در خیمه

  بازگشتش هست اما پر بها

  نیست غیر از بندگی در کائنات

  چون طوافی در مدار بندگی است

  غیر انسان هیچکس مختار نیست

  لیک مختار است در جبر قفس

  گاهگاهی از سراي کردگار

  اختیار آن قفس هم با خداست

  خواهد بپندارد ، مگس هرچه می

  بزم یاربرترین لذت بُود در 

  بُود از هرچه هستقدر او برتر 

  لذت او در همین آزادي است

  شناس نیست کار مردمان حق

  شاد ، در بزم ربوبیت نشست
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  بندگی راز خدائی گشتن است

  چونکه دادي اختیارت را به دوست

  است افعال تو نیز» رَب«چونکه او 

  کند در دلت جا می» رَب«اینچنین 

  دهد حق بر تو مفتاح سبب می

  هرکه شاگردي کند در درس و کار

  رس بندگیهرکه شد شاگرد د

  بندگی یعنی اراده داشتن

  ي خود به دست حق دهی گر اراده

  ي حق کند در تو ظهور چون اراده

  چونکه دادي اختیارت را به یار

  اختیاري نیست دیگر کار تو

  اختیار جبر باشد دست یار

  دست او اريچون زبانت را سپ

  کند چون که او بر تو والیت می

  چون عبادتهاي ما ، در زندگی

  مانماید جاي  ادت میاو عب

  شوي موجودتر در فنا تو می

  نیست عشقی برتر از این ، در کمال

  در عبادت گر نباشد نور عشق

  عشق ، پاداش عبودیت بُود

  است گر تو را میلی چنین افتاده 

  اختیارت را به او دِه چل صباح

  تا بجوشد از دلت بر روي لب
  

  رسم و راه کبریائی گشتن است

  کل اعمال تو با تصمیم اوست

  اي عزیز» ربوبی«شود کالً  می

  کند او به جاي تو گره وا می

  گشا با دست رَب شوي مشکل می

  شود استاد چون آموزگار می

  د آموزگار زندگیشو می

  در طریق حق قدم برداشتن

  رهی از همه افعال باطل می

  االمور شوي تو صاحب عزم می

  گذارد اختیار می  او به تو وا

  هست توفیقات تو از یار تو

  او که بر ما داده جبرِ اختیار

  نماید گفتگو او بجایت می

  کند جاي تو ، حتی عبادت می

  نیست غیر از مایۀ شرمندگی

  مانویسد پاي  ا میمزد آن ر

  زین تجارت کی بُود پرسودتر

  او جمیل است و تو مغروق جمال

  یابد دلت در سور عشق ره نمی

  جذبۀ وصل ربوبیت بُود

  بندگی کن ، امتحانش ساده است

  تا کند بزم دلت را افتتاح

  هاي حکمت و علم و ادب چشمه
  

  حكمت معجز
  

  هست حکمت فهم فرمان حکیم

  در حیاتنیست بی حکمت اموري 

  درك حکمتهاي پنهان در امور

  فهم احکام خداوند علیم  

  هر پدیده حکمتی دارد به ذات

  شعور نیست کار هرکه باشد ذي
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  از شعور و عقل ، حکمت ، برتر است

  حکیم و رازدان، نیست هر عاقل 

  معجز حکمت بُود کار حکیم

  عقل سالم ، با خدا در سازش است

  هست حکمت دانش درك علل

  در کالم وحی و آیات مبین

  هر نبی در مکتب حق ، با کتاب

  چیست این حکمت که خَلّاق خبیر

  این حکمت که همراه کتاب چیست

  م یا خیالوهُّنیست حکمت چون تَ

  هست حکمت دیدبانی تیزبین

  هست حکمت دانش فهم درست

  نیست حکمت همطراز علم غیب

  هست علم غیب خاص اولیا

  لیک حکمت مثل گنجی رایگان

  تواند هر بشر باشد حکیم می

  هست حکمت حاصل فکري رشید

  واهمه هست حکمت قدرتی بی

  حل و فصل مشکل استکار حکمت 

  هست حکمت مثل کار یک طبیب

  مجمع عرفان و فقه و فلسفه

  تا که با اهداف حق در وحدتند
  

  چونکه بر عقل خالئق رهبر است

  عقل با حکمت شود اعجازدان

  هست حکمت زینت عقل سلیم

  مت مایۀ آرامش استدرك حک

  فهم هر مجهول ، بی نقص و خلل

  قرین، با کتاب حق ، شده حکمت 

  درس حکمت داده بر افکار ناب

  ؟خیر کثیر: وصف آن فرموده با 

  ؟گشته اهدا بر رسول انقالب

  نیست از جنس گمان و احتمال

  در میادین نبرد عشق و کین

  از میان بینهایت فکر سُست

  یبنیست کارش کشف راز علم غ

  در اموري خاص ، با اذن خدا

  دهد حق بر دل شایستگان می

  گر نسازد عقل و روح خود عقیم

  مثل کشف و اختراعات جدید

  در صدور حکم حق در محکمه

  قدرت تشخیص حق از باطل است

  هاي غریب در مداواي مرض

  خفته در حکمت بدون وسوسه

  قصه و شعر و هنر از حکمتند

  

  عشق و حكمت
  

  شود رام شیطان میعقل ، گاهی 

  هرچه جرم و فتنه و وحشیگري است

  عقلِ تنها نیست اسباب نجات

  گرچه باشد عشق ، آئین کمال

  عشق بی حکمت فقط دیوانگی است

  شود فرد عاقل ، گاه حیوان می  

  است» عقلِ از حکمت بَري«از شرارِ 

  باب نجاتعقل با حکمت بُود 

  نور حکمت ، متعال کی شود بی

  عشق و حکمت مایۀ فرزانگی است
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  هست حکمت چون حکومت بر بشر

  کند تکثیر خیر سرمدي می
  

  کشد بر فعل شر خط بطالن می

  تا جهان را پاك سازد از بدي

  

  ھای باغ حکمت میوه
  

  باغ حکمت باغ زیباي خداست

  دانش است: میوة شیرین اول 

  چون بشر غرق است در جهل و ستم

  کل غمها حاصل جهل است و بس

  با حقیقت ائتالفچونکه کرده 

  چون رسیده بر حقیقت در امور

  چونکه دارد اعتقادات اصیل

  از خرافات زمان دور است او

  چون بُود داناي مطلق ، کردگار

  میوة دوم بُود صبر جمیل

  صبر در اندوه و داغ و تعزیت

  صبر باشد مظهر حجب و حیا

  بی حیائی منشأ هر ذلت است

  شود بی حیا ، یکباره عاصی می

  عالم محضر فیض خداستچونکه 

  صبر در طوفان تند مشکالت

  ناصبوري در امور زندگی

  چونکه صابر از صفتهاي خداست

  میوة سوم رضایتمندي است

  در جهان کمتر کسی باشد رضا

  چون بشر راضی به حق خویش نیست

  در رضایت خفته اکسیر نشاط

  چون رضایت ، حق شناسی آوَرَد

  شود نارضائی سدِّ لذت می

  صول حلول لذت استمح، شکر 

  اش دانائی و صبر و رضاست میوه  

  غمش در کاهش استهرکه دانا شد 

  هست دانائی کلید دفع غم

  فرد دانا خارج است از این قفس

  آرمانشهرش نباشد کوه قاف

  درخشد در جهان مانند نور می

  شود با حق خلیل فرد دانا می

  چونکه از حکمت پر از نور است او

  فرد دانا را بُود آموزگار

  چونکه دارد نزد حق اجر جزیل

  صبر در رزق حالل و معصیت

  حیائی هست رأس هر خطابی 

  ناصبوري ریشۀ آن علت است

  شود صبر ، مانع از معاصی می

  در حضورش، معصیت، دور از حیاست

  هست راه رستگاري در حیات

  هست آغازِ غم و درماندگی

  انتهاست مزد صابر نزد حق بی

  چون رضایت عامل خرسندي است

  از عنایات و عطایاي خدا

  حاصلش غیر از غم و تشویش نیست

  ون دهد بر قلب راضی انبساطچ

  نارضائی ناسپاسی آوَرَد

  شود باعث کفران نعمت می

  راضی غرق ناز و نعمت است قلبِ
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  راضی چونکه از هستی رضاست قلبِ

  :در دل هر مؤمنی هست این سؤال

  پاسخش بسیار سخت و ساده است

  هر زمان هستی تو راضی از خدا

  گاردگر که هستی نارضا از کر

  گرچه باشد گاه ناراضی ز خلق

  ست چون رضایت راز سبز زندگی
  

  میوة شیرین بستان خداست

  هست آیا راضی از من ذوالجالل؟

  گوش کن گر قلب تو آماده است

  آن زمان باشد خدا از تو رضا

  هست ناراضی ز تو پروردگار

  خلق شود راضی ز او به سرعت می

  ست برترین معیار عشق و بندگی

  

  عرفان
  

  برترین عرفان بُود ترك گناه

  گرچه عرفان نیست از ادیان جدا

  هست عرفان جوهر هر دین و کیش

  معرفت باشد چراغ بندگی

  معرفت ، گنجینۀ آرامش است

  راه کسب معرفت باشد زیاد

  لیک هرجا شد دکان حُقه ، باز

  بوده عرفان هم چو ادیان در جهان

  در زمان ما که باشد پُر مالل

  ترین طیِّ طریق عالی و آسان 
  

  اجر این صابر بُود قرب اله  

  ها اند اما جدا در شیوه گشته

  چونکه باشد معرفت بر رب خویش

  منشأ صلح و صفا در زندگی

  ضامن خوشبختی و آسایش است

  انحصاري نیست ذات اعتقاد

  ساز کارگاه معرفت شد سکه

  سوداگرانبیش و کم ، بازیچۀ 

  اي نان حالل هست عرفان ، لقمه

  توبه و ترك گناه است اي رفیق
  

  

 مکانی بی زمانی و بی
  

  باشد عیان آثار روح که می بس 

  علم روح اما بُود خاص خدا

  شود از ذات روح گرچه پرسش می

  زندگی از روح آن زیبا به پاست

  نیست کامل علم ما بی شک و ریب

  زین سبب در اعتقادات بشر

  مرز بین اعتقاد و انحراف

  عقل انسان نیست در انکار روح  

  اندکی از آن به انسان شد عطا

  نیست الزم تا شود اثبات روح

  جسم هستی زنده با روح خداست

  در معاد و علم روح و علم غیب

  گر گشته یک دنیا خرافه جلوه

  بوده دائم مظهر هر اختالف
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  چون بشر عاشق بُود بر اعتقاد

  چون ندیده اعتقادات اصیل

  نیست تنها ، غیر دینی ، انحراف

  که شد جعل روایات و خبر بس

  نیست کافی منطق و ادراك و عقل

  آب از سرچشمه باید نوش کرد

  هست هستی زنده با روح خدا

  جسم این دنیاي زیبا و نکو

  اصغر است چونکه انسان یک جهان

  هرچه دارد در جهان ما وجود

  جسم ما باشد چو جسم کائنات

  الم نیست مشمول زمانروح ع

  گنجد خدا نمی در مکان هرگز

  روح باشد بی مکان و بی زمان

  بی مکانی ، بی زمانی در مثال

  پابند هوس گشتهروح ما چون 

  هست در هنگام بیداري ، اسیر

  روح ما در خواب ، بیدار و رهاست

  عیان ي تو باشدیاؤر در آنچه

  سر چشمان با نه ، بینی می خواب

  شمار بی ، پرده پشت ، ها دیدنی

  نیست خواب درك به قادر سر چشم

  مکان در و زمان در تنها ، چشم

  بینی تو در رؤیا و خواب می آنچه

  تو فوت از لثَ مَ یک باشد خواب

  ها لحظه مرگ ، است مرگ ، تو خواب

  بدن زندان ز شب گریزد می

  نژند و زار حالتی دارد روح

  سفر این در ، شود می ، گاهی جسم

  گشته مایل بر خرافات زیاد

  بوده دنبال خرافات بدیل

  هست ادیان هم پر از الف و گزاف

  زوماً معتبرنیست هر نَقلی ل

  هست الزم اجتهاد و علم نقل

  حرف حق از وحی ، باید گوش کرد

  زندگی روحی است سرشار از بقا

  او اي ، بی روحِ هست مثل مرده

  گاه آن جهان اکبر است جلوه

  در وجود هر بشر دارد نمود

  باشد از روح خدائی ، در حیات

  طول زمانجسم ، مشمول است بر 

  ه پاگرچه باشد هر مکان از او ب

  گرچه جا دارد به ذرات جهان

  نماید جلوه در خواب و خیال می

  خفته چون مرغ اسیري در قفس

  وقت خواب اما شود بر ما امیر

  گرد خاطرات و یادهاست دوره

  مانالزَ و المکان عکس هست

  خبر بی باشد و است بسته ، سر چشم

  هزار در یک ولی بیند می چشم

  نیست ناب هاي لحظه آن محرم

 عیان سازد را نور انعکاس

  چشم تو باشد از آنها در حجاب

  تو موت در زندگی جاري هست

  رها گردد می تو خواب ، زمان از

  کفن و گور شود می رختخوابت

  بند به زندانی تسلیم حالت

  شر و خیر هاي کوچه خوابگرد
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  خوابگرد انسان، و است خواب جهان، این

  کند می »زمانی بی« در سفر تا

  ممات يفراسو تا زدیگر می

  شتفعالیَّ است بیداري مثل

  خورد می نان ، دود می ، نشیند می

  زمان اتفاقات گاهگاهی

  کند می جستجوئی آنجا در تا

  رازها کشف ز قاصر ولی ما

  گردي ز خواب ناگهان بیدار می

  جسم سوي دوباره فرستندش می

  هست رؤیاي بشر ، بی شک و ریب

  غیب عالم نیست غایب از نظر

  گر بشر از جسم خود گردد رها

  گرچه در محدودة علم روان

  نیست اما این تمام راز آن

  غیب عالم نیست دور از دسترس

  نیست الزم تا قفس را بشکنی

  تا کنی پرواز همراه قفس

  تا ببینی شور و شوق کائنات

  در چنین کشف و شهودي ، هر هوس

  آور است بینی لذتی رنج غیب

  بین هرکه با اذن خدا شد غیب

  هرکه را باشد نگاهی برزخی

  بین بُود ، بیند عیان چونکه باطن

  گر که حتی او ببندد چشم را

  بیند بسی اسرار و راز گرچه می

  بینی کار او گرچه باشد غیب

  اولیاي حق که دارند این مقام

  جمله ، در گمنامی و در اشتهار

  درد درمان یپ در باشد روح

  کند می معانی کشف نو به نو

  حیات اسرار ز آگه شود می

  تشالیَّیّ سَ است بیداري خُلف

  برد می ، ستاند می ، شناسد می

  چیستان چون او به گردد می عرضه

  کند می پیشگویی را رازها

  خبر از لذت پروازها بی

  شود روح تو ساقط در سراب می

  طلسم تو مرگ ز بردارد که تا

  یک مثال ساده از دنیاي غیب

  در حجاب است از شهود آن ، بصر

  ببیند ، بر مالغیب عالم را 

  هست رؤیا حاصل فکر نهان

  شود در آن عیان غیب عالم می

  هست مثل روح انسان در قفس

  بایدت بال هوس را بشکنی

  تا کِشی در غیب این عالم ، نفس

  مثل رؤیا در فراسوي حیات

  باز اندازد تو را کنج قفس

  سرنوشت خود نبینی بهتر است

  کل غمها در دلش گردد مکین

  شرار دوزخیدر جهان بیند 

  بینهایت جانور در مردمان

  روح او بیناست در هر ماجرا

  اي زین امتیاز نیست او را بهره

  سود شخصی نیست در رفتار او

  یابند نام جز به اذن حق نمی

  در رفاه خود ندارند اختیار
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  گاه حتی آن مهان دهر خویش

  اند گرچه در درمان خود درمانده

  روح لذتهاي آنها وحدت است

  حاصل وصلت بُود عشق و رضا

  عشقبازي با یقین و با سپاس

  نیستند آنها دمی از حق جدا
  

  بینی بهر خویش عاجزند از غیب

  اند مشکالت دهر درمان کرده

  روحشان با روح حق در وصلت است

  سبب شادند حتی در بال زین

  شناس هست کار عارفان حق

  دائماً هستند در خوف و رجا

  

  اراده و اولیا
  

  شوي حق ي اراده با همسو که گر

  رقیب این ، اراده این ، تو این اینک

  کنند می اراده دم هر اولیا 

  است حاضر ، عالم غیب در روحشان

  زیستند اراده با همیشه چون 

  است لذت جستجوي در ، ما طبع

  زد خیمه لذت که جا هر الجرم

  حضور در لذت فکر نباشد گر 

  گر جلوه ، اراده اینجا شود می

  لذتی وقت به توانستی گر

  شوي می اراده صاحب زمان آن

  شوند می خود بی گونه این اولیا

  اِله میل با همسویند چونکه

  وال و میل بودشان باطل که گر

  نیست مشکل درك ذات اولیا

  حق ، طریقی ساده استدوستی با 

  ترك دنیا نیست کار اولیا

  کنند اولیا از دین اطاعت می

  کارشان چون صوفی و مرتاض نیست

  هرچه دین فرموده بر آنها حالل

  ست در دین نهیِ آن هرچه حق کرده

  شوي مطلق قطرة ، دریا مثل  

  نصیب عالم این از خواهی می چه تو

  کنند می باده ز پر را خود جام

  است ناظر را خود مرگ از بعد و قبل

  نیستند اراده از غیر سبب زین

  است طینت در بردنش لذت چونکه

  بد و نیک آنجا در معنی شود می 

  ظهور یابد نمی بد و نیک فعل

  شر و خیر در شود هادي ترا تا

  رایتی برفرازي ، رادها از

  شوي می زاده و جان سپاري می

  شوند می تولد خود ي اراده در

  مخواه زانها حق میل خالف پس

  اولیا از نبود اینک نامشان

  اولیا یعنی محبان خدا

  در شریعت راه آن آماده است

  کارشان باشد اطاعت از خدا

  کنند از مناهی هم برائت می

  از لذائذ ، کارشان اعراض نیست

  بهر آنها هست ، فردوس جمال

  مؤمنانچون جهنم هست بهر 
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  در سلوکی اینچنین ، یاران یار

  عمرشان پیوسته باشد وقف ناس

  در سلوکی با هزاران اربعین

  ب بر الهبرترین راه تقر

  گر تو هم خواهی شوي از اولیا

  بذر احکام خدا در دل بکار

  اربعینی گر چنین کاري کنی

  هر دلی از گنج حکمت شد غنی

  گنج حکمت داده شد بر هر کسی

  نیرچونکه حق فرموده در وحی مُ
  

  کارشوند از اولیا در کسب و  می

  نمایند التماس بهر خدمت می

  اولیا غرقند در احکام دین

  خودشناسی باشد و ترك گناه

  در سلوکی ساده و بی ابتال

  تا شود قلب تو باغ کردگار

  سیل حکمت سوي خود جاري کنی

  رهد از عالم ما و منی می

  کل دنیا ، پیش او باشد خسی

  »خیر کثیر«هست حکمت ثروت و 
  

  

  ھا واسطۀ فیض
  

  بارقه چون ، حق نور بتابد گر

  کند داري میان باید ولّی یک

  زمان هر در حجتی نباشد گر

  کند می وساطت این تنها نه او

  پایبند ، خوبان به عالم این هست

  رسول بر »فیهِم اَنتَ«: ایزد گفت

  گزند و قهر از دورند فقط نه

  است »حجت« حضور در هستی راز

  است واسطه را ها فیض ، حق حجت
  

  صاعقه بسوزد را هستی چشم  

  کند جاري ما سوي نعمت که تا

  ساکنان تمام بلعد می ارض

  کند می والیت عالم بر بلکه

  خورند می اینان رزق هم دیگران

  جهول قوم این بین هستی که تا«

  »خورند می روزي تو یُمن از بلکه

  است محنت در ، ما بین در او گرچه

  است رابطه این مفقودة حلقۀ
  

  زیبای حاجاتقبلۀ 
  

  ناب و خوبیم گر ؛ هیچ ، بد اگر ما

  است آور نعمت چو ، شناسیمش می

  کنیم واال کمی گر را معرفت

  گمشده ، مائیم ، او شمس والست

  هست او مانند ربّ خود نهان

  جناب آن شناسیم می مواهب از  

  است محور را زندگی وجودش چون

  حلقۀ گمگشته را پیدا کنیم

  چونکه او آئینۀ نور خداست

  گرچه باشد حاضر و فاش و عیان 



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 95صفحه  

 

   حضور دارد کو آنجاست کربال

  و هود ایوب و آدم و نوح روز

  اربعین و غدیر و القدر ۀلیل

  اوست روز ، خدائی ایام هرچه

  خاطرات با شود نو می او روز

  امام باشد خدا از بَقیَت چون

  ماست تسکین »لکم خیرٌ« آیۀ

  مؤمنین بر »لکم خیرٌ « آیۀ

  ماست خیر ، حق از مانده باقی آنچه

  قافله امیر و کجائیم ما

  ایم افتاده ما که از آن یار ، دور

  کنیم دق غم این از باشد آن بهتر

  ماست هاي ز عادت غصۀ موال

  عزیز آن است خیر گونه هر منشأ

  ما چشم از فقط اما است غایب

  غیاب نه باشد غیب امام او

  شهود و غیب در است حق نایب 

  مردمان میان در او است حاضر

  او است الکرب کاشف ، خالئق از

  زندگی در بُود فتحی کجا هر

  او است بلیّات و غمّ دافع

  حق نزد عبادت نوع بهترین

  خدا از است ظهور اذن حاجتش

  صالحان بر دهد را حکومت تا

  کند می کفایت را ما خدا گر

  بشر تازد می ، اسب نعله چار

  بریم می را خدا مخلوق گوش

  متهم سیاسی دین با شام ،

  تریم شامی ، کوفیان از ولی ما

  ظهور دارد او در عاشورا روز

  دود کشتار و و آتش و خون روز

  امین و یحیی و ابراهیم روز

   نوروز اوست ، قرنها ، لحظه لحظه

  حیات شیرین و تلخ خاطرات

  تمام خیرِ  او ، هست را مؤمنین

  ماست دین و اقتصاد ملتقاي

  ثمین و میزان و کیل بهر هست

  کساست آل مهدي ، بقیت آن

  فاصله نوري عمرِ  یک ما بین

  ایم افتاده گور اعماق در زنده

  کنیم هق هق خود مرگ براي یا

  ماست هاي جهالت از موال درد

  عزیز آن است سیر حال در خدا در

  ماسوي میان در او است حاضر

  آفتاب نور ز حاضرتر هست

  وجود دارد او است حق کجا هر

  نهان ، نامحرم چشمان از لیک

  او است حاصلضرب را غم و عشق

  بخشندگی حاصل را او هست

  او است حاجات زیباي قبلۀ

  مستحق آن حاجت رفع هست

  پا به قرآن دولت نماید تا

  مستضعفان حاجت سازد رفع

  کند می والیت ما بر چرا زر

  بیشتر سود سوي و بانک سوي

  خوریم می را هم حق ، عارفانه

  متهم ناسپاسی با کوفیان

  تریم نامی ها خدعه در همه از
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  بانکهاست شهید ، دین اقتصاد

  نازنین آن غمِ  ، آیا این نیست

   ربا نهی بُود منکر از نهی

  آه آه گویم چه موال غم از
  

  بانکهاست زرخرید ما امت

  معین بی و غریب او نیست آیا 

  ما معروف ، الحسن قرض سنّت

  چاه به گوید خود اندوه سزد می

  

  نذرھا و ھا شمع و ھا عشق
  

  در میان خلق دنیا ، بیش و کم

  غصه و مشکل نبود هیچکس بی

  دوید هر کسی دنبال درمان می

  داشت راز حاجت باب یک با هرکه

  ظفر و صبر در و گرفتاري در

  نذرها و ها شمع و ها عشق

  خدا با درونی گفتگوهاي

  آتشین فریادهاي و هق هق

  نبود نعمت پی جز دیدم هرکه

  داشتند تفاوت حاجتها گرچه

  پرست بت و کتاب اهل و کافر

  بود دلخسته و عاشق دیدم هرکه

  ما مثل ، آنها از بسیاري گرچه

  بودشان ، ندائی ، فطرت در لیک 

  گفتگو حتی داشت بُت با آنکه

  داشت غیب علیم بر اعتقادي

  ما معیوبیم ، ماست حسن ، عیب

  کمال میل کی ، عیب نباشد گر
  

  غم به دیدم مبتال ، گشتم هرچه  

  جز مجانین ، یک نفر خوشدل نبود

  کشید هر دلی طرح رهائی می

  داشت پرواز سر ، بسته پر با

  سر به بودش حاجتی دیدم هرکه

  بذرها يها دانه چون ها اشک

  صدا بی و صفا با هاي گریه

  نازنین قدسیان حریم در

  نبود حاجت بی و راز بی هیچکس

  داشتند بُت با میل ، بعضی گرچه

  پست و خوار و عزیز و آبرومند

  بود بسته دخیلی ها حقیقت بر

  دعا روح بر بُردند نمی ره

  بودشان ، گشائی مشکل ، آن کاندر

  جستجو او با کرد می را »غیب«

  داشت عیب طریقش ، ظاهر در گرچه

  ما محبوبیم ، حسن زین مخور، غم

  حال شوریده کند می را ما روح

  

  غم رفعِ  اعجاز
  

  است غم ما نقد وجه اینک اینک

  است نعمت باشد عشق با اگر غم

  کنیم مدیریت ، بحران در که گر

  است عالم کل فتح کلید غم  

  است فرصت ، دیگر با را امتحان

  کنیم ماهیت کشف ذره ذره
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  رسید شادي هر به غم با شود می

  دور به نومیدي ریخت باید لیک

  ديــــالهُ المُ ــعاَست  حق فرستاده

  مسیر در هدایت عالمات این 

  خدا اما خدا از کردیم قهر

  است پیوستن هم به را ما ، کارشان

  رسیم می وحدت به اما عمل با

  جهان در قومی هیچ سرنوشت

  خیر و خوب سرنوشتی بخواهی گر

  شویم هم گشاي مشکل ما که گر

  شناخت را معالج دیاب می لیک

  کارشان طرز و فکر و ارتباط

  عزمشان پایگاه و جایگاه

  میکن واال را شهیاند یکم گر

  مشکل از آنجا بگردد بسیار

  اگر درمان شودمشکل اول 

  گر ، دو مشکل جمع روي هم شوند

  چون شفا در انزوا و قهر نیست

  شدند گر که مردم جمله یک تن می

  شدند گر همه در درد ، همدل می

  چون که این حاجت محال و نارواست

  حق نهاده در طبیعت بس سبب

  این جهان دارد بسی قانون ناب

  هست جاري حکم حق بر جن و ناس

  اعــمـال بشــر ثقالــالم ذرة
  

  رسید آبادي سوي خرابه از

  مرور جام در ریخت شناسی خود

در مسیر قرب انسان تا خدا  

  بصیر بهر ودبُ نعمت برترین

  اولیا حکم کرد را آشتی

  است بستن دوباره عهد ما بین

  رسیم می استجابت تا یقین با

  بدان ، گردد نمی بهتربی عمل ، 

  غیر نه ياغازیب باید خودت از

  شویم غم رفعِ اعجاز صاحب

  شناخت را الحوائج باب ، بیشتر

  ایثارشان و خدمت رسم و راه

  بزمشان گاه وعده و گاه جلوه

  میکن وا را هاقفل ، کم همان با

  که نماید هرکس از مشکل فرار

  آسان شوددومین را ، راه حل 

  ذره ذره ، فاتح عالم شوند

  هیچ کس فارغ ز شر دهر نیست

  شدند می ایمن دهر شرار از

  شدند می مشکل حلّال خود به خود

  دعاست و مناجات و اشک ، اثر بی

  احکام رب جريِهست دنیا مُ

  دهد پاداش و کیفر ، با حساب می

  از طریق مجریانی ناشناس

  نماید در همین دنیا اثر می
  
  

  االمور عزم
  

  او نماید بهر غیري کار خیر    گر نمائی کار خیري بهر غیر
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  خیر دوم چون رسد بر سومین

  رسد بر پنج و شش خیر چارم می

  بینهایت کارِ خیر و بی ریا

  کار تو اما نبوده اولین

  چون کسی بهر تو کاري کرده است

  پیش از او هم یک نکوکار دگر

  وار اینچنین ، هر کار خیري حلقه

  بی ریائی در عمل ، شرط والست

  هرچه باشد کار خیر از بیش و کم

  کار نیکو ، آشکارا یا نهان

  گرچه هر خیر نهانی بهتر است

  بهترین خیر عیان ، در سرگذشت

  هرکه از خود بگذرد در خشم و شور

  بهترین پاداش هر کار صواب

  بدترین کیفر براي کار زشت

  چون خدا آمِر بُود بر کار نیک

  نیاز این شراکت با خداي بی

  ار نکو دارد ثوابگرچه هر ک

  احتساب خیر کار تاجر است

  چونکه هر خیري تجارت با خداست

  سود کم ، حاضر نباشدر عمل ، بر 

  در ازاي کار نیکویت ، ز رَب

  از خدا صادر نگردد فعل شر

  چون ز حق صادر شود هر کار خیر

  هست پاداش عبادت ، اعتال

  اي گر عبادت بهر مردم کرده

  یشفروشی دُرّ ارزشمند خو می

  آفت کل عبادتها ریاست

  زین بَتر باشد ریا مثل کمین

  رسد بر چارمین خیر سوم می

  نش دارد هزاران واکنشاین کُ

  هست مزد اولین خیر شما

  بوده شاید صدهزار و چندمین

  او تو را در راه خیر آورده است

  بوده در امداد او ، امدادگر

  خفته در اعمال خیر بیشمار

  خریدارش خداست چونکه هر خیري

  حاصلش باشد نشاط و رفع غم

  هرچه باشد ، مزدها دارد عیان

  در عیان هم اجر آن با داور است

  ولطف و گذشت بخششو جود هست 

  االمور حق عطا سازد به او عزم

  خود، همان کار است و دوري از عذاب

  از بهشت و دوري   کار است خود، همان

  هست نیکوکار با آمِر شریک

  پاداشی ، سراسر عشق و نازهست 

  سابتحا، بی ش درگذر از ثواب

  ترس از دوزخ ، روا بر فاجر است

  پاداش خدا بی انتهاست مزد و

  در تجارت با خدا تاجر نباش

  خیر دیگري از او طلب فیض

  بشر کارشر بُود محصول اف

  خیر کار در حق یار ، خَیِّر هست

  اعتالئی پله پله تا خدا

  اي هنردبان اعتال گم کرد

  مفت و ارزان بر فقیري مثل خویش

  چون ریا شرك خفی در فعل ماست

  بهر اغوا و فریب مؤمنین
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  شود پنهان ریاکار ظلوم می

  مثل جاسوسی میان دوستان

  چونکه دین بازیچۀ رفتار اوست

  فریبد مرد و زن را با ریا می

  هست نیّت هستۀ هر خیر و شر

  نیّت بد بدتر است از فعل بد

  نیّت خیر و نکو هم ، مو به مو

  هلک استعمل هم م نیّت بد بی

  عمل نیّت خوب و نکو هم بی
  

  در نقاب دین و عرفان و علوم

  کند خدمت براي دشمنان می

  اعتمادي کار اوست فتنه و بی

  شود مغضوب درگاه خدا می

  هر عمل با نیتی بخشد ثمر

  دهد ها می چونکه فرمان بر بدي

  افعال نکودهد فرمان به  می

  مثل آتش در وجود مالک است

  عسل شهدروح مالک را دهد 
  

  جبر واکنش
  

  خداست فرض کن اصالً طبیعت بی

  هست یک قانون ولیکن ، بی بَدل

  هیچ عقلی منکر این راز نیست

  چونکه هر انسان عاقل در حیات

  در طبیعت خفته جبر واکنش

  هر عمل یا فکر ما از خوب و بد

  خیر و شرهر کسی گشته دچار 

  گر که ما هستیم در رنج و رکود

  هر بال محصول فعل و فکر ماست
  

  یا معاد و عدل و میزان ، ادعاست  

  العمل اینکه دارد هر عمل عکس

  حاجتی بر حجت و اعجاز نیست

  در دلش دارد بسی زین خاطرات

  واکنش دارد یقیناً هر کنش

  رود هستی ما را نشانه می

  از خودش بر او رسیده این اثر

  نیست غیر از ما مقصر در وجود

  گر به ما نیکی رسد از ذکر ماست
  

  شھادت و تولد روح
  

  جسم ما خاك است ، از جنس زمین

  هست در ارض دل ما ، روح یار

  هر بشر باشد خلیفه ، روي ارض

  پس بشر باشد خدا را دستیار

  گر بداند قدر خود این جانشین

  گر نداند قدر خود را این بشر

  نده با روح خداهست انسان ز

  روح حق در جسم ما گشته عجین  

  جانشین حضرت پروردگار

  روح خود را داده قرضچون بر او حق 

  در امور خویش و خلق و روزگار

  االمین پَرد باالتر از روح می

  تر شود درّنده از بهائم می

  گردد به او ارواح ما باز می
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  شود جسم، چون خاك است و فانی می

  روح پاك مردگان و زندگان

  جمله ، با اذن خداوند جلیل

  هر یکی در حد کار خیر خویش

  هر کسی در وسعت ایثار خود

  هرکه در راه خدا جان داده است

  بذل زندگی است ، برترین ایثار

  کتاب حساب و بی آنکه داده بی

  وتعالی هم دهد پاداش ا حق

  هر شهیدي ، مشهدش در کربالست

  چون فدا گردیده در راه خدا

  خونبها باشد حیاتی جاودان

  این شفاعت ، حکمرانی کردن است

  شفیعان گر شود روح تو وصل رب

  در توسل یک وسیله الزم است

  هر ولی با اذن ذات ذوالجالل
  

  شود روح اما جاودانی می

  کند در این جهان حکمرانی می

  کنند از هر خلیل دستگیري می

  بَرد یک خیر دیگر را به پیش می

  ، کار خوددهد از نو ادامه  می

  روح خود را در شهادت زاده است

  زندگی پاداش آن بخشندگی است

  اش را در ره خیر و صواب هستی

  کتاب و گفتگو حساب و بی بی

  چونکه خونش وصل با خون خداست

  هست او را ، حضرت حق ، خونبها

  در شفاعت بر امور بندگان

  از خالئق ، میهمانی کردن است

  گردد دلت با روح اصل وصل می

  آن وسیله در حقیقت خادم است

  بر مددجویان دهد رشد و کمال

  

  ھا الحوائج باب
  

  هاي وصل با پروردگار حلقه

  تا به هر کس وصل بر آنها شود

  حلقۀ مفقودة این اتصال

  گر تو روحت را نسازي متصل

  گر که در کشتی نیاید روح تو

  گشا در میان این همه مشکل

  نیست کاري از شفیعان ، ساخته

  وصلت نیست تنها خواستنراه 

  وصل اگر خواهی شوي با نور اصل

  گرچه الزم هست الحاح و دعا

  گشاي دیگران گر شوي مشکل

  اند و برقرار هر زمان آماده  

  در مسیر قرب ، بخشندش مدد

  خود ، توئی اي صاحب رنج و مالل

  از شفیع خویش هستی منفصل

  نیست ، کاري ، ساخته ، از نوح تو

  ها گر نگردي وصل بر آن حلقه

  این توئی تنها و هستی باخته

  بایدت از جاي خود برخاستن

  در عمل باید شود روح تو وصل

  روا کافی تا شوي حاجتنیست 

  شوي وارد به جمع یاوران می
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  گر نمائی حاجت عبدي روا

  شود آن زمان قفل دلت وا می

  حل کنی گر مشکل هر مرد و زن

  ، بی ریا گر که تو با قصد قربت

  اي در عمل کاري خدائی کرده

  المخدمتی با یک دعا با یک س

  مرَخدمتی با یک قدم با یک دِ

  هرچه باشد چون خریدارش خداست

  چون ببینی مشکالت دیگران

  ها چون شوي وارد به جمع حلقه

  گشایان جهان در دل مشکل

  گرچه آنها نیز غرق مشکلند

  حل مشکل بهر آنها نعمت است

  آفرید   مشکل هرچه تعالی حق

  بیشتر ، غم و مشکل آنچه هر پس

  انبساط در درَوَ  جوشان مایع

  تر سوزنده ودبُ دل  داغ هرچه

  امتحان قرب باشد هر بال

  هر گرفتاري، خودش، یک نعمت است

  گشاي هم شویم گر که ما مشکل

  قرب حق ، خدمت ، تمنا کردن است

  در هر قیاس» ولی«مشکالت هر 

  گرچه بهر مشکلش دارد دعا

  نیست دیگر بیقرار و دلپریش

  از دل و از جان بُود امیدوار

  در رفاه و در مَشَقّت ، صابر است

  در حقیقت ، هست ذات مشکالت

  کند روح انسان را توانا می

  چون به وقت مشکالت و حادثات

  ها گردد دلت بر حلقه وصل می

  شود حلقۀ مفقوده پیدا می

  او شود راضی ز رب خویشتن

  یک گره بگشائی از خلق خدا

  اي روح خود را کبریائی کرده

  با وساطت با وسیله با پیام

  خدمتی در حد خود ، از بیش و کم

  گشاست خدمتت در کار تو مشکل

  مشکل خود را نبینی در میان

  پُر بال بینی امور اولیا

  فاش بینی مشکالت بیکران

  ریا ، مشکل گشاي هر دلند بی

  قدرت آنها به پاس خدمت است

  آفرید کاملانسانهاي  بهر

  پیشتر ، دلبر وصل تا قدم یک

  نشاط یابد ، فرج و بسط آن از بعد

  ثمر بخشد زودتر انبساطش

  ها کلید اعتال هست مشکل

  نعمتی که نردبان رفعت است

  الیق نام بنی آدم شویم

  یک گره از کار هم وا کردن است

  تر ز مشکلهاي ناس هست افزون

  گذارد با خدا مصلحت وا می

  چونکه داده مصلحت بر رب خویش

  چون وکالت داده بر پروردگار

  هرچه پیش آید خدا را شاکر است

  هاي مثبت در حیات از انرژي

  کند ا میچونکه وحدت را شکوف

  همدلی گردد عیان در کائنات
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  چونکه تا مشکل نباشد ، کار خیر

  چون بشر باشد امانتدار حق

  جانشین حق شدن در زندگی

  جانشینی هست کار اولیا

  شود هر دلی غرق معارج می

  ریا گر تو هم خدمت کنی بی
  

  از کسی صادر نگردد بهر غیر 

  جانشین حق بُود در کار حق

  هست خدمت در طریق بندگی

  خدمت خالص به مخلوق خدا

  شود الحوائج می قدر خود ، باب

  شوي همکار عزم اولیا می
  

  حق بھ خود امور ضیتفو
  

  دیآفر آزاد جمله را بشر حق

  بشر نیا حق ةبند نگردد رگ

  ایاول امور در يراز هست

  اهرمن چنگ ز يآزاد راز

  وجود کل دنید بایز راز

  یزندگ نیا از بردن لذت راز

  یدلداگ و گشتن قابل راز

  است داده شرافت را آنها آنچه

  خدا خون گشتن واجد راز

  لذت همسو شدن با کائنات

  است کرده یخدائ را آنها آنچه

  »حق به خود امور ضیتفو« بوده

  اریاخت آنها به داده حق گرچه

  اند داده جابر به خود اریاخت

  ستندیز» یتَکِلن ال« يدعا با

  اوست دست در عزمشان اریاخت
  

  دیعب خود اریاخت با شود تا  

  گر فتنه هر ةبند او شود یم

  مقتدا نموده را آنها آنچه

  اهرمن جنگ به يدلشاد راز

  جود انوسیاق در گشتن حل راز

  یشرمندگ و ذلت یب یلذت

  یآزادگ و یاقبال خوش راز

  است داده کرامت آنها دل بر

  خونبها کسب و خون بذل راز

  آشوب حیات در آرامش راز

  شکست یب نموده را آنها آنچه

  سَبَق مردم از بُردند سبب نیز

  کبار آن زدوند خود از اریاخت

  اند آزاده یزندگ در سبب نیز

  ستندین ریّــَ ـَ خـمُ» طُرفۀالعینی«

  اوست وستیپ فقط آنها یهست
  

  بھترین تقدیر
  خواهی بخواه در دعا هرچیز می

  هست الزم سعی و کوشش با دعا
  زحمت نخواه بی گنجلیک هرگز   

  »عیلیس لالنسان اال ما سَ«
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  اي گر پی یک گنج بادآورده

  کنی بر اولیا گر توسل می

  هرچه داند مصلحت رب ودود
  

  اي ، سوراخ دعا گم کرده فاش

  بر رضامثل آنها باش راضی 

  بهترین تقدیر باشد بر عبود
  

  جنگ ادیان و مذاھب
  

  چونکه انسان اجتماعی مشرب است

  بهترین قانون که قانون خداست

  لیک بعد از انبیا ، قانون رَب

  جنگ ادیان و مذاهب ، در قرون

  در تمام طول تاریخ جهان

  اند گرچه ادیان خدا همریشه

  مشکل از دین نیست ، از دربارهاست

  دهر هاي صلیبی و صهیون فکر

  ماست ضد بر او ، نیست ما با که هر«

  بعضی از اسالمیان هم در نظر

  پُر کینهدین افراطی بُود از 

  نیستند اما چنین دیندارها

  مردم از هر دین و آئین و طریق

  هرکسی بر دین خود دارد عمل

  هرکسی دارد به نوعی بندگی

  کند بر روح ناس دین حکومت می

  ح و فطرت جاري استدین حق در رو

  روح کل خلق ، مصدور خداست
  

  صاحب قانون و حکم و مذهب است  

  فطرتاً بر هر دلی فرمانرواست

  طلب گشت دستاویز هر فرصت

  دَم به دَم جاري نموده سیل خون

  غارتگرانبوده دین بازیچۀ 

  اند در عمل ، بر ریشۀ هم تیشه

  دین ، شهیدِ حیلۀ مکارهاست

  : قهر سرشارِ  ۀجمل یک این هست

  »خداست با دشمن ، ماست ضد هرکه

  همنوا هستند با حُکام شر

  پر ز جنگ و غصب و تهدید و ترور

  بین مردم نیست این معیارها

  در جهان هستند با هم چون رفیق

  نیست بین خلقها جنگ و جدل

  دین کل خلق ، باشد زندگی

  شناس دینچونکه باشد روح آنها 

  عامل همکاري و غمخواري است

  کل خلق ، از نور خداستدین 

  

  آرزوی رسوالن خدا
  

  هر بشر دارد به دل بس آرزو

  آرزوي انبیا و اولیا

  چون ز یک نورند مجموع رُسُل

  نیست در قاموس دین هر نبی

  آرزو  باشد نماد ذات او  

  بین مخلوق خداهست وحدت 

  جملگی وصلند با آن نور کل

  هیچ انسانی غریب و اجنبی
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  آرزوي هر نبی در اعتقاد

  المرسلین آرزوي قلب ختم

  تفرقه باشد خالف امر او

  چاك آن حبیب هرکه باشد سینه

  وحدت استخواهش پیغمبر از ما 

  هر مسلمان باید از راه صواب

  هر کسی دامن زند بر اختالف

  کند هرکه از وحدت تَمَرُّد می

  ما اگر بر دین احمد مؤمنیم

  آنچه مطلوب خدا در خلقت است

  فارغ از دین و مرام و اعتقاد

  هرکسی آتش فروزد در جهان

  فروزي در مِلَل فتنه و آتش
  

  هست بین امت خود ، اتحاد

  هست وحدت در میان مسلمین

  وحدت ما ، هست او را آرزو

  باید او را در عمل گردد مجیب

  این کلید اعتالي امت است

  خواهش او را نماید مستجاب

  هست با پیغمبر خود در مصاف

  کند می جنگ با پیغمبر خود

  کنیم از چه ، راه تفرقه طی می

  است واحد شدن با وحدتامت 

  هست واجب بر خالئق ، اتحاد

  هست دشمن با خداي مهربان 

  نیست جز کار شیاطین دغل
  

  شناسی دوست و دشمن
  

  خیال یا توهم یک دشمن نیست

  :وجود در حقیقت یک ، دشمن هست

   شده هیبت بی که دشمن آن ، خاصه 

   کند می دخالت جا هر در که او

   است نکبت وجودش باشد کجا هر

   فاش فاش ، قتلش بهر مردم آنکه

   لشکرکشی دگر ، او امّا داند

  باتالق این در که داند می نیک

   زمین ایران در که داند می خوب

   حسین یا رمز که داند می نیک

  داند شهادت فخر ماست که می او

   : نبرد در برگزیده دیگر راه

   ذشتـگ اـه ائیــورگشــکش ي دوره

  هاي نو ظهور از طریق فتنه

  احتمال و دروغ یک دشمن نیست  

  عنود ، ظالم ، شقی ، غاصب ، گر فتنه

  شده ذلت بر تبدیل او فخر

  کند می جنایت او ، آشکارا

  است وحشت و فساد و کبر مظهر

  باش آماده در هستند دائمأ

  فرسایشی غارت راه نیست

  یراق با سپاهش گردد می غرق

  کمین کرده رستمی ، خانه خانه

  بین ز را اوبتخانۀ  برد می

  ستداند سالح ما وال میکه  او

  سرد جنگجنگ فتنه ، جنگ نرم و 

  گذشت ها جدائی مرز از دشمن

  حضور دارد جا به جا اینک دشمن
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  ها پرچم زده است در تمام خانه

  ایم کرده تهاجم او جاي به ما

  کشید می ایران به لشکر او که گر

  اند زنده نثاران جانچونکه خیل 

  مضطرند اینک گرچه نثاران جان

  است غیرت آتشفشان ، خشمشان

  گذاشت می اینجا در پا دشمن که گر

   کرد آغاز دیگري جنگ یکل

  ما داریم رو پیش اینک آنچه

  دخور ضربه امت ما از او گرچه

  کرد دور دین از ، حرص را ما لیک

                        *  

  نظام یک،  را ما هست حکومت یک

  انقالبچون خدائی بود روح 

  آفرید نارضائی امّا آنچه

  نظام آن ما کشور روح هست

  اعتال سوي میل دارد روح

  سبز دین روح هست کشور روح

  نفس ظلم از عذاب در باشد روح

  رها خود حال به گردد اگر جسم

  جسم آزار از روح گدازد می

  امید و صبر دهد را مردم آنچه

  اعتماد ربوده مردم از آنچه

  وطن هر بهر سرمایه بهترین

  نژند؟ و بیکار زار و میلیون چند

  اد؟یاعت اسیر تن میلیون چند

  هدف؟ بی تفاوت؟ بی میلیون چند

  اعتماد بی ، منزوي میلیون چند

  خواران، چند میلیون؟ فاش نیست رانت

بلکه پرچم در همه عالم زده است     

  ایم بَرده ، مواجب بی ، را خود خصم

  ناپدید کلی به شد می لشکرش

  اند با والیت تا ابد رزمنده

  کشورند این اصلی صاحبان

  است حیرت زار آئینه عزمشان

  نگاشت می را خود قبر سنگ نقش

  کرد باز خط ما فرهنگ دل در

  سیا آرمانهاي از غیر نیست

  ردمُ ،عرصه  هر در بار هر او گرچه

  کرد کور ،برق پول و پست ، ما را 

                      *  

  اعتصام الزم هست دو این بین

  ناب و پاك نظامی محصولش بود

  جدید حکام ودولتها  بود

  ارث خونین شهیدان و امام

  مبتال ، خبائث بر باشد جسم

   گر در وحدت مستضعفین جلوه

  حبس مانند را روح باشد جسم

  انزوا در را روح فرستد می

  جسم دربار از مطرود شود می

  شهید پر نظام این روح هست

  هست تبعیض و ستم در اقتصاد

  زن و مرد اعتماد و جان هست

  مستمند؟ و تن فقیر میلیون چند

  فساد؟ و فسق در غرق میلیون چند

  طرف در نبرد حق و باطل ، بی

  ؟اجتهاد و اعتقاد و جهاد از

  ها هم جاش نیست بحث آقازاده
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  است دشمن آرزوي تمام این

  کنیم دق ، غم از که دارد آن جاي

  دوست داریم اهرمن فعل که تا

  خود نفس از ما خوردیم ها ضربه

  بازگشت بخواهی گر گذشته بر

   نظام شیداي روح باشد الله

  وصل ، روح باگر مدیریت شود 

  خویش اصل سوي باز نگردد ور

  نظر و نقد از نفس گریزد گر 

  ست روح منتقد نفس لوّامه

  نفس باید سرزنش گردد مدام

  است ملت تمام ملک مملکت

  حاکمیت ، صاحب و ارباب نیست

  حاکمیت هست آبی در گذر

  حاکمیت هست مشمول همه

  زورگوستهرکسی در هر سِمَت گر 
  

  است ایمن ،خشم جوانان  از چونکه

  کنیم هق هق ، شب و روز ، خجالت از

  اوست عزم راستاي در ما فعل

  حداُ در دنیا به سرگرمی وقت

  دشت دشت ، نو از کاشت باید الله

  سالم ، بادا وطن شهیدان بر

  اصل سوي بازگشتن ممکن هست

  پیش ز بدتر وطن وضع شود می

  محتضر نماید می را خود روح

  ست روح مستبد نفس امّاره

  نظامکه نفس مطمئن یابد تا 

  است خدمت وظیفه را حاکمیت

  بهر خدمت او بجز اسباب نیست

  بشرهست باقی میهن و نسل 

  نیست فرقی از جهان تا دهکده

  اوست ، اسرائیل و آمریکا و شاه

  

  ھدیۀ صلح
  

  نیست زشتی در جهان بدتر ز جنگ

  نیست زیباتر ولیکن از دفاع

  در دفاع از دین و ناموس و وطن

  کار دشمن هست تولید سالح

  در حقیقت ، فکر این سوداگران

  تا که باشد جنگ را بازارها

  اند گمراهی ره در که مردمی

  بهترین بازار دشمن در زمین

  سر آه آه از این سران خیره

  داري اینچنین مکتب سرمایه

  بهترین راه شکست این ددان

  افروز باشد عین ننگ فعل جنگ  

  اي در قلب مردان شجاع جلوه

  هست واجب کشتن هر اهرمن

  افتتاح کند پیوسته جنگی می

  اندوزي است در کل جهان ثروت

  افزارها مشتري دارند جنگ

  اند گاهیــــآزمایش ايـه وشــــم

  بوده و باشد بالد مسلمین

  کز جفا هستند از دشمن بَتر

  است در هر سرزمین آتش افکنده

  هدیۀ صلح است بر قلب جهان
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  ناديِ صلح جهانی ، دین ماست

  آه اما با چنین دینی لطیف

  دشمنان از ضعف ما در اتحاد

  بین ما پیوسته جنگ افروختند

  شاد آهنگ بهترین باشد جنگ

  سرکشند و تیز ، جنگ هاي شعله

  چون گذشته قابل تغییر نیست

  امت اسالم در طول زمان

  گر نیابد جنگ ماضی امتداد

  انتهاست درس ماضی ثروتی بی

  الجرم باید از آن عبرت گرفت

  باید از روح وال آکنده شد
  

  ورزي بر بشر ، آئین ماست عشق

  از چه رو هستیم در وحدت ، ضعیف

  ها بردند در دوران ، زیاد بهره

  اقتدار مسلمین را سوختند

  اقتصاد مافیاي رشد بهر

  آتشند آن ي هیمه گناهان بی

  ست جز تقدیر نیست هرچه رخ داده

  ها ، بس زیان دیده از جنگ و جدل

  توان آینده را تغییر داد می

  این تجارب ، بی هزینه ، نزد ماست

  از گذشته سرخط وحدت گرفت

  آینده شدبا گذشته فاتح 

  

  منظومۀ بیداری
  

  بشر بهر علی درس برترین

 خطا هر رأس هست ، دنیا حبّ«

 است حیله بی و خدعه بی حق چونکه

  نبود برتر علی از قهرمانی

   حالل شد خونش و غصب شد اوحق 

  گر نبودي آیۀ اکمال دین

  گر نبودي آنهمه قول غدیر

  باز هم غیر از علی اصلح نبود

  مرتضیدر عبودیت کسی چون 

  ، در حکم دین در خالفت ، در قضا

  او نبودش بر خالفت ، احتیاج

  نیست هرگز امتیازات علی

  احمد ، مرتضاست نفس در تباهل ،

  گر نبود ارشاد آن موالي پاك

  تا که پاي غصب آمد در میان

 : مختصربزرگ و  درس این هست  

 »اخد حبّ  فقط دارد حق مرد

  شکست باطل از گهگاه خورد می

  نبود پیغمبر نزد او از برتر

  پایمال شد فاطمه و او حق

  ن امیرالمؤمنینأفاش ، در ش

  بهر اثبات والي آن امیر

  در خالفت ، غیر او ، ارجح نبود

  اش هرگز نشد چون مصطفی رتبه

  بود او برتر ز کل مسلمین

  احتیاج، لیک ، بر او ، داشت امت 

  دیگر منجلی در وجود فرد

  جان و جانان علی هم مصطفاست

  شد هالك حاکم اسالمیان می

  اختالف افتاد در اسالمیان
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  بهر دین از خود گذشت آن شیرمرد

  شیعه باید مثل موالیش علی

  تا نگردد دشمن دین ، شادکام

  یفتد رخنه در ارکان دینتا ن

  نیست ، پشت بی جوشن ، سیاست در

   روبروست نبرد و میدان مرد

  دین سرمد است مذهب نیست،شیعه، 

  دنیا پر ز کین است و دغل گرچه

  پرست حق موال مانند شد هرکه

  اند آینده وارث پرستان حق

  علی باشد ، حق مردان سرور

  نیست او در انحصار شیعیان

  حیران اوهست تاریخ بشر 

  هیچ عقلی نیست با او در عناد

  نیست با حیدر ، مخالف جز شقی

  گبر و بی دین هم به قدرش واقفند

  بعد احمد ، او عظیم مطلق است

  شود عاشق علی نور بر هرکه

  است جاري همیشه او عزم و فکر

  بهر هر عقلی که پاك و صافی است
  

  تا نگردد شیعه مشتاق نبرد

  با سکوت و صبر گردد صیقلی

  تا بماند زنده ، روح اعتصام

  تا نیفتد تفرقه در مسلمین

  علیست مخصوص پشت بی جوشن

 تشیعه در فکر و عمل رهپوي اوس

  صیل احمد استشیعه اسالم ا

  عمل دارد علی مثل حق مرد

  شکست در حتی ، است پیروز و شاد

  اند آکنده بال و درد از گرچه

  منجلی باشد حشر تا او نور

  ورزد به او کل جهان عشق می

  روح عالم ، مست از عرفان او

  چون ندارد با خردورزي ، تضاد

  قیـَـلــعَف اهریمـــنانخاصه ، آن 

  عارفندکل آزادان به حقش 

  تا ابد ، حق با علی ، او با حق است

  شود الحق ، عمل در را او فکر

  است بیداري ي منظومه محور

  البالغه کافی است از نهج جامی

  

  ی تاریخھا افسانھ و قصھ
  داستان یک بشر تاریخ هست

  اند قصه وقایع آن اما اینک

  رٌسُل آموز عبرت سرگذشت

  نوشیروان و کورش سرگذشت

  ماست نزد ، ماضی تاریخ از هرچه

   اند بوده حقیقت روزي جملگی

  ها قصه کل هستند واقعی

  زمان یک امّا است بوده واقعی  

  اند قصه ، نافع و شر و صدق و کذب

  مغول و سربداران سرگذشت

  صاحبقران و نادر سرگذشت

  هاست افسانه و قصه همطراز

  اند بوده واقعیت ، قصه عین

  ها هصغ و درد و هجر و عشق شرح
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  اند هم مانند تاریخ و قصه

  کرد حمله ایران به اسکندر اینکه

  ایم کرده رؤیت نه و بودیم نه ما

  است افسانه یک مثل روایت آن

  عیان فرقی ما بهر اینک نیست

  ما خوانیم می تاریخ از هرچه

  پند گیریم می قصه از ولی ما

  خبر و تاریخ و تعریف و قصه

  زیستن بهتر هرچه رسم و راه

  ماست بین در کنون قانون از هرچه

  اجتماع و فرد بین روابط در

  حشر به تا آفرینش داستان

  خاطرات همیشه دارد تازگی

  داستان باشد تاریخ کن فرض

  است قصه یک ماجرا هر کن فرض

  ها قصه تمام مثل ، کربال

  است مانده جا بر که قصه بهترین

  کربالست ظهر جانسوز ي قصه

  است عبرت و پند بهر قصه که گر
  

  کنند می روایت را بدها و خوب

  درد و اندوه از پر باشد اي قصه

  ایم کرده روایت بر اما گوش

  است بیگانه ، ما حال زمان با

  داستان صدها و تاریخ آن بین

  ما دانیم می افسانه و قصه

  دردمند و شاد ، قصه از شویم می

  معتبر و اند افسانه جملگی

  کهن خبرهاي در دارد ریشه

  هاست قصهشرع و عرف و  اساس بر

  طاعمُ قانون چون هستند ها قصه

  نشر گردیده ها قصه کتاب در

  نبات شاخه چه و زهر طعم به چه

  جهان تاریخ است امروز از یا

  است قصه یک کربال حتی که یا

  وال و عشق از پر باشد اي قصه

  است خوانده را آن دهر در کسی یا

  خداست ، خونین ي قصه این خالق

  است غیرت کربالي ، بهترینش
  

  ور در ظلمت غوطھ
  

  است پر رشادتها از تاریخ قلب

  قصۀ آنها حقیقت بوده است

  اعتقاد رشید قهرمانهاي

  اند پوشیده را رزم لباس تا 

  خون ایثار با کردند زمان هر

  دادوِ راه در کردند فدا جان

  يغارتگر سیرت افتد بر تا

  جهاد و سعی همه آن میان از

  است خور در مقامی را نثاران جان  

  هر حقیقت بهر عبرت بوده است

  فساد  ضد بر شوریدند جمله

  اند کوشیده جامعه نجات در

  سرنگون بزرگی شاهان تخت

  داد و عدل هاي غنچه شکوفد تا

  پري گیرد جا ، دیو جاي به تا

  باد دست در اي شمه اینک مانده
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  گور قعر در شد خاموش نورشان

  شناخت می شهیدان قدر جهان گر

  قهرمان هزاران سعی حاصل

  آه و افسوسا که آن سیالب خون

  زدند هم بر را خواب هائی لحظه

  جهان مرداب باز آنها از بعد

  جنگ و خون در جهان بی نیست روزي

  کل اخبار بشر معطوف جنگ

  بوده از آغاز تاریخ بشر

  زمان این از ، روزگار منجالب

  ایم کشته را انبیاء تمام ما

  دهر جوانمردانآن شهیدان و 

  خلق بهروزي بهر پرستان حق

  دیار و یار از آواره نددش می

  اعتنا نباشد را برخی لیک

  شهید یک الحوائج باب هر هست

  او خویش قبر ز خیزد بر که گر

  خویش؟ قبر دور به بیند می چه او

  شهید از بعد اگر« :مگوی می فاش

  شرمندگیحالی و  پریشان این

  ما مثل ، شکُ قهرمان دشمن نیست

  وفا آه آه از دوستان بی

  است غیرت پهلوان شهیدي هر

  مست گشته شهادت جام از هرکه

  او عزم ، خدمتگزاري ، چون بوده

  مردمان بر بُود ولیعنمت او

  شهید آرزوهايهرکسی که 

  میز وپول  بهر ، بهره بجوید گر

  شهید با ارتباطی را او نیست

  نور کسبِکم ، شد از ایثار آنها 

  گداخت می ذلت ز آنها از پس کی

  بیکران سکوتی جز اکنون چیست

  سکون و خواب ، ما قلب از نچید بر

  زدند هم بر را مرداب بستر

  کرمکان رشد بهر مهیا شد

  نیست یک شب خالی از ظلم و جنون

  قلب دیوان جهان مشعوف جنگ

  گر ها سلطه جنگها بر زندگی

  بیگمان نبوده تر تعفن پر

  ایم آغشته اولیا خون به ما

  قهر غیر ، نبوده ما از شان بهره

  حلق ، تیغ بر بال از نددسپر می

  دچار آنها نددش می زندان به یا

  ها پیام الله از حفاظت بر

  رشید و نیک و عاشق قهرمانی

  جستجو او کند می را خود راه

  دلپریش و اعتبار بی اي عده

  ناپدید شد نمی او سرخ راه

  »؟زندگی روي به زد می کی خیمه

  اشقیا از ودبُ بدتر ما فعل

  از مدیران پر از رنگ و ریا

  است حیرت زار آئینه او عزم

  است بوده عبادت و عشق نیّتش

  او بزم خوار ریزه خلقی هست

  منصبان صاحب و حکام بر ، خاصه

  ناپدید سازد و باد بر دهد را

  عزیز ابزاري مثل شهیدان از

  یزید چون ، شهادت با ربطش هست



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 111صفحه  

 

  بها باشد خدایش خون آنکه می

  ایم چون ز آن خوبان جدا افتاده 

  گر از این بدتر شود احوال ما 

  جاي آن دارد که از بی غیرتی

  قهرمانان شهید شهرمان

  قهر ما را نیست در آنها اثر

  آرد پدید  قهر ما ، مرداب می

  گر که ما بودیم ، باري ، حق شناس

  یا اگر بودیم ما عبرت پذیر

  که ما را بود ادراك و شعور گر

  بود کافی نور هابیل شهید

  هست کافی بهر هر شهر و دیار

  چون نگشته در دل ما حق مقیم

  هاي زمان در هر زمان بهترین

  هاي ماست این غرامت از جهالت

  بعد عاشوراي خونین ، در زمین

  هست کافی نور رخشان حسین

  چون نباشد نور را در ما اثر

  جان دهند دیگران باید همیشه

  قهرمانی نیست در پندار ما

  نثاران حقیقی نزد ما جان

  لیک آنها راضی از کار خودند 

  بین ما بودن بُود عین عذاب

  زنده بودن مثل ما مردابیان

  حرفشان این است چون موالي ما

  مرگِ با عزت بُود عین کمال

  حرفشان این است با موالي دین

  گردد درست گرچه این دنیا نمی

  داب جهان با چند سیلگرچه مر

  از چه باشد بی بها در نزد ما

  ایم با بدان در ابتال افتاده

  کوه کردن از خدانیست جاي شِ

  حق ز ما ، هر نعمتی باز گیرد

  مان»قهر«شان از ماست تنها  بهره

  قهر ما ، ما را بسوزد خشک و تر

  یابد آنجا ، بس یزید پرورش می

  بود کافی یک شهید از بهر ناس

  شدیم از یک شهادت مُستنیر می

  بود کافی بهر ما یک شعله نور

  تا قیامت بهر هر نسل جدید

  یک شهادت ، چون چراغی ماندگار

  ها باید دهیم کشته تا قیامت

  جان فدا سازند باید در جهان

  این همه تاوان ز عادتهاي ماست

  شد ظلم و کین ریشه کن بایست می

  بهر بهروزي ما ، در عالمین

  ور دل ما غوطهظلمت گشته در 

  بهر ما مردابیان تاوان دهند

  دیگري باید بسازد کار ما

  اند و بی بها جملگی دیوانه

  ودندها ز ایثار خ غرق نعمت

  بهر آن دریادالن انقالب

  ننگ باشد بهر آن دریادالن

  »زندگی ننگ است با اهل جفا«

  هاي متعال بهر آن اندیشه

  کاي امام و سرور اهل یقین«

  گرچه خون ما شود پامال پُست

  گرداند از رفتار و میل رو نمی
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گرچه بعد از ما دوباره ظالمان              

  دانیم ما گرچه خوي دهر می

  ایم چونکه ما با پهلوانی زنده

  الحوائج یار ماست بابچونکه هر 

  نما هاي حق حیف از آن آئینه

  هاي تابناك حیف از آن اندیشه

  حیف و صد حیف از شهیدان قلم

  حیف ، از پیغمبران و اولیا

  اصل انکار و جهل این بشرح

  اینهمه تبعیض و فقر و ابتال

  چون که مسئولند مردم در امور

  هر شهید اما مصون از کیفر است

  گر گر شود نور شهادت جلوه

  رهیم از دوزخ افعال زشت می

  گر که نور پهلوانی زنده بود

  شد در جهان جانفدا الزم نمی

  

  قهرمان با هر سالحی ، در جهان

  نده در روشنگريچون قلم ، بُرّ

  انقالب از یک قلم آمد پدید

  آن تفکر ، آن قلم ، پاینده است

  لیک باید جوهر خون شهید

  هر شهیدي هست قلب امتی

  هر شهیدي عامل وحدت بٌوَد

  نور باید در کف یاران بٌوَد

  ما ولی چون عاشقان ظلمتیم

  زندگی ، شهیدان سوغات هست

  عشق و والست پرچم شهیدي هر

  کشورش تا کفن خونین شده او

  مکند اندر جهان خون مردم می

  مانیم ما تا شهادت با تو می

  ایم رزمندهبا والیت تا ابد 

  »گشائی کار ماست  تا ابد مشکل

  اند از جرم ما که شکسته گشته

  که نهان گشتند در آغوش خاك

  که خزان گشتند در چنگ عدم

  که فدا گشتند یک یک بهر ما

  هست استیالي ظلم و جور و شر

  هاي ما هست محصول جهالت

  شوند اندر نشور سخت کیفر می

  چون به قدر خود ، خدا را یاور است

  در تمدن ، در عبادت ، در هنر

  شود دنیاي ما مثل بهشت می

  گر که هر کس قدر خود ، رزمنده بود

  تا فدا گردد براي دیگران

  

  رود تنها به جنگ ظالمان می

  نیست در دنیا سالح دیگري

  آن قلم بر نسل شاهان خط کشید

  آن قلمزن ، فاتح آینده است

  در قلم جاري شود ، با آن امید

  باشد ، میّتیتن بدون قلب 

  نور در شب بهترین نعمت بٌوَد

  اران بٌوَدرّنه چراغ دست طَ

  !بی نیاز از چلچراغ رحمتیم

  بندگی ، شهیدان پیغام هست

  حفظ راه سرخ او ، واجب به ماست

  برش در بیابد آسایش و امن
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  را شهر نموده طاهر او خون

  اند زنده شهادت با پهلوانان

  که ارث اولیاست دینی غیرت

  آنچه دشمن خواهد از ما در حیات

  چون شهیدان چلچراغ امتند

  هر دلی شد وصل بر آن دلبران
  

  را قهر نموده زایل او هرمِ

  اند رزمنده ، ستم باشد کجا هر

  ي عشق و والست برترین انگیزه

  هست دوري از شهیدان تا ممات

  رهنماي رهروان در ظلمتند

  تا ابد ایمن شود از دشمنان

  

  شعر و شاعری
  در وجودم شاعري زندانی است

  هست آن شاعر چراغ راه من

  در دلم آن شاعر شوریده حال

  بوده عمري در پی من دربدر

  در دلم آوازها دارد هنوز

  گرچه من حبسش نمودم چون اسیر

  یا فَرَزدَق یا کُمِیت مثل دِعبِل 

  مقام شاعري بی ادعا و بی

  من اسیر آن غالم شاعرم

  گویم زبانِ حال اوست هرچه می

  این تخلص گرچه امضاي من است

  ها هست دنیا پر ز شعر و قصه

  گر که شعر و قصه و نقد و نظر

  در زمانهاي دگر هم ابتر است

  گر تمام شاعران نسل ما

  هیچ کمبودي نگردد آشکار

  ر شاعر به عصر خویشتنلیک ه

  گرچه در پیش اساتید سخن

  ، اینچنین لیک در حد توانم

  در دیار حافظ و سعدي ، اگر

  حق آن آموزگاران سخن

  ام نورانی است کز وجودش هستی  

  سوزد چو شمع انجمن چونکه می

  هست دائم در نوا و قیل و قال

  آن شهید سبز مفقوداالثر

  هنوزبا شهیدان ، رازها دارد 

  بوده آن شاعر به روح من امیر 

  هست آن شاعر غالم اهلبیت

  از تبار عشق ، با نام غالم

  او نهان در باطن و من ظاهرم

  ام ، دار و ندارم مال اوست هستی

  ثروت دنیا و عقباي من است

  نیست دنیا تشنۀ آثار ما

  در زمان خویش نگذارد اثر

  این هنر ناید به دنیا بهتر است

  کنند از دَم رهاشعر گفتن را 

  دار تا نماید خلقها را غصه

  نور حق باید بریزد در سخن

  شرمسارم من ز شعر خویشتن

  دِین خود را من ادا کردم به دین

  الکنی چون من ، نگوید شعر تر

  کرده ضایع در دل هر انجمن



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 114صفحه  

 

  ست ، مانند خودم شعر من ساده

  شعر من کشف و شهودي ساده است

  اي در شعر من تازه سبکنیست 

  چون زبانم بوده موزون ، الجرم

  گرچه از دوران درس و امتحان

  رچه بودم ساکن درگاه شعرگ

  روح من در شعر جدیّت نداشت

  گاه بودم سالها ، از شعر ، دور

  گرچه من شاعر نبودم ، در صفات

  با بیان ساده ، چون آب روان

  گفتم براي خویشتن شعر می

  الغرض ، با اینهمه توصیف و حال

  ماند به دنیا هر سرود گرچه می

  گرچه باشد شعرهایم پُر ز پند

  عرم گناه و اشتباه گر بُود ش

  گر بُود در شعرهایم حرف نیک

  خوب یا بد ، شعر من باشد همین

  شعر من کاه است در کوه سخن

  گرچه در عرفان نبودم هیچگاه

  گرچه هستم در طریقت ، بی سَبَق

  گرچه من هرگز نبودم در سلوك

  ام عندلیب باغ موال بوده

  مثل نی در نینواي اهلبیت

  در غم و در شادي اهل وال

  شعر من در روزگار داغ و درد

  در دفاع از کشور و ناموس و دین

  ام در کربالهاي وطن بوده

  بوده شعرم وقف آئین دفاع

  دَم به دَم با اشک و آه و شعر تر

  ست ، مانند خودم شوخ و افتاده

  حرفهایم ، حرف هر آزاده است

  تازه کردم لیک پیغام کهن

  شد بیش و کم رفهایم ، شعر میح

  بوده شعر و قصه در خونم ، روان

  لیک هرگز طی نکردم راه شعر

  گرچه با آن نیز ضدّیت نداشت

  گاه بودم روز و شب در شعر و شور

  ام شاعر ولی در روح و ذات بوده

  بوده جاري حرف قلبم بر زبان

  شد در وطن  گرچه گاهی پخش می

  ام در شعر دنبال کمال بوده

  زم مانا شدن در دل نبودهرگ

  نیست خالی شاید از لغو و گزند

  هستم از درگاه یزدان ، عذرخواه

  شریک هست از لطف خداي بی

  اي برادر ، حرف خوبش برگزین

  »شعر من«شرم دارم زانکه گویم 

  شعر من دارد به عرفان هم نگاه

  دارم ولی مردان حق دوست می

  در شریعت ، ساز روحم بوده کوك

  ام آل زهرا بوده خوان نوحه 

  نغمه سر دادم براي اهلبیت

  ام چون نی پر از شور و نوا بوده

  شد تولد در میادین نبرد

  ام سنگرنشین بوده شعر خاکی

  از رَجَزخوانهاي جنگ تن به تن

  ام مداح مردان شجاع  بوده

  گر گشتم از هجر شهیدان ، نوحه



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 115صفحه  

 

  در کنار امت بیدار عشق

  شکر ایزد با سالح شعر ناب

  ام شاکرم از اینکه شاعر بوده

  گر شده مقبول ارباب ادب

  ته استروح من در شعرهایم خف

  ناسروده شعرهایم ، در عمل

  برترین شعرم که نامد بر زبان

  المثل ، با صبر و عشق و افتخار فی

  عمرم از شُکر و رضا چون گلشن است
  

  ام لبیک بر سردار عشق  گفته

  بام از انقال پاسداري کرده

  ام در زمان خود مؤثر بوده

  بوده از الطاف بی پایان رَب

  ام سرشار از ناگفته است هستی

  بوده زیباتر ز هر شعر و غزل

  بوده خدمت ، در عمل ، بر بندگان

  ام چندین هزار صلح و سازش داده

  ام زیباترین شعر من است هستی

  

  ھای رابطھ حلقھ
  نور و آب و جنگل و صحرا و سنگ

  جمله و قید و صفتفعل و اسم و 

  ازدواج و عشق و مرگ و زندگی

  طب و اخالق و ریاضی و نجوم

  هرچه در وهم تو آید در جهان

  هاي ما ضعیف چون بُود گیرنده

  کنی از ذات اوست هرچه را حس می

  باشد اندر پشت پرده ضابطه

  کشف راز ارتباطات است عشق
  

  آسمان و کوه و اقیانوس و رنگ  

  رفتمنطق و شعر و قضا و مع

  احتیاج و وصل و هجر و بندگی

  فقه و فرهنگ و صناعات و علوم

  آن موجود باشد در نهان» اصل«

  عاجزیم از درك آن صُنع لطیف

  اي از راز و مخفیات اوست جلوه

  هاي رابطه کشف کن تو حلقه

  درك مفهوم زیارات است عشق
  

  قلب خلقت
  عشق و مرگ و زندگی، این هر سه ذات

  ذات دیگريزین سه برتر نیست 

  بهترین نوع حیات و مرگ و عشق

  کربال آئینۀ جانبازي است

  هر شهیدي در عروج از جان خویش

  اي از راز آن ناز آفرین جلوه

  بینیم روح خویش را گر نمی

  هست بنیان و اساس ممکنات  

  تا شوند آئینۀ حق باوري

  گر از کربال شد تا دمشق جلوه

  سازي است الحوائج مشهد باب

  باب حاجات است بر یاران خویش

  ها ببین الحوائج در رخ باب

  جسم حائل گشته پیش چشم ما
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  روح ما از بس که خفته در حجاب 

  تو وجود خویش بر کَن از زمین

  شود تا وجودت در تو بی جان می

  ، نیست اوج آسمان پشت پرده

  پشت پرده پشت کوه قاف نیست

  پشت پرده پشت قلب سنگ ماست

  هیچ رازي جز وجود ذوالجالل

  باطن و اسرار عالم بر مالست

  نماید روح تو دائم فرار می

  شوي در زندگی دائم شهید می

  خدا باشد حسین» عبد«چون ابا 

  دهد بر هرکه خواهد امتیاز می

  گر شود فکر تو در دنیا شهید

  شوي هستی میور در غیب  غوطه

  بري از هرچه هست ، لذت می فاش

  چونکه دادي اختیارت بر وکیل

  کنی غوص در دریاي معنا می

  غیب چون روح است و این دنیا جسد

  گر نباشد روح حاکم بر بدن

  گر نباشد غیب حاکم بر حیات

  نام این دنیاست دنیاي شهود

  گر بخواهی غیب را بینی پدید

  با شهادت روح دنیاي شهود

  یاد از کربال باید گرفتلیک 

  کربال قلب تمام خلقت است

  بعد از آن روز مالقات و وال

  چونکه ظاهر کرد روح عشق را
  

  کند با شمع کشف آفتاب می

  بعد از آن اسرار عالم را ببین

  شود پشت و پیش پرده یکسان می

  ، نیست آنسوي جهان غیب عالم

  پشت دریاهاي بی اوصاف نیست

  پشت جسم و جان و آب و رنگ ماست

  نیست پنهان از نظرگاه کمال

  رازها بی پرده پیش چشم ماست

  تا دارالقرار تا بر معشوق ،

  بُرد دل از تو شیطان و یزید می

  فاش دارد اختیار عالمین

  ، باز یا ستاند امتیاز از خلق

  گر نگردد گرد اوهام پلید

  شوي غرق در خُمهاي مستی می

  از بال و مردن و عشق و شکست

  شوي محو جمال آن جمیل می

  کنی گوهر گمگشته پیدا می

  رسد زندگی بر این از آن سو می

  باید دهی بر گورکن آن بدن

  رود عالم به آغوش ممات می

  عالم غیب است آن سو در وجود

  در شهود خویش باید شد شهید

  تر از جسم وجود شود مرئی می

  ، از آل عبا باید گرفت درس

  سرخ از شرم حضور و خجلت است

  سرخ شد از شرم دیدار خدا

  الفتوح عشق را دید او فتح
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  بزم معارج
  بس گراناز حسین آمد حدیثی 

  باشد نعمت خاص خدا«:  گفت

  گر گره از کار مردم واکنی

  شوي راهیِ بزم معارج می

  رسد گر به سویت دست حاجت می

  زانکه دلهاي شکسته عرش اوست

  زانکه راه رستگاري در نشور

  گر بخواهی غیب یابی در شهود

  گر که روزي حاجت از تو کم شده است

  جسم گوید این چگونه نعمت است؟

  ام پیشه ید من ریاضتروح گو

  کنی پایان عمر تو رهایم می

  روح باشد جاودان تا روز حشر

  راز روزي خوردن روح شهید

  روزي آنها غذاي هر ولّی است

  آنکه لذت بُرده اینجا از فنا

  آنکه لذت بُرده از ایثار خویش

  آنکه جان را بذل کرده بی حساب

  در دو عالم اختیارات حسین

  تیارلذتی باالتر از این اخ

  شود محو اسامی و صفات می

  چونکه جان داده ، گرفته اذن جان

  گر بخواهی چون شهیدان لذتی

  نیست راهی کاندر آن دلخسته نیست

  رسد گر به سویت دست حاجت می

  گر به سویت آمده دست نیاز

  در زمان باید علمداري کنی

  هست هر عبدي چنان فرزند او

  بهر عشاق والیت در جهان  

  »احتیاجات خالئق بر شما

  گر مدد بر خلق این دنیا کنی

  شوي الحوائج می خلق را باب

  رسد زین وسیله بر تو نعمت می

  قلب مظلومان خسته عرش اوست

  ندگان دارد عبوراز میان ب

  باید اندوه خالئق را زدود

  است و وقت غم شده است نعمتت رفته

  اینکه راه سخت رنج و محنت است

  ام هست در بحر والیت ریشه

  من ولی باید دهم تاوان عمر

  الله باید بود در نوروز حشر

  شود اینجا پدید در بر رب ، می

  نعمت وصل حسین ابن علی است

  از بقاتا ابد لذت بَرَد او 

  تا ابد لذت بَرد از کار خویش

  نماید مستجاب حساب او می بی

  گشته قسمت بهر ثارات حسین

  نیست بهر کُشتگان عشق یار

  کند در ممکنات او تصرف می

  تواند جان دهد بر مردگان می

  وقف خدمت شو براي امتی

  راه زیباي شهادت بسته نیست

  رسد نعمت میبر تو ،  رو مگردان

  ادت گشته بازبر تو درهاي شه

  بر یتیمان حسین یاري کنی

  هست مثل اصغر دلبند او



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 118صفحه  

 

  سوزد دلت بر دخترش گر که می

  اي حاجتی گردي فدا، به پ گر

  گر بمانی زنده ، داري اجر عشق

  از شهیدان وطن تا کربال

  جان ما و جان اسالم و وطن

  آن شهیدان بهر ما دادند جان

  اند چون شهید زحمت ما گشته

  شد ز قید جسم و نفس خود رها

  از شرار دوزخ دنیا رهید

  بهترین نعمت که سویش جلب شد

  نفس او دیگر ندارد امتداد

  شد باب شهادت را گواهتا که 

  تو ولی باید بمیري دم به دم

  روح او بر طارم اعلی رسید

  جسم او تبعید شد در زیر خاك

  جسم تو دارد سر عصیان هنوز

  هر شهیدي تا که در خونش طپید

  اآلمال خویش روح او در منتهی

  ها روح تو درمانده در قرطاس

  رود در گلو و چشم ، خارت می

  گشا توانی هم شوي مشکل می

  گر زندگی در جمع قوم فتنه

  چون شهیدان با نثار جان و تن

  گرچه فعل کُشت و کشتار است جنگ

  تو ولی باید که جانبازي کنی

  گر نشد مثل شهیدان جسم تو

  راه جانبازي بُود پر پیچ و خم

  بندگی باید چو جانبازان کنی

  زین سبب داري تو اجر یک شهید

  شو اباالفضل غیور لشکرش

  شوي مقبول شاه کربال می

  خالصانه زجر عشقکِشی چون  می

  جملگی بودند خادم بر شما

  بی شهیدان بود در گور و کفن

  تا که ما بخشیم جان بر دیگران

  اند پس ولیِّ نعمت ما گشته

  ا اولیاروح او ممزوج شد ب

  ها پرید جسم او از مرز خواهش

  بود اینکه میل نفسش سلب شد

  تا کِشد او را به سوي هر فساد

  بسته شد بر روي او باب گناه

  گر نمائی بهر خدمت ، قد عَلَم

  روح تو اما ز جسمت طعنه دید

  روح او پیوست با آن روح پاك

  روح تو در گوشۀ زندان هنوز

  بر وصال و آرزوي خود رسید

  الجنان حال خویش فاتیحشد م

  ها کند تعظیم بر خناس می

  رود آبرو و اعتبارت می

  هم بیفتی در سراشیب ریا

  تر هست از کار شهیدان سخت

  پنجه افکندند بر قلب فتن

  بهر یک رزمنده گلزار است جنگ

  دم به دم با جان خود بازي کنی

  مستتر شد راهشان در اسم تو

  دم به دم باید برافرازي عَلَم

  زندگی چون آن سرافرازان کنی

  نزد موالیت اباالفضل رشید
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  چون شدي با روح او آمیخته

  تر بُود خون گرامی آبرو از

  گر شود فکرت شهید راه دوست

  دیگر آن دم ، تو نداري قدرتی

  شوي با عنایت رهنمائی می

  شوي عضوي ز تشکیالت غیب می

  شوند تا تو را ارباب و صاحب می

  کنند مثل جان از تو حراست می

  شوي در راه حل مشکالت می

  شوي با عزمشان تا تصرف می

  ندکن چونکه با عزم تو طاعت می

  شوي تو مسجد آمالشان می

  شوند چون تو را آنها مواظب می

  گر نگردد روح تو ظرف شهید

  روح تو ظرف است و باید پر شود

  گر نگردد پر ز روح اولیا

  چونکه شر بوده در اینجا کارشان

  کنند چون بَدان بر تو خالفت می

  شوي تو مستراح سورشان می

  شود اینچنین روحت هدایت می

  بعد از مرگ نیز همچنین روح تو

  دهد ، با دیگران او ادامه می

  آن بهشت و آن عذاب از نیک و بد

  »اِنّا هَدَیناهُ السَبیل«: گفت حق

  شود ، غیب، حاصل می زین عبادت

  بانگ هَل مِن ناصر و هَل مِن مُعین

  گرچه آن موال ندارد احتیاج

  عاشقش لیکن بُود محتاج تو

  نیست عرفان حسینی منزوي

  آبرو و خون تو شد ریخته

  تر بُود آبرو بردن حرامی

  آید به ذهنت فکر اوست هرچه می

  تا که از خود رد نمائی حاجتی

  شوي گشائی می رابط مشکل

  شوي مشمول تسهیالت غیب می

  شوند  روح و جسمت را مواظب می

  دکنن اهلبیتت را حفاظت می

  کارمند سازمان معجزات

  شوي خلوت نشین بزمشان می

  کنند تا ابد در تو عبادت می

  شود چون با تو حاصل ، حالشان می

  شوند یاورت اندر مصائب می

  شود مظروف ارواح پلید می

  یا نجس یا متصل با کُر شود

  شود تسخیرِ روح اشقیا می

  شوي تو امتداد نارشان می

  کنند تا ابد در تو کثافت می

  کنی دستورشان ونکه اجرا میچ

  شود ، تا قیامت می خوب یا بد

  کند بر هر عزیز رهنمائی می

  ، افعال و فکرش، جاودان نیک و بد

  از ازل بوده است و باشد تا ابد

  تا که تو بر قلب خود بندي دخیل

  شود با نماز عشق کامل می

  ها دارد طنین تا ابد در گوش

  گرچه این را گفت بهر احتجاج

  و پلۀ معراج توحاجت ا

  انزوایش نیست شرط رهروي
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  ها میان بنده تا نباشی در

  نفس مطمئنه ، فادخلی«:  گفت

  یعنی اول رو میان بندگان

  »اي راضیۀً مرضیه«چونکه تو 
  

  کی کنی حاجات آنها را روا

  »فی عبادي ، فادخلی فی جنتی

  بعد از آن رو در بهشت جاودان

  »اِرجعی«سوي رب خود دمادم 
  

  ھای خونین حسین تبسم
  

  گرچه در ظاهر ز عاشوراي یار

  روز عاشورا ولیکن تا ابد

  موال هنوز» هل من ناصر«بانگ 

  شده پامال کین هر کجا حقی

  گوید کسی» هَل مِن مُعین«هر کجا 

  هست عاشوراي تو در آن زمان

  اولیا چون در حریمش قائمند

  کنند چون وجیهند و شفاعت می

  گو گر تو هم آنجا شوي لبیک

  است دلدارت حسین» عبد«چون ابا 

  تا گره از عاشقانش وا کنی

  هاي خونین حسین از تبسم

  ات اي حسین اي آفرینش بنده

  خواهم صله یک تبسم از تو می

  اي غرق آغوش شهیدان گشته

  تر از حلق خشک اصغرم تشنه

  من کبوتر چاهی کوي توام

  اربعینی کوچ کردم از خودم

  سوي تو لنگ است پاي فلسفه

  چون ز عشاق تواَم پوزش پذیر

  مزد ما باشد برات کربال

  االولیا تو بگو با آن مُعز

  گشته درد عالم ما العالج

  قرنها بگذشت و طی شد روزگار  

  بی غروب است و ندارد مرز و حد

  هست جاري در جهان هر شام و روز

  هر کجا باري فتاده بر زمین

  گوید کسی» یا مسلمین«هر زمان 

  اندر آن مکان کربالیت باشد

  گوي دائمند بهر او لبیک

  کنند از مددجویان حمایت می

  شوي عضوي ز تشکیالت او می

  شود آنجا خریدارت حسین می

  یک تبسم بر حسین اهدا کنی

  نیست برتر نعمتی در نشأتین

  ات  اي همه خلق جهان شرمنده

  تا دو عالم را کنم پر مشعله

  ایم از قافله ما عقب افتاده

  ران تیر حرملهپس چه شد با

  بین ما تا کی بُود این فاصله

  تا چکید از زخم روحم چلچله

  اي پر آبله ، عرفان، چهره بی تو

  چون تو موالي منی دارم گِله

  مثل جدّت مزد دِه بی فاصله

  عاشقانت را ببین در سلسله

  ، مزبله شد جهانِ بی والیت
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  دارد که از فرط گناهجاي آن 

  عاشقانت را بُود رنجی عظیم 

  بسکه منکر گشته معروف و به عکس

  آه موالي غریبان یا حسین
  

  در تن عالم بیفتد زلزله

  ها در قافله از هجوم فتنه

  ر گشته دعا و نافلهبی اث

  وارهان ما را زندان یا حسین
  

  ممنوعھ ۀمیو
  

  است ساله نهایت بی دنیا چونکه

  ما عمر انتهاي تا ابتدا

  است دم یک قیامت تا رذَ  عالم

  شد رانده آدم الساعه بهشت از

  بدن بی رذَ عالم در توئی ، نَک

  آموختی ها اسم بودي تو نَک

  بااِ بی ، خالفت در بودي تو کنَ

  شد چیده اینک ممنوعه میوة

  » اِهبِطا« عتاب در هستی تو کنَ

  بعید قول یک نیست دوزخ قول

  پاست به ما در کنون کبري محشر

  وصل باغ از روي می بیرون تو تا

  شجر از پرهیز خواست ، ایزد اینکه

  نیست نار و سیب ممنوعه میوة

  است منکر فعل ممنوعه میوة

  شود می طاعت مصداق او امر

  بار به نارد شجر او توانست می

  ماست پیش اینک ممنوعه میوة
  

  است ژاله چون آن پیش در ما عمر  

  کبریا در اي لحظه از بیش نیست

  است آدم عمر لحظه یک این طول

  شد خوانده محشر به اینک او نفس

  کفن بی محشر روز در توئی نَک

  سوختی جهنم در بودي تو کنَ

  بلی گفتی ممتحن سؤال بر

  شد سنجیده ما فعل میزان پاي

  جدا او از ات زوجه با شوي می

  دمید اینک تو اسرافیل صور

  ماست روح درون جنت و دوزخ

  اصل ذات از جدا دم در شوي می

  بوالبشر فعل کرد اختیاري

  نیست کار در اي میوهاصالً  شاید

  است داور امر چو منکر؟ رو چه از

  شود می حرمت مشمول او نهی

  اختیار ستاند آدم از که یا

  والست ترازوي ما »اختیار«
  

  خویش پنھان
  

  او اراده کرد و انسان آفرید

  داد او بر خویش پنهان اختیار

  خوش پنهان خدا شد منجلی

  آفرید» خویش پنهان«بین آنها   

  تا بگیرد جاي او در روزگار

  در وجود چارده نور جلی
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  نورشان از نور انسانها جدا

  چون نشاید از خدا تصویر ساخت

  گر کسی همسو شود با آن مهان

  اولیا تنها امامان نیستند

  ، فنا حقهر کسی گردد به راه 

  اند انبیا هم شامل این دسته

  هر امامی گرچه هست از اولیا

  اوصیا هستند امامان بشر

  اوصیا را حق نموده انتخاب

  میراثدار انبیاست » وصی«هر 

  گرچه ما با اولیا همزیستیم

  اشرف مخلوق او باشد رسول

  آنکه بر مخلوق او دارد شرف

  یک شبان ساده هم در کوه و سنگ

  است آن دادگر پس چگونه ممکن

  گنجد خدا در وهم ما در نمی

  جانشین باید کسی باشد که کار

  جانشین باید که تشکیالت غیب

  آن کسی باشد خلیفه در زمین

  هیچکس غیر از خودش در کائنات

  هیچ انسانی ندارد اقتدار

  غیر اینکه حق کمی از کار خویش

  الجرم چون شد وظیفه بر خودش

  نآنکه او را هست و بوده جانشی
  

  

  جسمشان اما دقیقاً عین ما

  خویش پنهان خدا باید شناخت

  شود از دوزخ خود در امان می

  اولیا جز جمع خوبان نیستند

  شود داخل به جمع اولیا می

  اند ، هسته گرچه در باغ والیت

  اوصیا نامشان باشد ولیکن

  جمعشان باشد فقط اِثنی عشر

  انتصابی نیست این عنوان ناب

  کل ادیان محو دین اوصیاست

  اشرف مخلوق او ما نیستیم

  با علی و یازده نور بتول

  هست عارف بر خود و رب و هدف

  سازد پلنگ جانشین خود نمی

  جانشین خود نماید این بشر

  ، فهم ما قاصر از درك خالفت

  کردگاررا دهد انجام مثل 

  ون نقص و عیبدرا بچرخاند ب

  العالمین که خَلَف باشد به رب

  نیست قادر بر خالفت بر حیات

  تا شود قائم مقام کردگار

  با اراده بسپرد بر یار خویش

  شود او خود خلیفه بر خودش می
  

  در زمین» خویش پنهان« نیست جز آن
  

  

  حریم خاص خدا
  

  گنجد خدا در وهم ما در نمی

  خدا جائی دگردر خیال ما 

  یا نشسته خارج از این کائنات

  او چو اقیانوس و قطره فهم ما  

  اي با زیب و فر کرده برپا خیمه

  نگارد سرنوشت ممکنات می
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  فکرمان این است کو دارد حضور

  برند در فضا ما را به نزدش می

  فکرمان این است کان یار عزیز

  درك ماهی از وجود آب چیست؟

  ز آبااي خارج  گر بیفتد لحظه

  ست در بحر وجود فکر ما ماهی

  وهم ما در بهترین وجه حَسَن

  دلفریببا خط و خال و دو چشمی 

  ست این وهم ما از درك زیبائی

  گرچه عرفان با زبانی رازناك

  کند هایش می لیک وصف جلوه

  آید به چشمت عکس اوست هرچه می

  سنگ و برگ و آب و انسان و فضا

  تر از رگ شیرین به تو نزدیک

  ایم از خود جدا ما خدا را کرده

  بریم ما خدا را خارج از خود می

  تو حریم خاص اوئی اي رفیق
  

  اي بسیار دور لیک در سیاره

  خرند جاي دیگر حرف و حکمش می

  در صف محشر نشسته پشت میز

  داند که او جز آب نیست او نمی

  فهمد معماي عذاب تازه می

  درك ماهی عاجز است از فهم رود

  ه دلبر را به زنکند تشبی می

  قد ، مثال سرو و چانه مثل سیب

  گردد عجین غیر از این با دل نمی

  کند توصیف آن دلدار پاك می

  کند در تجلیگه صدایش می

  او تو را در هر اثر در پیش روست

  ، خدا را داده جا هر یکی در خود

  تو خودت غیبی و هستی بی خبر

  عامدانه ، تا نباشد بین ما

  دنبال حریمگردیم  بعد ، می

  پس نیفکن در حریم او حریق
  

  آرمانشھر خدا
  

  گشته کامل شهر علم انبیا

  هر ولی در شهر احمد یک در است

  این مدینه آرمانشهر خداست

  بابها بسیار دارد شهر علم

  هست درهاي ورودش بیشمار

  رسند جملگی درها به یک جا می

  هست لیکن یک در پر ازدحام

  آنالحوائج نام  کرده حق باب

  باب حاجات است نام دیگرش
  

  جملگی در شهر علم مصطفی  

  تر است لیک حیدر از همه اصلی

  هرکه وارد شد در آن از غم رهاست

  باب عشق و باب سعی و باب حلم

  هر دري را هست نام و اعتبار

  رسند رهروان بر اصل معنا می

  غلغله کرده در آنجا خاص و عام

  قبلۀ حاجات جمله بندگان

  فقیري سرورش تا شناسد هر
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  ھای تکامل نردبان
  

  هست هر علمی کلید بندگی

  علم ظاهر، علم باطن، هرچه هست

  حاصل علمت بیاید در برت

  هرکه از این شهر گردد کامیاب

  علمها بهر حصول اعتالست

  هر رهی باشد اگر هموارتر

  ، علم ، خدمت کردن است هرچه باشد

  گر نباشد قصد قربت در کتاب

  کشف راه هست تکلیف خالیق

  شهر علم مصطفی شهر خداست

  االسرار غیب سینۀ او مخزن

  شهر علمش نیست شهري در مکان

  هست بی معنی در آن جا ماه و سال

  بینهایت سال قبل و بعد از آن

  چون شوي بر غیب عالم متصل

  ندان» ماضی«را واژة » ازل«پس 

  هر دو در حالند و در حال آن دو نیز

  استعقل ما قاصر ز درك واحد 

  کنیم بندي می زین سبب  تقویم

  نیست این معنا چنان سخت و ثقیل

  زمانی خواب ماست  اي از بی جلوه
  

  راه استخراج آب زندگی  

  راه بهره بردن از این مزرعه است

  هم در این دنیا و هم در آخرت

  تا ابد ماند مصون از هر عذاب

  هاي تکامل تا خداست نربان

  شود بسیارتر راهیانش می

  بهتر عبادت کردن استمعبد 

  شود هر نقطه یک کوه حجاب می

  راه امن و صاف و کوته تا اله

  آرمانشهر خدا هم مصطفاست

  هادي است و نیست در او شک و ریب

  آن مدینه نیست شهري در زمان

  است، حال» حال«، یک  ماضی و آینده

  کل عمر این جهان» حال«هست 

  بري از حال عالم حظّ دل می

  نخوان» مستقبل«د را قی» ابد«یا 

  هر سه یک چیزند و هر یک آن سه چیز

  مایل به ترك واحد است علم ما

  کنیم بندي می عمر را تقسیم

  باشد دلیل هر شب و روز تو می

  مکانی خواب ماست شهروند بی
  

  

  حامالن علم حق
  

  راز کل آفرینش تا به حشر

  لیک قرآن جسم و روح آن نبی است

  امام ، هر بعد از او ، قرآن ناطق

  ، مصداق سالح و جوشن است علم

  شته نشردر کتاب آفرینش گ  

  منکر قرآن ناطق اجنبی است

  حامالن علم و فیض حق تمام

  ، ایمن است هرکه شد با آن مسلح
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  هرکه در شهر نبی شد شهروند

  شناس شهروندانش همه دشمن

  شهروندانش همه چون شهریار

  نیست در آن شهر ، مرگ و زندگی

  مرگ مردان خدا ، میالدشان

  در شفاعت گرچه کل اولیا

  لیک هرکس بست بر آنها امید

  ست هر شهیدي مست عباس علی
  

  

  شود ایمن ز هر شر و گزند می

  آشنا با دشمنان در هر لباس

  در امور شهر دارند اختیار

  نیست آنجا غیر عشق و بندگی

  تا قیامت با خدا ، میعادشان

  اذن دارند از خداي کبریا

  عباس رشید سپارندش به می

  ست احساس علیسقاي چونکه او 
  

  
  عشق شیعی

  

  زندگی سرشار از درد و تب است

  در عبور از این شب پر پرتگاه

  ، راهی پر چراغ و رهنماست شیعه

  بهترین راه سعادتمندي است

  در عبور از سنگالخ زندگی

  زندگی راهی است لبریز از فساد

  راه مملو از غبار و دود و گرد

  بشر شمعی به کف گرچه دارد هر

  شیعه اما در عبور از اضطراب

  ، هر ولّی از والدت تا شهادت

  شیعه تنها نیست در این رهگذر

  خشرَنیست روزش خالی از یک آذَ

  ذکر یعنی مجلس یادآوري

  ذکر یعنی یاد آن یادآوران

  سالطول دیگران یک یا دو شب در 

  دارد اما شیعه در هر شام و روز

  وال شیعه دارد از سر عشق و

  دان کند تکلیف آنچه او را می

  یاد آن یادآوران در زندگی

  راهی سنگالخی در شب است  کوره  

  پناه شیعه دارد گوشه گوشه جان

  هاست بهترین راه عبور از فتنه

  راه پر آبادي و خرسندي است

  شیعه سرشار است از تابندگی

  گاه و دام و انقیاد پر ز لغزش

  پر ز ظلم و کینه و تبعیض و درد

  تا رسد در زندگی سوي هدف

  ، وصل است بر یک آفتاب  هر شبی

  راه ظلمت را نموده منجلی

  هر زمان دارد به همره راهبر

  نیست شامش عاري از یک نوربخش

  ذکر یعنی یاد یک روشنگري

  کسب نور از خاطرات سروران

  نمایند از مهان کسب کمال می

  یاد یک منظومۀ عالم فروز

  انتها حکم و مسئولیتی بی

  هست یاد سیرت یادآوران

  ر شیعه درس بندگی دهد ب می
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  ، بی ریا بندگی یعنی عبادت

  یاد آن یادآوران چون کیمیاست

  ، هر امام در تولد یا شهادت

  ذکر یعنی کسب تکلیفی مدام

  ذکر یعنی مملو از باور شدن

  این همه هادي که ما را رهبرند

  یاد یاران مثل خون تازه است

  ان بُود چون اسلحهیاد آن یار

  شیعه با یادآوران پویا شده

  شیعه را رمز رهائی در والست

  نور حق در وحی و قرآن منجلی است

  ، فرقان عظیم دیگر است عقل

  نیست ضدّیت میان عشق و عقل

  ، احساسات پاك عاقل است عشق

  شود بر خوبرو عاشق می ، عقل

  ، مغز جاهل است خالی از هر عشق

  د کمالعقل هرچه بیشتر یاب

  آنکه عشقش کوچک و کم ارزش است

  ، عشقش بیشتر هر که عقلش بیش

  تر شود هرچه عشق از عقل سائل

  ، عشق و شور هست معناي والیت

  نیست معناي وال دیوانگی

  در همه دنیا نباشد هیچ دین

  عشق شیعه هست عشقی الیزال

  عشق شیعه زنده و تابنده است

  عقل اگر منها شود از عشق او

  از جهل و هراس و سادگی استاین نه 

  ، امیر گر نباشد عقل بر عاشق

  عشق شیعه قرنها اینگونه سوخت

  خاصه در خدمت به مخلوق خدا

  ، ارزان ماست معجز احیاگري

  دهد بر شیعیان خود پیام می

  از شهید و عاشقی واالمقام

  ، یادآور شدن در فرامُشخانه

  دائماً تکلیف را یادآورند

  معجز احیاگري را سازه است

  ، به دست جامعه خارج از ضامن

  زنده و بالنده و مانا شده

  الیت روح دین انبیاستچون و

  بعد از آن در احمد و آل علی است

  ، پیغمبر است عقل در اقلیم دل

  هر دو یک قولند اما با دو نقل

  ، ادراکات حس کامل است عقل

  بیند در او چون کمال خویش می

  ، همان حد عاقل است گر شود عاشق

  بیشتر عاشق شود بر ذوالجمال

  ، شاهد گنجایش است عقل او را

  تر»خویش«یارش هست با او چونکه 

  تر شود در ره معشوق کامل

  عشق و شوري غرق در نور و شعور

  هست معناي وال فرزانگی

  ، غرق عشقی آتشین مثل شیعه

  بر خداوند لطیف و متعال

  تا قیامت عشق او پاینده است

  شود رام عدو عشق شیعه می

  بلکه از ماهیت دلدادگی است

   شود عاشق به هر دامی اسیر می

  چلچراغ عشق ما وارونه سوخت
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  چونکه عشق بی تعقل شد رواج

  عشق کامل در عقول کامل است

  دلدار ما، چونکه باشد عقل کل 

  شاعر و عاشق دو نام توأمند

  شود ، شیدا می ، شعر با تعشق

  وحی با الهام از جنس همند

  وري برتر استهر که داراي شع

  ، ولیک گرچه شاعر نیست پیغمبر

  ، یار گرچه باشد وحی با الهام

  وحی را منشأ بُود تنها خدا

  ور هست الهام از دو منشأ بهره

  شعور الجرم هر شاعر و هر ذي

  هرچه غفلت آفریند ظلمت است

  هرچه غفلت را زُداید پر بهاست

  شود ، فرقان می ، با این وصف شعر

  است »زندگی« امتحان عشق او در

  زداید گرد غفلت از هدف می

  ، بندگی است چون هدف از آفرینش

  بندگی یعنی به قصد قرب رب

  آفرینش را هدف باشد کمال

  راه سبز این تعالی بندگی است

  زندگی باشد اگر بی اعتدال

  ور گرچه مسئول است هر اندیشه

  لیک چیزي مثل این دُرّ دري

  شود گاهی تلف گرچه شاعر می

  تر یعی بُود مسئولشاعر ش

  یار او چون نازنینی کامل است

  در امور» فرقان« یار او چون هست

  تا که بین حق و باطل سد شوند

  شیعه بر هر پادشاهی داد باج

  بر هوسها مایل است،  عشق ناقص

  پسندد یار ما عشق کامل می

  اند ، قارچهائی پر سَم بی تعقل

  شود ، حکمت آرا می با تعقل

  ، ماوراي عالمند ، امري هر دو

  شاعر و همدرد با پیغمبر است

  هست شاعر در شهود او شریک

  تبار این دو هم هست فرقی بین

  بر وجود پاك کل انبیا

  ، هم ارواح شر هم مقام قرب

  شود مُلهم ز ظلمت یا ز نور می

  ، عنصري بد طینت است منشأ آن

  منشأ آن در حریم کبریاست

  شود ذاکر تکلیف انسان می

  لحظه لحظه امتحانش بندگی است

  نمایاند گَهر را در صدف می

  غفلت از آن مایۀ شرمندگی است

  در اوج عرفان و ادبخدمتی 

  هر کسی باید بگردد متعال

  بندگی ممکن به شرط زندگی است

  آفریده کی رَود سوي کمال

  هر خطیب و هر فقیه و باهنر

  نیست در فرهنگ ما پر مشتري

  زند اما دقیقاً بر هدف می

  تر شعر او باید بُود معقول

  خواستار عاشقانی عاقل است

  شعور پسندد با عاشقانی می

  تلفیق نیک و بد شوندمانع از 
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  چونکه عشق شیعه عشقی زنده است

  شاعر شیعی بُود چون پاسدار

  شاعر شیعی بُود جمع دو نور

  شاعر شیعی بُود شیداترین

  تر است از تمام عاشقان صادق

  طرح نیستعشق شیعی را مجال 

  هر شهیدي شرح عشق شیعی است

  هرکه را باشد شهادت آرزو

  ، عقل بی پرواي اوست عشق شیعه

  اي از سوي رب عشق باشد هدیه

  تا کند خود را فداي بندگان

  پوریا و تختی و دوران شود

  ، کیمیاست عاشق از خود گذشته

  چون ندارد میل منکر آن نکو

  الجرم هرچه که او را در سر است

  ، شیعه در امور وت نیستتفا بی

  شیعه را تکلیف باشد بندگی

  شاعر شیعی زبان مردم است

  سازد به دوران هیچ بیت چون نمی

  روز عاشورا که عشاق حسین

  کنند شعر شیعی را تَرنُم می

  نام زیباي اباالفضل رشید

  هر دلی با نام او گیرد حریق

  کند نام زینب شور برپا می

  اي دارد عظیم شعر شیعی رتبه

  است شعر شیعه عامل بیداريَ 

  ساده و سرخ است مثل هر شهید

  شعر شیعه مثل حرف مرتضی

  شعر شیعه در سلوکی حیدري

  در مسیر زندگی بالنده است

  بهر حفظ حرمت عشاق و یار

  عشق او باشد پر از شور و شعور

  چونکه محبوبش بُود زیباترین

  تر است از تمام صادقان عاشق

  این قلم را فرصت آن شرح نیست

  هر شهادت طرح عشق شیعی است

  در حیاتش از شهیدان است او

  عقل شیعه رهبر شیداي اوست

  بر دل شایستگان منتخب

  تا گشاید راههاي آسمان

  همت و فهمیده و چمران شود

  اي از خود رهاست چونکه در هر عرصه

  عین معروف است فعل و فکر او

  امرِ به معروف و نهی از منکر است

  ، او را کرده مسئول و جسور عشق

  در لباس عشق و مرگ و زندگی

  قلۀ آتشفشان مردم است

  لبیتجز براي عشق پاك اه

  روحشان باشد ز غم پر شور و شین

  کنند عشق شیعی را تجسم می

  زند بر هر دلی چنگ امید می

  شود هر سنگ از نامش رقیق می

  کند انقالب نور برپا می

  چون بُود در هر دگرگونی سهیم

  است مثل خون در قلب دوران جاريَ

  پاك و شفاف است مثل صبح عید

  ساده و زیباست در اوج غنا

  محوري نامۀ حق نبوده پیما
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  در دل آزادگان روزگار

  هر دلی وصل است با موال ، بُوَد

  ها  در دل دریاي عشق قطره

  شیعه از جنس بلور اشکهاست

  شعر شیعه ، سر نیاورده فرود

  شعر ما موقوفۀ آل عباست

  چاپلوسی نیست در قاموس ما

  هاست شعر ما فریاد سرخ نسل

  هرکجا بینیم یک حیدرصفت

  شعر شیعه در مسیر انتظار

  اند دشمنان از نو تبانی کرده

  ست ، سَد شده در مسیر این شبیخون

  شیعه بوده دائماً فجرآفرین

  شعر شیعه وامدار زینب است

  ، اصل درس زندگی است حرف زینب

  و درازبینهایت حرف کوتاه 
  

  راه شیعه بوده راه سروري

  مثل دریا ، قطرة پهناوري

  نماید جلوه ، یک دریا پري می

  اشک داغ و عشق و درد حیدري

  نزد شاهان بهر مدح و نوکري

  است این دُرّ دَري» ایثار«وقف 

  مثل مرآتیم در روشنگري

  ارث ما باشد خروشی بوذري

  گستري یار او هستیم در حق

  پا نموده محشريهر زمان بر 

  تا که بگشایند در ما ، محوري

  شعر شیعه ، مثل خونین سنگري

  باوري بوده رمز فجر ما حق

  دار زینب است آئینه ، در هدف

  شیعه را الگوي عشق و بندگی است

  نیست مثل یک دوبیتی چاره ساز
  

  ساحری و شاعری
  شعر باشد عطر باغ معرفت

  ، مثل زندگی دارد هدف شعر

  چون رسول زندگیشعر باید 

  تا که با آواي هستی همنواست

  هاي انبیا در یک کالم گفته

  هر که از یکتاپرستی رَم کند

  هر که بر یکتاپرستی سد شود

  خودپرستان زمان در هر رده

  در مسیر بندگی بر عقل کل

  انبیا در راه سبز اعتال

  خودپرستان بر رُسُل خنجر زدند

  هست از سوي خدا یک موهبت  

  گر که باشد بی هدف گردد تلف

  اعتال بخشد به روح بندگی

  حرف شاعر مثل حرف انبیاست

  ، اعتصام هست بر یکتاپرستی

  خویش را تسلیم دیو غم کند

  نوش آتشی بی حد شود شعله

  پرست و بتکده بتگرند و بت

  بت شکستن بوده تکلیف رُسُل

  رفع سد کردند از راه خدا

  شاعر به پیغمبر زدندتهمت 
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  از چه رو شد خنجر شعر انتخاب

  ین شاعر و مجنون نبودصاحب د

  از چه رو بستند این تهمت بر او؟

  راز آن در اقتدار شاعري است

  ترین قدر و مقام سحر را عالی

  تواند شعر در حجمی عظیم می

  نماید منفجر گاه بیتی می

  هیچ جمله یا کالمی در بشر

  شعر بر عکس تمام قیل و قال

  شود جاري چو نهر بر زبانها می

  وتاه و روانچونکه محدود است و ک

  چون ز جنس وحی دارد گفتگو

  گیرد کالم تا که رنگ شعر می

  اي از جنس غیب خزد در هاله می

  چونکه موهوم است و سهل و مرمري

  هرچه بیشتر باشد دروغ، شعر 

  حاصل یک عمر فکر و جستجو

  گرچه آن یک شعر هم نزد فکور

  لیک تنها از طریق این زبان

  شعر باشد یک زبان مستقل

  شعر را عادي ندان گفتگوي

  ذهن مادي هست ذهنی گنگ و الل

  ، اصل ارتباط در جهان شعر

  هر زبانی گرچه آن را محمل است

  هر زبانی هست راه ارتباط

  هست شرطِ اصلیِ هر رابطه

  لیک در دنیاي شعر و شاعران

  هر زمان و هر مکان هر شعردوست

  اکثریت از طریق استماع

  بهر حمله بر رسول آفتاب؟

  حرف او اسطوره و افسون نبود

  ، حق رد کرد تهمت زان نکو؟ از چه

  شاعري همراستاي ساحري است

  هست در آئینۀ شعر و کالم

  عزم چندین نسل را سازد عقیم

  رجِنزَخشم تاریخیِّ خلقی مُ

  ، پر تأثیرتر نیست از اشعار

  یالهست آهنگین و سرشار از خ

  گردد به دهر سینه سینه نقل می

  هست از دخل و تصرف در امان

  اعتباري ماورائی دارد او

  شود ورد زبان خاص و عام می

  فزاید شک و ریب بر معانی می

  شکوفاند گل خوش باوري می

  ، پر فروغ شود در باورستان می

  گاه با شعري بگردد زیر و رو

  هست محصول تفکر در امور

  دیگرانشستشو گردیده مغز 

  آشنا با آن فقط اصحاب دل

  اي مادي ندان شعر را واگویه

  بهر فهم ارتباطات خیال

  مبتنی باشد به شور و انبساط

  شعر اما خود زبانی کامل است

  بهر فهم یکدگر یا اختالط

  آشنائی با زبان واسطه

  گفتگوها نیست بین حاضران

  با تمام عاشقان در گفتگوست

  مندند از زبان انتزاع بهره
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  یک اقلیت بُود چون عقل و هوش

  ، شاعر و تولیدگر اي کم عده

  این دو را با هم همیشه گفتگوست

  فهمد زبان این هنر آنچه می

  آن زباندان شهروند غربت است

  آشنا باشد فقط با این زبان 

  ترجمه بین زبانها رایج است

  شعر حتی با زبان اصل خویش

  شعر حافظ را نباشد ترجمان

  چون زبان غیب دارد آن غریب

  اذهان ماست آن زباندانی که در

  کند او نه تنها شعر از بر می

  پوشد کالم تا لباس شعر می

  این زبان دارد توانی بس وسیع

  گمان ، شاعر عامداً یا بی گاه

  دانند این سنت شکن می گرچه 

  شود لیک بی تحقیق باور می

  شعر آئینی ولی حمد و ثناست

  شعر آئینی ز جنس حکمت است

  برترین شعري که در مانائی است
  

  اکثریت بهر آنها قلب و گوش

  اکثریت طالب شعر و هنر

  گفتگوها ، هم نهان هم روبروست

  او زباندانی است در قلب بشر

  ساکن غوغاسراي عزلت است

  هرکسی باشد ز جنس شاعران 

  شعر اما زین وساطت خارج است

  ترجمانی نیست با صد نوش و نیش

  فهم آن خواهد زبانی غیب دان

  نصیب برد از او گوش غیبی می

  با زبان غیب حافظ آشناست

  کند بلکه بی تحقیق باور می

  شود نزد عوام وحی مُنزَل می

  کند مفهوم را ژرف و رفیع می

  نماید ساحري با واژگان می

  هست کارش در زبان قلع سنن

  شود ، که از بر می نه فقط باور

  ترجمان وحی و حرف اولیاست

  منطبق با عقل و دین و فطرت است

  ر عاشورائی استتا ابد اشعا
  

  والی فاطمھ
  ام ، فرسوده ، بی حاصلم ام تشنه

  ، فرسودگی عاشقی یعنی عطش

  عشق یعنی حل شدن در هر جمال 

  نیست جز یک واژه در قاموس عشق

  عشق یعنی هجر یعنی جستجو

  عاشقی یعنی سفر در خویشتن

  زندگی یعنی جدالی تلخ و سخت

  ام عاشق آبم ، سراب آلوده  

  سراب آلودگی تشنگی یعنی

  عشق یعنی نردبانی تا کمال

  کند فانوس عشق روشن می» داغ«

  جاودانه هجرتی از من به او

  زندگی یعنی نظر بر خویشتن

  ر و برگ درخترسَبین باد سَ
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  اي واالتر است عشق اما نشئه

  ست اي ، جاده طبیعت: زندگی یعنی 

  عشق یعنی آفرینش عاشق است

  عشق یعنی هر گل خوش رنگ و بو

  هاي کربال عشق یعنی جذبه

  ، رضا ، پیمان عاشقی یعنی جنون

  ، معشوق ازل هم عاشق است آه

  ، آن نور امید گر نبوده عاشق

  تر کجاست ملتی از شیعه عاشق

  ، از غرب و شرق در والي فاطمه

  است ي فاطمه، رضا چون رضاي حق

                        *  

  گفت» الجار ثم الدار«فاطمه 

  العین ما گر شود این جمله نصب

  ها هر که شد یاریگر همسایه

  شود  عامل دین پیمبر می

  گر جهانی گردد این فکر سلیم

  کل مکتوبات عالم یک طرف 

  دیگران بر خود مقدم داشتن
  

  ها زیباتر است از تمام جذبه

  ست اي عشق یعنی جاده هم سجاده

  را شایق است» او«کل هستی وصل 

  هست تصویر تجلّیات او

  هاي خونین با خدا عشقبازي

  ها سرفرازي بر فراز نیزه

  چونکه او هر عاشقی را خالق است

  از چه رو زهراي اطهر آفرید

  در والست کودك و پیر و جوانش

  بین ادیان و مذاهب نیست فرق

  است ، والي فاطمه پس والي حق

                   *  

  ها شبها نخفت از غم همسایه

  رود از یاد ما کل غمها می

  زبان خیر و امداد و دعادر 

  شود شیعۀ زهراي اطهر می

  شود دنیا چو جنات نعیم می

  این دو حرف پر بها هم یک طرف

  هست شرط دین خاتم داشتن
  

 کوثر آل کسا
  عبد صالح بعد کل انبیا

  در عبودیت به این وحدت رسید

  بعد او موال امیرالمؤمنین

  هست امیرالمؤمنین باباي خاك

  آدمی از آب و گل آمد پدید 

  اشک و آه فاطمه روح است و آب

  چادرش باشد کساي زندگی

  با گالب چشم زهرا کردگار

  عزیز کبریابود احمد ، آن   

  با عبادت ، او به این حشمت رسید

  در عبودیت شد او را جانشین

  وجود تابناكبوتراب است آن 

  ، روحش خدا در او دمید بعد از آن

  سازد تراب روح و آبش زنده می

  گاه بندگی تا قیامت ، خیمه

  خاك آدم را نموده آبدار
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  ، عبد آمد پدید زان تراب زنده

  خداست» اباعبد«چون حسین او 

   هر پدر فرزند را دلواپس است

  خار اگر بر پاي فرزندش رَوَد

  هر پدر فرزند را خواهد سعید

  اهد پسرخو او سعادتمند می

  باشد پدر بر بندگان » ولی«هر 

  باشد غمین و دلپریش» ولی«هر 

  بندگان را چون پدر باشد حسین

  »خون خدا«است هم » اباعبد«هم 

  است و باشد دلپریش» ابا عبد«او 

  در کائنات» خون خدا«او بُود 

  گرچه بیت معنوي باشد کسا

  هرچه در عالم ز جنس زندگی است

  اشک زهرا و سرشت بوتراب

  تا که عبد او شود چون نور عین

  است و مانند پدر» ابا عبد«او 

  عبد یعنی هرچه مخلوق خداست

  گردد یتیم کربالعبد چون در 

  شود زینب ولّی بندگان را می

  نماید بندگان را تربیت می

  عبدهاي صالحش را همزمان

  رچون اباصالح بُود آن مُنتَظَ

  حجت حق کوثر آل کساست
  

  ، موالي شهید شد پدر بر عبد

  استعشق و مرگ و زندگی را مُنته

  راه خوشبختی پر از خار و خس است

  شود قلب او سرشار از غم می

  پاك و خوشبخت و ظفرمند و رشید

  خورد با این هدف خون جگر می

  باشد از تقدیر آنها در فغان

  از غم فرزندهاي بیت خویش

  دارد از تقدیر آنها شور و شین

  هست اقیانوس معنی این دو تا

  از غم فرزندهاي بیت خویش

  حیاتگانی در زند ، خون نیست بی

  کل عالم هست بیت اولیا

  از کسا در کسوت بالندگی است

  آرد پدید از فیض ناب می عبد

  سپارد بنده را دست حسین می

  پروَراند چون پسر بنده را می

  ست پدر بر ماسوي زین سبب موال

  شود در دامن زینب مقیم می

  ، سایۀ مهر علی بر یتیمان

  با وال و با رضا و تعزیت

  ، نهان سپارد بر ابوصالح می

  ، پدر شود بر صالحان ، موال می

  وارث و احیاگر خون خداست
  

  َو ما َرأیُت اِّال َجمیال
  آنکه دین عشق را احیا نمود

  او نبود اندر کسا اما کسا

  خواست سازد کار جمع گر خدا می

  جز وجود حضرت زینب نبود  

  چادر او بود در عرش خدا

  از چه روشن کرد در شامات شمع؟
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  پس چرا آن شیرزن را آفرید؟

  دارد خدا اش را دوست می بنده

  حامی سجاد شدتا که زینب 

  اي کردند تا نسل بتول فتنه

  فتنه تا قرآن بماند بی ولی

  فتنه تا اعجاز قول احمدي

  دفن در تاریخ کذابین شود

  فتنه تا ثقلین بی عترت شود

  دین به پا باشد ولی بی راهبر

  دین به پا باشد ولی بی انتقام

  اي کردند تا در کربال فتنه

  العابدین شد کشته زین گر که می

  و فیض حق به پا از زینب استدین 

                   *  

  آنچه زینب دید در کرب و بال

  ها که زینب دیده است آن مصیبت

  لیک چون عارف بُود بر عزم رب

  چونکه راضی گشته زینب بر رضا

  برتر است از هر متاعی در جهان

  او شده پیروزِ میدان در شکست

  بهر ما آن ماجرا پر محنت است

  آئین نبینعمت احیاي 

  او زنی با عزت است و اقتدار

  ، معصیت نیست در قاموس زینب

  او مصیبت دیده اما صابر است

  چون ذلیل و خوار و نادانیم ما

  انقالبش نیست تنها داستان

  چون براي ما فدائی داده است

  کنیم تا که ما بر او توسل می

  تا ببارد هر زمان فیضی جدید

  زین سبب حجت نشد از ما جدا

  فتنۀ آخرزمان بر باد شد

  کن گردد ز آئین رسول ریشه

  دین شوراي سقیفه بی علی

  در خصوص انتظار مهدوي

  یا امامت منفصل از دین شود

  یا امامت شامل کثرت شود

  آلت تخدیر ابناي بشر

  امام بی نبی و بی وصی و بی

  ریشه کن سازند اصحاب کسا

  شد فیض دائم از زمین قطع می

  هرچه دارد ماسوي از زینب است

                  *  

  ، نه بال ، نه محنت بود زیبائی

  کوه هم از نام آن لرزیده است

  کربالیش هست عین بزم رب

  گشته او تسلیم بر حکم قضا

  گمان ، بی آنچه او از دست داده

  چون شهیدان را به دست آورده است

  ، کربال یک نعمت است بهر زینب

  حذف تحریفات از دین نبی

  نیست مثل ما ذلیل و خوار و زار

  شاکی از خدا در تعزیت نیست

  بر هر آنچه حق پسندد شاکر است

  خوانیم ما ، معصیت در مصیبت

  تا ابد الگوست بر کل جهان

  حق به او مشکل گشائی داده است

  کنیم هاي او گُل می در مصیبت
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  در شدائد مثل او باید شویم

  ، ز او داري تمناي دعا گر

  او خواهی تو مفتاح امل ، ز گر

  حاجتش باشد حمایت از امام

  هرچه حق تکلیف کرده خیر ماست

  حاجت اصلی ظهور حجت است
  

  نزد او با آبرو باید شویم

  در رهش باید بگردي جانفدا

  حاجتش را کن روا در هر عمل

  این پیامشیعه یعنی حل شدن در 

  ، حاجترواست هر که عامل شد به آن

  ، مستور در این حاجت است مابقی
  

  

  علت خلقت
  گنجد خدا در وهم ما چون نمی

  هر کسی در حد درك و فهم خود

  هر کسی گوید که دینم برتر است

  هر کسی خود را بهشتی کرده فرض

  کند بازي می  تا بشر اسطوره

  لکشود گاهی خدایش چون مَ می

  آب و شعر و عشق و جنگ هم خداي

  وقت بارش رب او در ابرهاست

  نیست تنها بت همین الت و منات

  وَهم ما مشتاق تغییر مُد است

  چون خدا باشد وراي فهم ما

  تراشیم از خدا جملگی بت می

  جمله بر یک دین و ایمانیم ما

  بت شکستن راه و رسم حیدر است

  شیعۀ اسمی ندارد امتیاز

  داستراز آن در سنت و امر خ

  از رضا آمد حدیثی چون طال

  هرکه رانَد بر زبان او ایمن است
  

  تراشد از خدا وَهم ما بت می  

  پرستد آن خداي وهم خود می

  از همه علم و یقینم برتر است

  دیگران را عین زشتی کرده فرض

  کند سازي می   از خدایش ، چهره

  گاه همنام اراده یا فلک

  ، هم از جنس سنگ هم ز جنس فکر

  ، رب او چون ببرهاست یورش وقت

  هست میلیونها الهه در حیات

  نفی بتهاي خود است» ال الهَ«

  هست نفی وهم ما» ال الهَ «

  نیست واالتر خداي ذهن ما

  پرستانیم ما تراش و بت بت

  فکر او از فکر عالم برتر است

  نیست فرقی بین مردم جز به راز

  ، عبادت با والست علت خلقت

  ، حِصن ما تباشد ذکر وحد«:  گفت

  »لیک شرطش مُهر تأئید من است
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  بذر اراده
  در کجا بذر اراده خرمن است

  در کجاي کائنات این بذر هست

  ت رد شومنذر دارم از منیّ

  خرم ، می قیمت جان است؟ باشد

  خرمن بذر اراده در کجاست

  ما حسین ابن علی نشناختیم

  این جهان از عزم او در چرخش است

  قدر خَردَلیگر بُود خدمت به 

  چیست پاداش کسی که بی حساب

  چون حسین اینگونه کرده جان فدا

  از اراده داده بر او هرچه بیش

  با اراده مثل سدي استوار 

  ، جاري در عالم عزم اوست زین سبب

  بذر آب زندگی باشد عطش

  داغ لبهاي گل سرخ حیات

  قصۀ آب و عطش در کربال

  اي از آن عطش بر ما چکید قطره

  خواهد دلم نگونه میلذتی ای

  بار الها اختیار از من بگیر

  من ندارم از اراده قسمتی

  بار الها کن مدد تا زین به بعد

  وي نفسنفس ما چون ابن سعد و 
  

  اي از آن تقاضاي من است دانه  

  خرم زیرا مرا یک نذر هست می

  ، شوم خواهد آنچه آن دلدار می

  برم جان که مال اوست ، نزدش می

  به دشت کربالست دانم ، می آه

  قدر وهم خود امامی ساختیم

  ي او زمین در گردش است از اراده

  دهد پاداشِ آن ، ربّ جَلی می

  در راه صواباش را داده  هستی

  بی حساب است آنچه شد بر او عطا

  تعالی ، جز خداونديِ خویش حق

  بست راه انحراف روزگار

  خوار بزم اوست هر اراده ریزه

  ، غش اقیانوسکز پی آن کرده 

  تا قیامت ماند بر قلب فرات

  تشنگان وصل را شد رهنما

  مملکت شد پر ز جانباز و شهید

  تا کند حل بوفضائل مشکلم

  بصیردِه به دست آن علمدار 

  تا نصیبم گردد از غم لذتی

  حر شوم در سازمان ابن سعد

  کُشد حق را براي ملک ري می
  

  وعدۀ دیدار
  رازهائی حق نهفته در نماز

  پذیر ت بگشا سوي آن مهماندس

  که نگردد فاش جز بر اهل راز  

  امتحانی با نماز از خود بگیر
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  شوي ، بر او می ، تا وصل ریا بی

  توانی شد کلید با اراده می

  ، همان باید شوي هر صفت خواهی

  گر مدد خواهی ز الطاف کریم

  توانی هر صفت با اراده می

  گر گشائی سوي حق دست نیاز

  پنج نوبت وعده ، از الطاف اوست

  ظهر عاشورا گل صد برگ او

  تر خدایت خویشگر که هستی با 

  ، نه ما به او او به ما مایل بُود

  وعده را او کرده تعیین ، تا کسی

  ممَ، کسی با خود نگوید من کَ تا

  تا نگوید هیچکس در راه وصل

  تا کسی فردا نگوید در صراط

  تا کسی فردا نگوید با دروغ

  کرده او اتمام حجت با نماز

  گفتگو با شخص اول در جهان

  ما نیاز نیست او را بر نماز

  دست تو باز است و او در دسترس

  بی نیاز است او ز مخلوقات خود

  او به ما عاشق ولی ما بی تمیز

  جاي آن دارد که از این افتخار

  جاي آن دارد که دل راغب کنیم

  هرچه واجب کرده بر ما نعمت است

  آنچه آن محبوب کرده مستحب

  توانست او به جاي اختیار می

  ور شویمکرد اراده تا که خودبا

  هست انسان جانشین آن جمیل

  کرد اراده تا قرین او شویم

  شوي همسو می ، عزمبا جهان 

  بهر قفل آرزوهاي بعید

  مهربان باید شويجوئی؟ مهر ، 

  در کرم باید شوي با او سهیم

  پرورانی در دلت با معرفت

  شود راه اراده بر تو باز می

  ، میل دوست هست بیش از پنج وعده

  یک نمازش بود تنها آرزو

  وعدة دیدار را کن بیشتر

  عاشق و معشوق ما باشد همو

  دارد بسی» بِه، ز ما«: خود نگوید

  ترین فرزند نسل آدمم کم

  گشتم و پیدا نکردم کوي اصل

  ، به خاصان داده بودي انبساط تو

  بود درگاه وصال تو شلوغ

  کرده او بر عاشقان اتمام ناز

  رایگان گشته براي بندگان

  داده از فضلش به بنده امتیاز

  در شلوغی مانع تو نیست کس

  ودعاشق است اما به مصنوعات خ

  عشق یکسویه چه سخت است اي عزیز

  لحظه لحظه جان دهیم از عشق یار

  ها را به خود واجب کنیم مستحب

  ، نقمت است آنچه کرده نهی از ما

  تر از طلب هست اَنعام فزون

  جبر را سازد به انسانها دچار

  ذات پاکش را همه مظهر شویم

  ، او را خلیل تا شود در زندگی

  در اراده جانشین او شویم
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  او اراده کرد و ما را برگزید

  او لطیف است و لطافت آفرید

  تو رفیقی و لطیفی اي بشر

  زند آتش از کردار ما سر می

  بولهب نفس است و کوثر روح ما
  

  تا که ما هم برگزینیم آن وحید

  او رفیق است و رفاقت آفرید

  گر پس چرا گردي شقی و فتنه

  زند بولهب آتش به کوثر می

  »تبَت یَدا«پس بخوان بر نفس خود 
  

  عیار عشق
  زندگی زیباست در باغ نماز

  چون نیاز مردمان بی انتهاست

  کرده تعیین پنج نوبت امتحان

  پنج نوبت کمترین تعدادهاست

  د عزمش لیک تعیین عیاربو

  کنند اولیا خود وعده تعیین می

  وعدة آنها نباشد پنج بار

  هایشان از حد فزون بیقراري

  جسمشان اما میان ما اسیر

  آنچه داده میلشان بر زندگی

  نیستند آنها برون از بندگان

  جنگشان با خویش و با دنیاي دون

  گرچه بر دنیا نباشد میلشان

  تفاتگرچه بر دنیا ندارند ال

  اند پیشه گرچه آرام و صداقت

  تر آشام گرگ دولت هرچه خون

  عرصۀ حرب است محراب نماز

  حرب با هر ظالم بیدادگر

  اولیا چون رام شاهان نیستند

  مرد حق در حربگاه هر نماز

  با تمام دولت و دربارها

  گرچه در زندان دنیا مضطرند

  بینی نیاز جز نماز آنجا نمی  

  بی نیازي بهترین آب بقاست

  تا بسنجد او نیاز عاشقان

  قدر وسع و درك و استعداد ماست

  با قرارها را  تا بسنجد عشق

  کنند جان خود را مهر و کابین می

  با خدا دارند هر لحظه قرار

  قلبشان افتاده از دنیا برون

  مثل مروارید در دریاي قیر

  آن قرار است و اذان بندگی

  بین ما هستند آن رزمندگان

  روحشان از عالم ظاهر برون

  هراسد هر شهی از خیلشان می

  تابند ظلمی در حیات بر نمی

  اند یرهاي بیشه، ش الزم آید

  تر هاي رام پسندد بره می

  باز حرب با شیطان و نفس حقه

  هاي ننگ و شر حرب با جرثومه

  از تبار سر به راهان نیستند

  کند در اهتزاز پرچم حق می

  اولیا هستند در پیکارها

  برند بهترین لذت ز دنیا می
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  با وضوي دائمی دارند راز

  »یقین«فرقشان با دیگران باشد 

  اي در عزمشان شک نباشد ذره

  ، همه با وضوي ظاهر و باطن

  کنند تا که احساس اسیري می

  نیست مصداق وضو در شستشو

  اولیا را پنج نوبت ، وعده نیست

  آنچه بر آنها طراوت داده است

  شود باطل وضو با غیبتی می

  شود باطل وضو با هر گناه می

  جلوگیري ز ابطال وضو پس

  د ، یاد آورندتا وضو باطل شو

  کند از وضو هرکس حراست می

  با وضوي روح و جسم و قلب و جان

  آن که باشد با وضو در هر زمان

  تا رسد وقت مالقات حبیب

  ، هر جا که هست چون امام عصر او

  ، خاص ماست قبله و ساعات شرعی

  گریزد مؤمن از دنیاي خویش می

  شود زندان برایش مثل باغ می

  لیاپنج نوبت نیست وصل او

  روند با وضو آنها به بستر می

  خوابشان زیباترینِ خوابهاست

  خوابشان زندان سبز دیگري است

  اند دیگران هم مثل آنها فانی

  منداولیا اما به زندان عالِ

  چون که مشتاقند بر مرگ و فنا

  کنند انقطاع از خویش حاصل می

  رهند ساعتی از قید زندان می

  دائماً هستند در حال نماز

  با یقین هستند حق را جانشین

  گاه بزمشان جلوه هر دو عالم

  در نبردند اولیا با مفسده

  کنند می» نورگیري«با وضوئی 

  است این وضو» آماده باش«مظهر 

  ، هر کارشان، جز سجده نیست با وضو

  استفاده زین وضوي ساده است

  اي یا تهمتی ، حیله با دروغی

  زند هر اشتباه بی وضو سر می

  هست حفظ ارتباط و وصل او

  آورند یاد از میثاق و میعاد

  کند آن وضو او را حفاظت می

  اند آن عارفان دائماً آماده

  شمارد تا اذان ها را می لحظه

  تا شود از وصل دیگر با نصیب

  در نماز اولِ وقتِ خود است

  هر کجا و هر زمان ، او مقتداست

  شود مأموم بر موالي خویش می

  شکوفد در دلش گلهاي داغ می

  وعده ها دارند با حق در خفا

  روند ، با اهللا اکبر ، می خواب

  روحشان شبگرد عرش کبریاست

  وادي رؤیاي آنها مرمري است

  اند در دل دنیاي دون زندانی

  زین سبب داراي حبسی سالمند

  خواب آنها هست مرگی دلربا

  کنند تا سحر در مرگ ، منزل می

  دهند روح را اذن پریدن می
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  زار ، طاووس خواب این دلداگان

  ه تحصیل اراده هست صافرا

  راه رُهبانیتِ بی اعتدال

  گرچه هر کس قدر استعداد خویش

  ، راهی ساده است لیک راه وصل

  ، پلکان آماده کن با اراده
  

  

  زار ، کابوس خواب ما آشفتگان

  کالف گم نکن سر رشتۀ بند و

  نیست راه کشف انوار جمال

  گیرد ز استمداد خویش اجر می

  هر کسی دارد وضو ، آماده است

  راه معراج دلت را ساده کن
  

 عشق تسنیم
  است عقبائی  اي جامه ، رستگاري 

  سبز ذکر در جز نیست رستگاري 

  است باوري حقیقت تلقین ، ذکر

  »اوست« مال هستی کل یعنی ذکر

  است مهمانی مجلس چون جهان این

  رب بزم این در آنکه ، سعادت بی

  معنوي فروش کم ، حقیقت در

  نماز باشد ، ادب طرز بهترین

  عشق تسلیم رب بزم در شوي گر

  است خوشبختی آخرین رستگاري

  نشد دنیا در خوشبخت کسی تا

  نام و جاه و مال به خوشبختی نیست

  وجود از رضایت ؟ خوشبختی چیست

  نیست احساس این از غیر رستگاري

  است رضایتمندي خوشبختی راز

  ولـخج و اریمـــشرمس هاـبارال
  

  است  دنیائی ولی خوشبختی رخت  

  سبز فکر در ولی خوشبختی هست

  است یادآوري ، خود فقر بر دمبدم

  »اوست« حال از هم تو زیباي حال

  است ارزانی زندگی بزم تو بر

  ادب در نماید می فروشی کم

  دنیوي فروش کم از است بدتر

  ناز درگاه بر بوسه نوبت پنج

  عشق تسنیم ابد تا دهندت می

  است سختی بی و دائم حیات یک

  نشد عقبا عالم رستگار

  خام زهد از  نجو  هم رستگاري

  سجود در شکري ، قلب صمیم از

  نیست کرباس و کهنه لباس در

  است خرسندي این مزد رستگاري

  قبول کن حمدت جاي را ما شرم
  

 اسم اعظم

  بینهایت اسم دارد کردگار 

  اسم اعظم گرچه گردیده نهان

  کل اسماء و صفات ذوالجالل 

  زان میان بر ما رسیده یکهزار  

  در همه اسماء او باشد عیان

  اعظمند و جاودان و متعال
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  ، مظروف پیام گرچه باشد ظرف

  محتوا خواهد لباسی از حروف 

  نیست این دانش چنان جادوگري

  هرکه دانا شد به اسرار نهان

  گر تو هم دنبال حل مشکلی

  کند  تا او رهنمونت می ، عشق

  حیات عشق اما چیست؟ اکسیر

  عشق همسوئی است با کل وجود 

  عشق یعنی پاکی و آزادگی

  این جهان و هرچه زیبائی در اوست

  اسم اعظم نیست وردي سرسري 

  ، بی تالش  تا بیابی گنج و دولت

  یا نمائی خرق عادت در امور

  یا شوي محبوب قلب خاص و عام

  گر براي این امور دمدمی

  کن رها این جستجوي بی اساس 

  تی پی حمد و ثنالیک گر هس

  گر پی برگشت سوي خالقی 

  گر پی آرامش و امنیتی 

  گر مناجات و دعا را طالبی

  یاد کن او را به هر نام و صفت 

  اسم اعظم مجمع اسماء اوست
  

  اسم اعظم نیست تنها یک کالم

  بد دل به معنایش وقوفتا که یا

  معصیت باشد فسون و ساحري

  دارد ز افشایش دهان بسته می

  کسب کن سرشار عشق او دلی

  کند در طریقت ذوالفنونت می

  عشق باشد روح و دین کائنات

  در طوافی جاودان و بی رکود

  ها ، دلدادگی بر تمام جلوه

  سن آن یار نکوستگاه حُ جلوه

  تا کنی با ذکر آن افسونگري

  شوي آسوده خاطر در معاشیا 

  یا که با تکرار آن یابی  وفور

  زحمت به کام رنج و بی یا رسی بی

  در پی تحصیل اسم اعظمی

  تا نگردد با تو شیطان هملباس

  تا نمائی عشقبازي با خدا

  ، به استغفار و توبه ، عاشقی گر

  گر که داري از ستایش نیتی

  گر پی شکر و سپاس واهبی

  فتتا شوي سرشار نور معر

  ذکر کن هر اسم را داري تو دوست
  

  بقا، مزد فنا
  شخص اول در جهان باشد خدا

  هست هر عبدي خدا را جانشین

  هر یک از ما جانشین عام اوست

  جانشین خاص او باشد امام

  بها شخص دوم خود توئی اي پر  

  ي حق بُود روي زمین چون خلیفه

  روح ما در معرض الهام اوست

  او که خالق را بُود قائم مقام
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  الجرم باید شناسی جاي خویش

  آنکه بنیاد عبودیت نهاد

  بندگی اوج کمال و اعتالست

  شود در عبادت هر که اعال می

  کامل چون خلیفه بر خداستعبد 

  بندگی در فطرت ما گشته درج

  بندگی یعنی فناي خویشتن

  تا منیّت در وجود بنده است

  ، فناست شرط اصلی در عبودیت

  بنده باید ذوب در موال شود

  سوخته» منیّت«در وجودش چون 

  شود مسئول امر بندگان می

  در عبادت هرکه بی روي و ریاست
  

  تا که گردي الیق موالي خویش

  در عبودیت ، ربوبیت نهاد

  بندة کامل ولیعهد خداست

  شود تعالی می جانشین حق

  بر جهان با اذن حق فرمانرواست

  ، خرج تا شود در اعتالي روح

  ، با جان و تن نذوب در موال شد

  روحش از غیر خدا آکنده است

  بقاست» در موال فنا گشتن«مزدِ 

  تا ربوبیت به او اهدا شود

  آموخته »علم لَدُن«حق به او 

  کند دخل و تصرف در جهان می

  همنشین انبیا و اولیاست
  

  خونبھای شھدا
  ردان شقایقها بخیریاد گُ 

  این همه سیمرغ شهر آفتاب

  ور شعلهدیدة عرفان ندیده 

  از فرات تشنگی ساغر زدند

  در والیت تا ابد قائم شدند

  الدعوه بودند آن مَهان مستجاب

  چونکه در عزم خدائی حل شدند

  گرچه آنها چون منوّر سوختند

  کنند مینور غارت  با رُوان شب

  چونکه حقِّ الله را نشناختند

  هر کسی در حد خود شد خیره سر

  دشمنان کردند از نو دشمنی

  ی از هر طرف خط باز کردهر کس

  گرچه شوریدند بر یاران دین

  یاد آن فرزانه عاشقها بخیر  

  ، ندیده دل به خواب ، یکجا مجتمع

  این همه آئینه دور یک قمر

  جام با عباس آب آور زدند

  هاشم شدند بنیذوب در ماه 

  کنند از همرهان کی تغافل می

  شه کلید حل هر معضل شدند

  چلچراغ عشق را افروختند

  کنند میبا شقایقها تجارت 

  نردبان از استخوانها ساختند

  دوست با خاموشی و دشمن به شر

  دوستان در جلوة ما و منی

  الله را با تازیانه ناز کرد

  ناکثین و قاسطین و مارقین
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  گرچه رندان غاصب منصب شدند

  لیک روح شاهدان تا صبح حشر

  خون آن عُشاق را ، حق خونبهاست
  

  اتل مرحب شدندجو از ق کینه

  برگ الله نشر شود در برگ  می

  شاهد زنده شهید کربالست
  

  

  آئینھ در زنگار
  هرکه از بیت ولینعمت گریخت

  تا به روي نعمت حق پا نهاد

  لک ما نجسبود روح و جسم مُ

  لک مار مُهبا شهیدان شد مط

  ما ولی از یاد بردیم آن نِعَم

  ایم در دیاري پر ز نعمت مرده

  کجاي این زمیناینهمه نعمت 

  ، عزیز قحطی ما هست مصنوعی

  تا بریدیم از وال پیوند خویش

  هیچ عصري بیش از این نعمت نبود

  نعمت علم و رفاه و زندگی

  نعمت احیا شدن با روح عشق

  نعمت دینداري و خودباوري

  نعمت ایثار جان بر یکدگر

  نعمت راضی شدن بر هر قضا

  نعمت شیدائی و شعر و هنر

  ه کردیم اي دریغبعد آنها ما چ

  وارث خون خدا بودند آه

  خونشان را هست ایزد خونبها

  اند تا ز جسم خویش خارج گشته

  ما ولی غرق فراموشی شدیم

  اینچنین در بزم نور یارها

  ها چنین در وفور ناز و نعمت

  آنچه ما را سوي نعمت رهبر است

  اعتبار و آبروي خویش ریخت  

  حق رهایش کرد و او را وانهاد

  اي بودیم بی ادراك و حس مرده

  لک مامُ زنده گردید و معطر

  لک کمتا که شد فیض خدا از مُ 

  ایم ها پژمرده در وفور آب

  شود پیدا براي ساکنین می

  ر ماست آتشهاي تیزصنع فک

  بندگی کردیم بر همبند خویش

  هیچ نسلی را چنین فرصت نبود

  فرصت عشق و عروج و بندگی

  فاتح غمها شدن با نوح عشق

  با شهیدان وال ، همسنگري

  فرصت پیشی گرفتن در خطر

  فرصت اخالص و تسلیم و رضا

  فرصت دلدادگی بر همسفر

  قهر و غیض و فتنه کردیم اي دریغ

  عطا بودند آهرابط فیض و 

  گردد جدا خونبها از خون نمی

  اند الحوائج گشته خلق را باب

  باعث کفران و خاموشی شدیم

  ما شدیم آئینه در زنگارها 

  خلق شد محروم و نادار و غمین

  به معروف و نهی از منکر است، امر 
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  تا نگردد این دو رایج در دیار

  نعمتی برتر که مانده برقرار

  تی باالتر از این ذکر نیستثرو

  امتی که باشدش فکر حسین

  قدر این نعمت ندانستیم واي

  ، ما رانده گشتیم از بهشت اینچنین

  ما همه چون هیزم و دنیا تنور

  هرچه زان بدتر نباشد حق ماست

  حق همین است و نباشد غیر این

  »من«ظالم اول منم لعنت به 

  ظالم دوم توئی ، لعنت به تو

  روح جمع ماست ظالم سوم که

  ظالم چارم که لعنتها بر او

  ظالم پنجم یزید نفس ماست
  

  شود این روزگار بدتر از بد می

  هست ذکر اهلبیت داغدار

  نیست تر از این فکر نعمتی افزون

  سزد سرور شود بر عالمین می

  با شهیدان عهد بشکستیم واي

  ، افعال زشت تا که شد پاپیچمان

  سوزیم از فسق و فجور جمله می

  کمترین تنبیه ما ، قهر خداست

  کفر نعمت را بُود کیفر چنین

  ام با اهرمن من که بیعت کرده

  »وِتو«که نکردي حرف شیطان را 

  در فرار از اتحاد و اعتالست

  ست نفس بی تفاوت بر عدوه

  ها رهنماست او که ما را بر بدي
  

  سوء ظن و ُحسن ظن
  آدمی در وجه احسن شد پدید

  سوء ظن بر یکدگر چون آتش است

  ها ، بد شده  این جهان از سوء ظن

  روح بدبینی شده پر مشتري

  ، آتشفشانی خُفته است بدگمان

  بدگمانی گرچه دردي فردي است

  نارواستظن بد نسبت به مردم 

  سوء ظن مثل جُذام بی دوا

  ، حُسن ظن ریشه دارد در والیت

  احکام مبین است ایمان جسمِ

  حسن ظن یعنی که دادار جهان

  گمانی بر خداست حُسن ظن، چون خوش
  

  

  ها ، پلید شد ولی از بدگمانی  

  دوزخ دنیا از این رو سرکش است

  اي ممتد شده زندگی چون ناله

  رينیست خوشبین هیچکس بر دیگ

  بدگمان ، در خواب هم آشفته است

  جامعه از زهر آن در زردي است

  بدتر از آن ، بدگمانی بر خداست

  کم تمام روح ما خورد کم می

  ، حُسن ظن میوه دارد از رضایت

  ، حسن ظن باشد به دین روح ایمان

  بهترین یاور بُود بر بندگان

  هاي زیباي بقاست از انرژي
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  تحریف عزم انبیا
  ، دگر افسوسا در این دنیاآه و 

  است» خود گم کردگی«جمله علتها ز 

  بردگان کور تبلیغیم ما

  دین نیست ، باشد از عنادمشکل از 

  نیست عیبی در دل آئین ما

  در دیار ما وفور نعمت است

  االدیان بُود دین نبی خاتم

  هیچکس با دین ندارد دشمنی

  دین براي زندگی آورده شد

  دین براي رستگاري آمده

  نیست اجباري براي پیروي

  ، چه سود این که گوئی من مسلمانم

  دبُّر واجب استدر طریق ما تَ 

  دین خاتم آخرین دین خداست

  هرکه دانشجوي سال آخر است

  از کالس اول ایمان و دین

  چون کالس آخر دین باز شد

  هر که جا ماند از کالس آخرین

  درد ما تحریف عزم انبیاست
  

  

  تر افتادهنیست از مسلم عقب   

  قرن ما قرن جدید بردگی است

  بر رگ شیرین خود تیغیم ما

  ست در ما اتحاد آنچه خشکانده

  ، دین ما برتر از ادیان دیگر

  پس چرا مسلم نصیبش نکبت است

  اکمل و آسان بُود دین نبی

  فعل دینداران بکارد دشمنی

  لیک در بازار دنیا برده شد

  بهر عشق و کامکاري آمده

  ست در هر رهرويهر که مختار ا

  ، عمل باید نمود بر کالم حق

  ، تفکر واجب است در اصول دین

  آخرین حد کمال و اعتالست

  بر کالس ابتدائی رهبر است

  جمع واحدها بُود در آخرین

  آخرین درس بشر آغاز شد

  مدرکش ناقص بُود تا یوم دین

  ، اسالم منهاي والست درد ما
  

  علم مطلق و عقل کل
  آیت گشته کشفتاکنون هر علم و 

  هر هنر ، هر دانش و هر اختراع

  منتزع گردد چو روح از این قفس

  شود ملهم ز الهامات غیب می

  آورد چون بیاید ارمغان می

  ، اختراع هست مزد انتزاعش

  شناس در شعاع علم حق آن حق

  از فیوضات والیت گشته کشف  

  هست محصول شهود و انتزاع

  کشد در عالم معنا نفس می

  ، مجهوالت غیب نماید کشف می

  آورد تحفه بهر بندگان می

  چونکه حق تابانده بر او یک شعاع

  رفع حاجت بهر ناس نماید می
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  تر کند آماده ها را می راه

  ارزش علم و قلم افزون بُود

  ، در شهر احمد ، شهروند عالمان

  حی باشد هادي پیغمبرانو

  عالمان با عقل کل در ارتباط

  تا که عقل کل نگردد واسطه

  ، ما را رهنماست هرچه از الهام

  هرکه داناتر شود واالتر است

  علم مطلق هست ذات ذوالجالل

  ، عقل کل را رهبر است علم مطلق

  عقل کل تندیس عقالنیت است

  هیچ علمی نزد او مجهول نیست

  ، تمام عد از اوعلم پیش از او و ب

  آنچه از علم پیمبر تاکنون

  مثل قطره پیش اقیانوسهاست

  غیب عالم پیش او شد بر مال

  گرچه جسمش را اجل از ما ربود

  کشف شهر علم حق در هر زمان

  هرکه موالي زمان خود شناخت

  ، صاحب زمان شهر علم عصر ما

  بهتر از هر شیعه و هر خاص و عام

  جایگاه هر ولی در کائنات

  آنچه در شهر نبی دارد وجود

  زانکه جمله یک دل و یک پیکرند

  عالم متصل روحشان در هر دو

  زنده و مرده اگر دارند علم

  کنند گر تصرف در دو عالم می

  قبی با همندگر که در دنیا و عُ

  گر همه هستند بهر ممکنات

  تر نماید ساده بندگی را می

  برتر از ایثار و بذل خون بُود

  زین سبب هستند آنها ارجمند

  بخش عالمان عقل کل الهام

  در دو دنیا روحشان در انبساط

  علم را پیدا نگردد ضابطه

  منشأش در شهر علم مصطفاست

  در مقام قرب حق باالتر است

  عقل کل باشد رسول بی مثال

  ل در عصر خود پیغمبر استعقل ک

  عقل و روح و مغز انسانیت است

  چون دلیلش طالب مدلول نیست

  هست در شهر نبی ، خیراالنام

  عقل انسان را نموده رهنمون

  او چو شمسی در شط فانوسهاست

  چونکه او در علم مطلق شد فنا

  روح او در جان عالم هست و بود

  هست واجب بر تمام عاقالن

  از آن بت نساخت دم به دم از این و

  بخشد کنون بر این جهان فیض می

  شناسندش به نام دشمنان هم می

  هست در هستی شناسی عین ذات

  از وجود او طلب باید نمود

  یکدیگرندآئینۀ جملگی 

  جسمشان اما ز باقی منفصل

  روحشان گر هست در پیوند و سلم

  کنند گر نظر در غیب با هم می

  گر تمامی عقل کل عالمند

  در حیات و در ممات سایۀ حق
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  کنند گر سفر در بی زمانی می

  از چه رو در چارده نور آمدند؟

  نمود کفایت می یک نفر زانها

  دانست جمله واحدند حق که می

  از چه رو گشتند آن انوار پاك

  باید نمود گر قیاس اینگونه می

  چونکه روح حق همیشه جاري است

  لیک تا حجت نباشد در میان

  پرسش و پاسخ در این وادي یکی است

  روحشان چون هست در پیوند و سلم

  کنند چون نظر در غیب با هم می

  و عقبی با همند چونکه در دنیا

  لیک در هر عصر باید حجتی

  مثل امت زندگی باید کند

  گر نباشد جسمشان چون بندگان

  در همین محدودة جسم و نیاز

  روحشان هرچند عین رحمت است

  شود ظرفیت درك بشر می

  در سطوح درك مردم یک امام

  کند  او امامت بر زمانش می

  هست در منشور و در رنگین کمان

  منشوروار اولیاي حق همه

  هست چون منشور قائم هر امام

  ، بی او بر بصر گر بتابد نور

  ، پیش دیدگان لیک با منشور

  بخشد به جسم زندگی روح می

  شود جسم ، رنگارنگ و زیبا می

  تر جسم منشور از هوا شفاف

  جامد است اما نه تاریک و کثیف

  کنند گر وطن در بی مکانی می

  در زمانها پیک و مأمور آمدند؟

  نمود بعد مردن هم والیت می

  یک به یک علم دگر را واجدند

  ؟یکی به یک تبعیدیان جسم و خاك

  یک نفر هم زان میان الزم نبود

  روح او در جان عالم ساري است

  از بشر جایز نباشد امتحان

  چون کودکی استعقل در ادراك آن 

  زنده و مرده ، از آن دارند علم

  کنند زان تصرف در دو عالم می

  جمله با هم عقل کل عالمند

  نما باشد براي امتی حق

  مثل مردم بندگی باید کند

  عادالنه نیست از ما امتحان

  شوند الگوي کشف غیب و راز می

  جسم آنها نیز بر ما حجت است

  هر زمان از عصر ماضی بیشتر

  ن باید کند حجت تمامهر زما

  کند نه فقط بر مردمانش می

  درس و آیاتی براي بندگان

  هاي روزگار شوند آئینه می

  کند حق جلوه در آنان تمام می

  گردد نگاه هر بشر کور می

  شود رنگین کمان طیف نورش می

  شود دنیا پر از تابندگی می

  شود روح ، غرق عشق و رؤیا می

  تر جامد است اما ز رؤیا صاف

  ت مثل آب بی رنگ و لطیفهس
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  باشد حرم جسم آنها نیز می

  کنند گرچه جاري ناز و نعمت می

  کند روحشان پروردگاري می

  هر ولی با جسم و قالب داشتن

  هیچ درد و فقر و رنج غالبی

  رازهائی هست زین مستورتر

  کنند اولیا تا این وساطت می

  جسمشان آئینه و منشور نیست

  در مَثَل آئینه و منشور و نور

  سنگ غم گر بشکند منشور عشق

  هر که منشور والیت بشکند

  بالستآنچه در کِشتی به معناي 

  گر کسی منشور قائم بشکند

  هیچ حیوانی ولینعمت نکشت

  ما ولی کشتیم صدها نازنین

  اولیا ، وصیِّ  خاتم آنها

  آه آه از حال و از غمهاي او

  گرچه او خود هست جانبخش حیات

  نیست دریاي غمش را ساحلی

  روز و شب گر بر شماري رنج او

  اش کل غمهاي جهان در سینه

  خوریم میهر کدام از ما غم خود 

  او ولی دارد غم اعصار خود

  او نه تنها شیعیان را رهبر است

  نه فقط باشد ولّی بر شیعیان

  هر شهیدي هر کجا غلطد به خون

  شود هر کجا ظلمی به فردي می

  هر کجا هر شخص اندازد طنین 

  شود او را نصیب اولین غم می

  تا شماري جسم مؤمن محترم

  کنند با همین اجسام خدمت می

  کند جسمشان خدمتگزاري می

  دهد احساس صاحب داشتن می

  نیست بدتر از غم بی صاحبی

  فهمشان خواهد دلی پرنورتر

  کنند هم عنایت هم حفاظت می

  تابش آنها  ز جنش نور نیست

  هست تشبیهات دنیاي حضور

  رنگین کمانی نور عشقکی شود 

  حلقۀ فیاض نعمت بشکند

  ضربه بر کشتی و قتل ناخداست

  زند ، اول بر دل خود می ضربه

  رو نور در ظلمت نکشت هیچ شب

  جانشین در جانشین در جانشین

  هست اینک رابط خلق و خدا

  هاي او بی حساب است آه و ماتم

  نیست مضطرتر ز او در کائنات

  نیست پیدا مثل او دریادلی

  بري بر گنج او اي پی می مّهش

  اش آشکار و غیب در آئینه

  بُریم با همین غم از جهان دل می

  نیست تنها در غم انصار خود

  آور است کل مخلوقات را رزق

  بلکه باشد شخص دوم در جهان

  ، بی چند و چون هست او صاحب عزا

  شود یا گدازان آه سردي می

  بانگ هَل مِن ناصر و هَل مِن مُعین

  کند اَمّن یُجیب گُل می بر لبش
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  فعل زشت و ناپسند شیعیان

  کند شیعۀ او گر گناهی می

  م و ادیان دگرغصۀ اسال

  رنج و غمهاي تمام اولیا

  جا گرفته در دل آن نازنین

  ، کارمان ما فقط نیرنگ و حیله
  

  هست او را بدترین داغ گران

  کند هدیه بر او اشک و آهی می

  غصۀ تحریف و غصب و فکر شر

  خاصه احواالت سرخ کربال

  همجوار غصۀ مستضعفین

  ور در مزبله ، افکارمان غوطه
  

  بندگی و شرمندگی
  دهی هست خلقت را هدف لذت

  کند روح تا در حق اقامت می

  لذت وافر استدر جهان اسباب 

  برترین لذت که اصل زندگی است

  هرکه نفعش بر بشر شد بیشتر

  نه عبادت بی والیت حاصل است

  جسم تو باید شود حمال روح

  تر بُود گرچه روح از جسم اعلی

  هر دو بی هم ساکنان برزخند

  گر شود جسم تو بر روحت امیر

  تر شوي از هرچه حیوان پست می

  کند چونکه او با جبر طاعت می

  کار او تنها پرستش کردن است

  کار او غیر از صالت و صوم نیست

  ور بندگی در فطرت ما شعله

  هر بشر ذاتاً یکی را بنده است

  آن یکی شد بندة اهل و عیال

  بندگان پول و شهوت ، بسیار

  بندة صنف و جناح و قوم و خویش

  بندة ارباب و بانو و رئیس

  بی نیاز» ینلّصَلمُ یلٌ لِ وَ «: گفت

  لذت شرعی ، نه جرم و گمرهی  

  کند جسم را سرشار لذت می

  لذت حق لیک ناب و طاهر است

  است مندرج در محتواي بندگی 

  تر قرب او باشد به یزدان پیش

  نه والیت بی عبادت کامل است

  تا شود خدمتگزار حال روح

  ودبُاو بی بَر تا نباشد جسم ، 

  زنده زنده دفن در حجم یخند

  گر شود روح تو حمال و اسیر

  از فرشته برتري تو اي بشر

  کند نه عبادت با والیت می

  کار تو ناز و نوازش کردن است

  کار تو در قدرت این  قوم نیست

  هنر ، بی ما ولی در مصرف آن

  هر کسی را هست جائی بند و بست

  دیگري شد بندة مال و منال

  قدرت ، بیشماربندگان غول 

  بندة سجاده و تسبیح و ریش

  بندة قاضی و مفتی و پلیس

  تا نگردي بندة حتی نماز
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  ان گر زندگی باید کنیدر جه

  نیستی هرگز رها از بندگی
  

  یک نفر را بندگی باید کنی

  وارهان خود را ازین شرمندگی
  

  روح سبز مشترک
  یک تنِ بیمار و مسلولیم ما

  ما همه هستیم تنها یک نفر

  هیچکس از دیگران ممتاز نیست

  جداهیچکس از دیگران نَبوَد 

  آنچه باشد مشترك در بندگان

  انسانیم ما هر تعدادگر که 

  هست هر عضوي ز اعضاي بدن

  گر شود انگشتی از پیکر جدا

  ست علت مرگش جدائی از همه

  چونکه روح جامعه از یک تن است

  زند دشمنی از جسم و تن سر می

  زین میان آنکس که دائم مضطر است

  گر زند این دست بر آن دست ، زخم

  بر دیگري خنجر زند گر کسی

  از خصومتهاي هر دو دردمند

  شود آن روح واحد ، دلپریش می

  اینهمه آتش که در دنیا به پاست

  اي تو در این فکري که دشمن کُشته

  کنی بر قتل دشمن ، افتخار می

  دشمنت هم مثل تو دارد پیام

  صد هزاران جسم رفته زیر خاك

  هر کسی از هر طرف پرپر شود

  دمی فکر گزند، حتی  قتل نه

  اي بر ضد یار کینه حتی لحظه

  گر کُشد یک یار را فردي پلید

  هفت و نیم میلیارد سلولیم ما  

  یک نفر هم هست مجموع بشر

  نیست بی نیاز از عشق و مهر و ناز

  هست پیوندي الهی بین ما

  هست روح خالق جنبندگان

  مهمانیم ما ، جمله بر یک روح

  متصل با روح و جسم و جان و تن

  ها رود او در دیار مرده می

  ست انتزاع از روح کل جامعه

  کی به خود آن روح یکتا دشمن است

  زند هر یکی زخمی به دیگر می

  روحِ غالب بر تمام پیکر است

  عامل پیوست ، زخمخورد بر  می

  روح کل در هر دو خون پرپر زند

  شود زار و نژند روح واحد می

  هاي جان خویش از نزاع پاره

  بهر روح مشترك درد و بالست

  اي یا هزاران تن به خون آغشته

  تا نمائی کسب قدر و اعتبار

  که هزاران تن نموده قتل عام

  گشته اما روح واحد ، چاك چاك

  شودروح سبز مشترك مضطر 

  نماید روح هستی را نژند می

  دار روح اصلی را نماید خدشه

  نماید روح غالب را شهید می
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  گر که فاسد شد یکی از عضوها

  شود خون ریختن گاه واجب می

  لیک چون خدمتگزاري الزم است

  نثار هر زمان باید گروهی جان
  

  باید از اقلیم تن گردد جدا

  وطنو در دفاع از دین و ناموس 

  نثاري الزم است بهر ملت جان

  در اُمم گردند چون خدمتگزار
  

  بھترین دولت
  نیست الیق بر حکومت جز امام

  مینبهترین دولت که آمد در ز

  دولتش صدها نفر مسئول داشت

  بهترین یاران او در رزمگاه

  با بهانه هرکه از سنگر گریخت

  پرست با علی چندین نفر بُد حق

  حاکمیت بهر او سودي نداشت

  گرچه عالِم بود بر راه سما

  ، با سه جنگ سالی حاکمیت چند

  او تمام علم را در سینه داشت

  یک نفر پیدا نشد محتاج علم

  ل نشد بر سرّ غیبیک نفر سائ

  یک نفر راه سما از او نخواست

  زد علم چون آتشفشان موج می

  عاقبت با سجده در محراب خون
  

  پس لیاقت را مجو از خاص و عام  

  بود در عهد امیرالمؤمنین

  لیک چندین حاکم مقبول داشت

  جان فدا کردند در راه اله

  پشت جبهه طرح قتل و فتنه ریخت

  دستجمع آنها کمتر از انگشت 

  بهره جز خاکستر و دودي نداشت

  بود علمش نزد مردم بی بها

  در میان مردمانی پر ز ننگ

  تشهاي ناز در آئینه دا جلوه

  تا از او خواهد ره معراج علم

  تا کند در هستی خود رفع عیب

  نسبت او با خدا از او نخواست

  در درون سینۀ آن مهربان

   محبس دنیاي دونشد رها از 
  

  کانون عشق خدا
  انبیا آموزگار امتند

  هست تکلیف رُسل تبیین عشق

  چونکه انسان گشته خارج از مدار

  هست کار انبیا یادآوري

  ، مسئولیت است عشق، بازي نیست

  دهد بر هر بشر عشق بالی می

  هاي وحدتند تا ابد آئینه  

  هست دین هر پیمبر دین عشق

  چونکه گشته بر فراموشی دچار

  محوري-بر مدار عشق و فطرت

  نیست آزادي که محدودیت است

  ، پر تا کِشد در عرصۀ سیمرغ
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  شد زحمت چو مامی مهربانکِ می

  تا که با سرمایۀ عشق و رضا

  تا بگیرد مشعل عشق و شرف

  تا تعالی یابد او در زندگی

  اولیاي حق اگر یکجا همه

  تا ابد کوچکترین فکر پلید

  اولیا چون عشق باشد دینشان

  هست قلب اولیا در ائتالف

  ها بُود اختالف از خودپرستی

  خودپرستی گرچه از عهد صَغَر

  لیک در آغاز دوران شباب

  گر نگردد پاك این زنگار ننگ

  آنچه باید رام سازد این حریق

  همّت اخالق و عرفان و قضا

  نگردد کنترل» آزادي«گر که 

  بر بشر سخت است پند آموختن

  نیست گوش او بدهکار کسی

  گریزد او ز اخالق و سلوك می

  زند روز و شب او قرعه بر شر می

  ور گر شود در خودپرستی غوطه

  گرچه گاهی رام و آرام است او

  شود هر روز قدرتمندتر می

  شود بازي می  دین او آئینه

  پیش رو اي در با چنین آینده

  ، درمانی دگر نیست غیر از عشق

  عشق اما چیست؟ شوري با شعور

  الجرم در این زمان پر خطر

  شود جبرئیل عشق نازل می

  اي از ناز بر قلب جوان شعله

  تا که فرهادي بسازد از جوان

  گشا بهر همنوعان شود مشکل

  در ره یکتاپرستی او به کف

  از طریق داغ و عشق و بندگی

  گرد هم آیند در یک جامعه

  بین آن خوبان نخواهد شد پدید

  شان اختالفی نیست در آئین

  بین آنها نیست هرگز اختالف

  ها بُود خودپرستی دام پستی

  قلب بشرنماید رخنه در  می

  نماید در خالئق انقالب می

  کند قلب بشر را مثل سنگ می

  هست دین و کیش و آئین و طریق

  هست تبدیل شرائر بر صفا

  ها به کل ، فرصت رود از دست می

  ، خویش او را سوختن با نصیحت

  سیاش باشد غرور نارَ هستی

  ساز او را خودپرستی کرده کوك

  زند دائماً بر سیم آخر می

  سر سن پیري خیرهشود تا  می

  غرقه در گرداب اوهام است او

  ندترـــر و دلبـــاتـــشود زیب می

  شود کار او گردن فرازي می

  چیست آیا چارة بحران او؟

  در عالج قلب و روح این بشر

  عزت نفس است با فخر و غرور

  گر شود زیبائی حق جلوه می

  شود قاصد یک عشق کامل می

  زند تا او شود آتشفشان می
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  دهد اي زیبا نشانش می جلوه

  هست اطرافش پر از نقش جمیل

  تا که جبریلش ز پشت این حجاب

  گرچه اطرافش پر از زیبائی است

  ازل نگردد جبرئیللیک تا ن

  ممکن است از کودکی با یک نفر

  ، عشقی آتشین لیک در یک لحظه

  فهمد که او دارد وجود تازه می

  چون جهان شد خلق با قانون عشق

  آفرینش اهلبیت خالق است

  چون خدا باشد منزه از خیال

  هرکه خواهد عاشق خالق شود

  انتخابی نیست اما کار عشق

  هست عشق آسمانی در نقاب

  بَرد آید و دل می خود می عشق

  در زمانی که نداري انتظار

  آید بدون ولوله عشق می

  زند بر هرچه هست ، آتش می عشق

  گردد دل سنگ جوان ذوب می

  این دگرگونی که بی آموزش است

  ، مسئولیتی دارد خطیر عشق

  عشق در آتشفشانی جاودان

  تا نیارد در حیاتش سر فرود

  عشق در آموزشی کوتاه و سخت

  که روشن کرده حق فانوس عشق چون

  چونکه عاشق از هوسها شسته دست

  ، غرور دهد این عشق بر عاشق می

  کند عشق دائم مهره سازي می

  علت خلقت عبادت کردن است

  دهد یک آتشفشانش میهدیۀ 

  نیست قلبش آگه از این سلسبیل

  بر کشد از چهر شیدائی نقاب

  گرچه قلبش تشنۀ شیدائی است

  کی شود آگه ز انوار جمیل؟

  او هم آشیان و همسفر  بوده

  نماید آگهش زان نازنین می

  نهد بر دامنش سر بر سجود می

  شود کانون عشق می» خانواده«

  هر ولّی بر خانواده عاشق است

  عاشقی با حضرتش باشد محال

  بایدش بر خلق او عاشق شود

  نیست هرگز هرزگی معیار عشق

  با نظربازي نگردد انتخاب

  چرد نیست کار آنکه چشمش می

  آید بدون اختیار عشق می

  نابهنگام است مثل زلزله

  کند تخریب قلب خودپرست می

  شود از چشمهاي او روان می

  معجز آن عشق سرخ و دلکش است

  تمام بندگان باشد سفیربر 

  کند عزم جوان آبدیده می

  جز براي خالق خود در سجود

  نماید هر بشر را نیکبخت می

  جز سعادت نیست در قاموس عشق

  نیست هرگز حاصل عشقش شکست

  تا کند ذلت ز قلب خویش دور

  کند ، نقش بازي می در تکامل

  بندگی معناي خدمت کردن است
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  گر نباشد عشق در نوع بشر

  هست خالق بر عبادت بی نیاز

  دهد عشق فرمان عبادت می

  اي از روزگار هر بشر در برهه

  اج ، اوتا که پیماید ره معر

  شود زندگی تا ناموافق می

  اي سخت و ثقیل زندگی چون وزنه

  ، پرواز را برد از یاد او می

  عشق باید زنده ماند در بشر

  نیست معشوق آنکه خودخواهی کند

  مشعل دل در مسیر انقالب

  گر شود خواهانِ خورشید وال

  در مسیر این تکامل تا وصال

  عشق خلق و میهن و دین و وجود

  ین عشق باشد بال و پرآنچه در ا

  کنند شاعران تا خودپرستی می

  شوند خودپرستان عاشق خود می

  شوند حق پرستان عاشق حق می

  مثل آتش در میان خار و خس

  چون هوس سرچشمۀ هر کینه است

  الجرم عاشق ز کینه ایمن است

  بخشد ثمر ، می چون هوس را کشته

  شود از فعل نیک آنچه مانع می

  کند برپا میآنچه جنگ و فتنه 

  برد آنچه دوزخ را به انسان می

  کنده استخون آ زآنچه دنیا را 

  خیزد ز افعال بشر فتنه می

  ها رهاست عاشق از آن خودپرستی

  کند هر کسی تا دل ز هستی می

  گر؟ کی شود خدمتگزاري جلوه

  ، خلق او دارد نیاز عبادتبر 

  دهد عشق بر خدمت حالوت می

  شود بر عشق یک دلبر دچار می

  تا شود اخالق و احساسش نکو

  شود مانع پرواز عاشق می

  نماید بال عاشق را علیل می

  فرستد در قفس آن باز را می

  لحظه لحظه نیز گردد بیشتر

  باید از عاشق خداخواهی کند

  متصل باید شود بر آفتاب

  شود عشق خدا شیرین میعشق 

  هست چندین پلۀ سبز کمال

  ها هستند در راه صعود پله

  شعر و هنرف فرَ هست تنها رَ

  کنند ، ره یکتاپرستی می سد

  شوند غافل از سیمرغ و هدهد می

  شوند ، مطلق می چون به حق وصلند

  سوزاند آمال هوس عشق می

  عشق با آن دشمن دیرینه است

  با هوسبازان همیشه دشمن است

  ، ایثارگر شود بر بندگان می

  اي باشد شریک آنچه در هر فتنه

  کند آنچه دوزخ را مهیا می

  برد آنچه بستان را به طوفان می

  خودپرستی در مقام بنده است

  خودپرستی بر هوسها داده پر

  ، با آواي هستی همنواست شاد

  کند هاي خودپرستی می ریشه
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  هست او مسئول در هر گیرودار

  دارد جهانی بی غضب دوست می

  چون هوس در قلب عاشق سوخته

  سوزد از درد بشر تا سحر می

  گل یغما شود ، او ندارد دوست

  با دلی اینسان رقیق و مهرجو

  هرکه در راه تکامل سد شود

  عاشق کامل بُود چون مرتضی
  

  

  نیست او فارغ ز ظلم روزگار

  و عشق و ادب غرق مهر و وحدت

  عشق در او مشعلی افروخته

  زند پیوند شب را با سحر می

  یا که موري له به زیر پا شود

  اي صدها عدو کُشد با حمله می

  تیغ عاشق از گلویش رد شود

  شیعه یعنی با علی تا اعتال
  

  شناسی ناخودآگاھی
  یک خط راست: بین مرگ و زندگی

  قرن ما یک نقطه ، روي آن خط است

  خط، ماضی و آینده نیستروي این 

  هست مفهوم زمان مخصوص ما

  ور گر شوي در بی زمانی غوطه

  ناخودآگاه جهان در روح ماست

  بُود ما را حجاب» خودآگاهی«تا 

  ناخودآگاهی چو اقیانوسهاست

  غیب عالم آشکار است و قریب

  ها رها باید شوي از تعلق

  هرکه با غیب جهان در گفتگوست

  استگفتگو با غیب مزد عاشق 

  نیست مفهوم زمان در ذات عشق

  عشق اگر بر زندگی بخشد کمال

  عشق مفهوم جهاد اکبر است

  عشق را یک لحظه از هستی بگیر

  آنچه داده این جهان را انبساط

  بوده یک سلول ، کل کهکشان

  بوده آن آتشفشان از داغ عشق

  دو نقطه در خفاست عشق، بین این  

  بینهایت ، هر دو سوي آن خط است

  عمر هستی از زمان آکنده نیست

  بی زمانی هست مخصوص خدا

  ور شوي از غیب عالم بهره می

  هرچه پیدا و نهان در روح ماست

  ناخودآگاهی نیاید در حساب

  ، خودآگاهی ماست اي از آن قطره

  ، نصیب هر کسی دارد ازین قانون

  بشنوي تا صداي غیب عالم

  کار اوست» ناخوآگاهی شناسی«

  ، عاشق شدن بر خالق است بندگی

  بی زمانی هست از لذات عشق

  شود عاشق ، وجودي متعال می

  ، نهی از هر منکر است چونکه کارش

  تا فرو پاشد ز هم ، دنیاي پیر

  بوده یک عشق لطیف و پر نشاط

  گشته تکثیر از دَم آتشفشان

  داغ ، کرده کهکشان را باغ عشق
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  روح هستی عامل پیوند ماست

  عشق چیزي نیست از جنس هوس
  

  

  عشق چون سبزینه در آوند ماست

  عشق یعنی پر گشودن با قفس
  
  

  کلید اعتصام
  هر زمان دیدي که زار و مضطري

  گر که خواهی حاجتت گردد روا

  ذکر یعنی مجلس یادآوري

  روضه تنها آه و اشک و ناله نیست

  ، یک لبیک آگاهانه است روضه

  روضه یعنی راه حق را امتداد

  ن است، خونخواه شهیدان بود روضه

  هرکجا حق گشته پامال ستم

  یا حسین واقعی یعنی قیام

  روضه یعنی کشف هر جور و جفا

  هر زمان دیدي که حق پامال شد

  ، اي عزیز یا حسین واقعی گو

  گر همه اسباب تبلیغ و قلم

  طلب گر نباشد یک رسانه حق

  گر نباشد عرصۀ روشنگري

  ا بگیرــه جــــوائـحـال ابـمجلس ب

  صار شیعه استاین روش در انح

  سازد همه قطره قطره جمع می

  کمترین نفعی که در آن مجلس است

  شوي آگه ز حال هر رفیق می

  اي ناب و اصیل گر که باشد روضه

  یک قیام» یا حسینی«شود هر  می

  شود تا که روضه کربالئی می

  ، عیان شود تشکیل در مجلس می

  شوند در تولّا جمله واحد می

  »یادآوري«نذر کن یک روضۀ   

  یاد کن از ماجراي کربال

  ذاکري یعنی حقیقت گستري

  روضه جز تجدید عهد الله نیست

  انقالبی سبز و مشتاقانه است

  هر فسادجبهه بندي بر علیه 

  رهرو شاه شهیدان بودن است

  باید برافرازد عَلم شیعه می

  در ره احقاق حق یا انتقام

  فرصت برنامه ریزي در خفا

  ، دُکّان هر دجّال شد یا که دین

  طرح عاشوراي آگاهی بریز

  در ید دولت بُود از بیش و کم

  گر جراید جملگی بندند لب

  بهر نقد و وحدت و افشاگري

  را باشد صفیر ، شیعه این رسانه

  این رسانه افتخار شیعه است

  شود یک جامعه اندك اندك می

  آشنائی با هزاران مونس است

  ها گردد رقیق ها و عقده ناله

  شود هر مجلسی فجري جلیل می

  رسد بر یاوران او پیام می

  شود گشائی می لحظۀ مشکل

  سازمان مخفی جان بر کفان

  شوند ، واجد می عزم حق را جمله
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  انقالبعزم حق مانند روح 

  ها آمد پدید انقالب از روضه

  گاه عزم رب شد خمینی جلوه

  هرکه خواهد عقدة دل وا کند

  ها تمام الحوائج مجلس باب
  

  را ز خواب» غیرت«بیدار کند  می

  خود در آن دمید» روح«تعالی  حق

  عزم او شد آفتاب شهر شب

  مجلسی باید چنین برپا کند

  شیعه را باشد کلید اعتصام
  

  سنت از خود گذشتن
  ، زندان بُود مرد حق را زندگی

  چون شهادت باشدش مثل عسل

  شود گر بمیرد ضیف رحمان می

  لیک او باید بماند دردمند

  ومیتش در بندگی حکم محک

  دوزخ او هست دنیاي دنی

  شهر او بوده بهشت همدالن

  شهرش بُود خلد برین آرمان

  دین او »از خود گذشتن«سنت 

  بیند کنون اندر جهان آنچه می

  تواند با بدان او چگونه می

  ست ، حق همیشه با علی در حقیقت

  ، ولی ها و باطل  در نبرد حق

  خدعه پیروز است در هر کشمکش

  ه از دل یاعلی گوید کسیگر ک

  هرکه از خود بگذرد مثل علی است

  بی وظیفه نیستی در عهد خویش
  

  

  زندگی زندان آگاهان بُود  

  مرد حق دارد تمناي اجل

  شود وصل بر جمع شهیدان می

  هاي ارجمند تا بیابد رتبه

  ، زندگی هست با اعمال شاقه

  بیند بُود ما و منی هرچه می

  دیگرانست وقف  هر نفر بوده

  گشته او تبعید اما در زمین

  ، آئین او اتحاد و همدلی

  هست استکبار و جهل مردمان

  جمع باشد اینچنین در یک مکان

  ست  هست بر حق هر که یار آن ولی

  حق بُود پامال چون حق علی

  ندارد حق خدعه در تنش» حق«

  خورد از پشت ، خنجرها بسی می

  ، قلبی صیقلی است اجر این ایثار

  ، تو زهر و شهد خویش ینی خودگز می
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  دخیل

  سازد حیات تو تباه آنچه می
  بَرند آن گناهانی که روزي می
  کنند یا که نعمت را مبدل می

  آن گناهانی که بر بال دعا
  اند آن گناهانی که عادي گشته

  تو خودت مشکل گشائی اي خلیل
  داده حق بر بوفضائل اختیار

  اي خود را به چاه خودت افکنده گر
  ، مثل او عزادار حسینی گر

  

  

  ریشه دارد در مکافات گناه  
  درند ها را می یا حفاظ و پرده

  کنند یا بالها را مفصل می
  زنند از ابتدا قفل محکم می

  اند غرق در توجیه مادي گشته
  بر خودت باید ببندي تو دخیل

  ها را بیشمار تا گشاید عقده
  ها مخواه الحوائج حاجت از باب

  گو» هلّ ناالذِ هیهات مِ«در عمل 
  

  ُکل صلح
  زشت و نحس ، ایدن ؛ باستیز یزندگ

  ارض ما ، کهکشانها مدار در

  جبر به دارد یمحبس حکومت هر

  دست و پا را انیاغی ببندد تا

  ما يایدن نیا است زندان مثل

  است یشرمندگ دوزخ ، نجایا گرچه

  نور و عشق بهشت آن خواهد هرکه

  کطرفی از فساد و ضیتبع و ظلم

  گر سلطه باشد حبس نیا در آنچه

  استیاول قلب فردوسِ  در عشق

  ظلم گشته جیرا که بس از نیزم در

  اتیح نیا خواهد ظلم یب یکس گر

  است کشته را رُسُل کل بشر نیا

  خبر باشد کم ، صلح از سبب نیز

  اند گشته شناور خون در ایاول

  است یبردگ اوج که ما زمان در

  بهشت آن نشسته ، دوزخ نیا کنج  

  مثل دوزخ گشته از جرم و جفا

  قبر مثل یدگاهیتبع و محبس

  پست زندان آن کنج در افکَنَد

  خدا عرش در کیتار یمحبس

  است یزندگ بهشت ، دوزخ نیا کنج

   عبور او دینما دوزخ از دیبا

  کطرفی از داد و صلح و مهر و عشق

  شر و ظلم و فساد و ضیتبع هست

  بهاست یب نجایا ، فردوس نیا کیل

  ظلم گشته خارج ، قُبح شمول از

  ممات میاقل به رفتن دشیبا

  است کشته را کُل صلح کی ، زمان هر

  بشر خیتار است جنگ در جنگ

  اند گشته سرور دهر بر نیظالم

  است یسرکردگ در ظلم سازمان
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  سازمان نیا حقوق ردیگ بشر از

  شود یم ورتر شعله دائم ، ظلم

  رو شیپ نباشد يبهبود روز

  است بدتر نیا از و است نیا ما حق

  پست لیاسرائ و کایامر که گر

  رشانیتدب و قدرت از نیا ستین

  ریام را نهایا کرده ایدن پول

  زشت و نحس ذاتاً ستین ثروت و پول

  یعل دست در هست ثروت که تا

  رَوَد گر قارون و فرعون کف در

  کند یم يپولساز تکاثر تا

  دُمند و شاخ یب غوالن بانکها

  بانکهاست درون دولتها روح

  فساد و ظلم و غارت و جنگ هرچه

  استیماف جنس ز عالم در هرچه

  یگانگیخودب ز و یخودپرست

  دیجد يروشها با يدار برده

  بانک گشته مردم آمال ۀکعب

  رباست از دارد لیاسرائ هرچه

  است زنده ما از لیاسرائ روح

  زیعز يا مینیچن ما يآر يآر

  میپرور ظالم نگونهیا خود که ما

  پول  و است پول فقط ما نید که تا

  قیطر نیا بر جهان نیا باشد که تا
  

  ظالمان بر کند یم خدمت کیل

  شود یم بدتر روز هر ، جهان نیا

  آبرو ندارد گرید سازمان

  است اکبر تراش بت که انسانچون

  دست رهیچ آدم يابنا بر گشته

  رشانیش ، شغاالن اوهام کرده

  ریاس خود دالر بر ایدن گشته

  بهشت مصداق ، فاقه و فقر ستین

  یمنجل عدالت روح شود یم

  دَوَد یم تکاثر خون جهان در

  کند یم يغولساز طانیش روح

  مردمند يربا و پول از فربه

  بانکهاست خون نهیکاب رگ در

  بانکهاست فسون باشد جهان در

  بانکهاست جنون در آن ۀشیر

  بانکهاست فنون و میتعال از

  بانکهاست بدشگون اصول از

  بانکهاست قشون عالم نیا کل

  ماست يها جهالت از او قدرت

  است ندهیپا ما ز کایامر غول

  زیعز يا مینیا از شیب مستحق

  میبدتر يظلمها مستحق

  رسول؟ دنبال به ایدن رَوَد یک

  قیحر دم هر شود یم ورتر شعله
  

  لیجم ذکر
  ماست حیتسب ۀدان کی بشر هر

  خدا مخلوق هست چون ، بشر هر

  شر و شور یب زبان، و رنگ از فارغ

  ماست حیتفر نیبهتر انفس ریس  

  ابتدا در مَلَک مسجود بوده

  بشر هر باشد مخلوق اشرف
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  نهفت ما در را شیخو روح که تا

  ناس دارید در که دیبا الجرم

  لیجل خداوند از شیستا در

  الیخ در دیآ و مینیب یم که هر

  زود ، میگوئ بشر هر بر نظر در

  ساز حیتسب او و میحیتسب چو ما
  

  گفت کیتبر خودش برتعالی  حق

  سپاس و میگوئ کیتبر خدا بر

  لیجم ذکر در گشت دیبا غرق

  ذوالجالل ذکر ، میگوئ یم ذکر

  درود و اهللا بارك صد ، خدا بر

  نماز یک در ، خدا با یهست هست
  

  کنترل از راه دور
  گر بگیري هم مشاور هم وکیل

  در عبور از وحشت دنیاي زور

  شود ، حق دلیلت می در تحیّر

  گر سپاري اختیارت دست نور

  شوي آنگاه راضی بر رضا می

  بندگی یعنی که من با اختیار

  اگر گردم رها العینی طُرفۀ

  ، قاصرم هرچه بد بینم پس از آن

  هرکه بخشد اختیارش بر عدو
  

  هادي و یار و خلیلشوندت  می  

  بهترین هادي بُود ایمان به نور

  شود میهم مشاور هم وکیلت 

  ، از راه دور شوي تو کنترل می

  ، تسلیم قضا ، آرام مطمئن

  سپارم اختیارم دست یار می

  چَرا مرتع شیطاندر  کنم می

  چونکه شیطان درون را ناصرم

  نیست درمانی براي درد او
  

  عبادت و والیت
  هست معناي والیت در سه ذات

  گستري است عشق و محبت:  دومین

  رهبري با عشق بر خلق خدا

  اولیا چون نزد حق فرمانبرند

  زندگی با این که حبس اولیاست

  چونکه تنها از طریق زندگی

  زندگی نوریست بر تو تافته

  زنده تنها هست حی الیموت

  اند ، باقی فانی زنده تنها اوست

                    *  

  ذات اول هست اقلیم حیات  

  ، رهبري است بر خالیق:  ذات سوم

  تا ابد باشد مقام اولیا

  ، رهبرند بر جهان بی تاج و دولت

  بهر آنها بهترین لطف خداست

  شود دائر بساط بندگی می

  ثار هستی یافته، آ یک عدم

  نیاز است از مکان و رخت و قوت بی

  اند ، یک چند در مهمانی نزد او

                   *  
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  گر نگردي بندة حق در زمین

  دائماً تعظیم این و آن کنی

  چون شهیدگر که او را بنده باشی 

  علت خلقت عبادت بوده است

  ، روح و عبادت جسم آن این وال

  روح نیز یک عروسک کوکی بی
  

  شوي دائم اسیر آن و این می

  سجده بر دونان براي نان کنی

  رهی از قید دنیاي پلید می

  ، والیت بوده است روح آن علت

  روح است مثل مردگان ، بی جسم

  کنیزکند تعظیم و سجده چون  می
  

  نعمت فراموش شده
  گر که هستی اهل تقدیر و سپاس

  ها به نزدت بی شمار هست نعمت

  لیک یک نعمت که اصل و محور است

  است» زندگی«نعمت اصلی همانا 

  ، هر نعمتی از طریق زندگی

  ، صد نعمت به هیچ گر نباشی زنده

  آنچه از هر نعمتی افضل بُود

  گردد فراموشِ شکور آنچه می

  آشناي زندگی استنعمت نا 

  کنند شاکران هرچه تصور می

  شکر بر مال و منال و اعتدال

  شکر بر آب و هوا و خاك و باد

  ، بر رفاه ، بر سعادت بر سالمت

  ، بر معرفت ، بر هدف بر والیت

  شکر بر پیروزي و فتح و شکست

  ها همه الحوائج شکر بر باب

  آنچه باشد بستر هر نعمتی

  همین،  این دو روز زندگی باشد

  جانشینی هست ممکن با حیات

  بستر آن جانشینی زندگی است

  ام شکر این نعمت که من هم زنده

  شناس ، باید شوي نعمت با ادب  

  هدیه گشته بر تو از پروردگار

  ، کمتر است شکر بر آن ، در خالئق

  ، چراغ بندگی است کاندر آن روشن

  ، حال و لذتی دهد بر زنده می

  ، صد لذت به هیچ گر که باشی مرده

  مت اصلی است کز اوّل بُودنع

  یا نداند قدر آن تا پاي گور

  گنج پر ارج و بهاي زندگی است

  کنند بهر آن از حق تشکر می

  شکر بر زیبائی و عشق و جمال

  شکر بر آئین و دین و اعتقاد

  بر فصول و گردش خورشید و ماه

  بر بال و مرگ و هجر و تعزیت

  بر هر آنچه در رضاي ایزد است

  اهلبیت فاطمهبر تمام 

  آنچه بر هر شکر باشد فرصتی

  کاندر آن هستی خدا را جانشین

  ، فرصت با ممات رود از دست می

  حبس زیباي زمینی زندگی است

  ام در میان بندگانت بنده
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  توانستی نیاري در وجود می

  توانستی ز روح خود به ما می

  ، دیگري توانستی به جایم می

  توانستی مرا اندر شکم می

  توانستی مرا در کودکی می

  توانی اي خدا در هر نفس می

  مت قسمتم، هیچ نع گر نباشد

  :هیچ نعمت نیست باالتر از این

  ثروت عالم بُود مانند خس

  زندگی باالتر از هر ثروتی است

  اي بر امتحان اینکه الیق گشته

  اي در زندگی آن قَدر شایسته

  ، بر مالست هاي دیگر جمله نعمت

  شود دائم فراموش از جفا می

  تا کمی مشکل رسد در زندگی

  آن زمان باران کفر و ناسزا

  که روزي نان خالی شد نصیب گر

  یا ضرر وارد شود بر مال تو

  یا دو روزي سخت گردد امتحان

  نعمت اصلی ولی ارزان توست

  شکر آن باید گزاري دم به دم

  چونکه جان داري تو غرق ثروتی

  گر رود از دست تو جان عزیز

  این فراموشی و غفلت از حیات

  گر که در عیشی و یا رنج گران

  گاه ذات اوست جلوهزندگی چون 

  ات تو خدا داري درون سینه

  که او داري چه کم داري رفیق تا
  

  بنده را اي خالق کل عبود

  نفخۀ هستی نبخشی اي خدا

  را دهی تشریف عبد و چاکري

  باز بفرستی به اقلیم عدم

  سرد و کوچکیجا دهی در قبر 

  ، از من بگیري باز پس روح خود

  ام یعنی که غرق نعمتم زنده

  ام یعنی که هستم جانشین زنده

  در خریداريِ حتی یک نفس

  ، شکر بر هر نعمتی است شکر بر آن

  هست جاي بینهایت امتنان

  که دهی تو امتحان بندگی

  زندگی از آشکاري در خفاست

  شکر کردن بر حیات پر بها

  اد عهد بندگیرود از ی می

  شود یکباره جاري بر سما می

  یا شدي محتاج دارو و طبیب

  یا بگیرد نارفیقی حال تو

  یا بهار نعمتت گردد خزان

  ثروت اصلی همانا جان توست

  ، نی عدم شکر اینکه در وجودي

  سازي کثرتی ، سزد در شکر می

  ثروت دنیا نیرزد بر پشیز

  مشکل اصلی بُود در مشکالت

  در آنی بدانقدر هر حالت که 

  ، مرآت اوست هدیه بر هرکس شده

  ات او تجلی کرده در آئینه

  با چنان یاري چه غم داري رفیق
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  انقطاع
  یاد دارم داستانی چون گهر

  حق تعالی امتحان زان کس گرفت

  چشم و گوش و حال و مال و آبرو

  ، خادمان ، کاسه لیسان آشنایان

  اهل منزل نیز بعد از مدتی

  دگر نانی نداشتیک شب آمد کو 

  نه چراغ و نه گلیم و بستري

  روپوش او:  ، آسمان بستر:  خاك

  با رضا بر امتحان سرنوشت

  گریست دم به دم از شوق این دم می

  این بُود مزد کدامین خدمتم؟

  ، این لطف بی پایان کجا؟ من کجا

  ام من این مقام؟ از کجا آورده

  ام غرق اینک در بسیط هستی

  تنهاترین هستم اکنون مثل تو

  آن همه نعمت چو کف بود و حباب

  دوستان را نیست جاي سرزنش

  هر کسی گنجایشی دارد به جان

  من ولی باید شناسم جاي خویش

  واصلم اینک به ذات اقدست

  ، بر هیچ چیز جز به عهد بندگی

  جهد کردم تا شوم من مُنتزع

  جهد و جِدّ من ولی سودي نداشت

  ، خاکستر است اینک این من نیستم

  گسستم صد کمند ، به هر دم می گر

  نمودم جد و جهد گر که عمري می

  من کجا و این همه لطف و کرم؟

  عاشقی آیا دعایم کرده است؟

  نظر از حیات عارفی صاحب  

  هرچه نعمت داده بودش پس گرفت

  جملگی گشتند زایل زان نکو

  ترك او کردند در اندك زمان

  یک به یک رفتند با هر حیلتی

  از همه هستی جز ایمانی نداشت

  نه طبیب و همزبان و یاوري

  پوش او ساتري کهنه فقط تن

  اندر آن ویرانه سر بر خاك هِشت

  ها ز چیست؟ کاي خدا این ناز و نعمت

  کاین چنین مغروق ناز و نعمتم

  من کجا و این همه احسان کجا؟

  که نمودي نعمتت بر من تمام

  ام مشب اوج عشق و مستیهست ا

  شاید اینک بر تو باشم جانشین

  نعمت اصلی بُود این جان ناب

  نیست جاي انتقاد و کشمکش

  بندگانتو ، ،  مختلف يآفرید

  در نظام و دولت موالي خویش

  کهکشانی گشته اینک این خَست

  من ندارم التفاتی اي عزیز

  از هر آنچه جز تو گردم مُنقطع

  نداشت بهره جز خاکستر و دودي

  آتش عشق تو بهرم بستر است

  گشتم ز بند این چنین فارغ نمی

  گشتم به عهد این چنین ذاکر نمی

  برم از چه رو این اجر بی حد می

  است؟ نفرین برایم کردهشَقی یا 
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  این همه ناز و تنعم از چه روست

  سرود کرد و دمادم می گریه می

  در دل تنهائی و اعماق شب

  کاي رفیق از تو بال برداشتم

  غیر خود را از تو خارج ساختم

  اي از من جدا گشتی لحظهتو ن

  آنچه نامش هست محنت بهر ناس

  اي گشته» دل نهاده«چون ز مردم 

  آرزویت هرچه باشد ، مستجاب

  گرچه مشتاقی به رجعت سوي من

  ها باب حاجاتی کنون بر بنده

  ، من کیستم گفت اي موالي من

  من ندارم اختیار اي نازنین

  ، اشتیاق شُکر نیز جان تو دادي

  ندارم عزم توستهرچه دارم یا 

  از چه رو کفران کنم» نداري« بر

  است نعمت، گنج بیکران  فقر

  گرچه بر دنیا نباشد رغبتم

  اي بر ماندنم چون اراده کرده

  اینچنین آن عارف شیرین زبان
  

  

  تا ابد این حال سبزم آرزوست

  بود چون در جذبۀ گفت و شنود

  :گشت مُلهم ناگهان از سوي رب

  کاشتمنعمتی دیگر به قلبت 

  الحوائج ساختم از تو یک باب

  در وفور نعمت و ناز و بال

  ناز و نعمت هست نزد حق شناس

  اي گشته »اراده«جانشینم در 

  خواهی بیاب غیر مردن هرچه می

  زنده یا مرده ، توئی پهلوي من

  ها هم براي حال و هم آینده

  ، من نیستم در وجود من توئی

  هرچه خواهی تو ، بُود زیباترین

  بودم شاکر تو اي عزیزمن ن

  زندگانی هرچه باشد بزم توست

  من چگونه فقر را جبران کنم

  هر نداده نعمتی با حکمت است

  چونکه امر توست باشد رفعتم

  زنم سر بر اوج آسمانها می

  سربلند آمد برون از امتحان
  

  امتحان معرفت
  امتحانی دائم است این زندگی

  شود اما فراموش این هدف می

  هایش شاکریم دادهما فقط بر 

  نعمت اصلی که باشد جانمان

  هر زیارت عرصۀ یادآوري است

  تنـــوائج داشـــالح ت بابـــنعم

  محنت و سختی و فقر و رنج و غم

  نیست نام هر بال بازندگی  

  که همیشه امتحان داري به کف

  بر نداده یا گرفته ، کافریم

  رود از یادمان شکر بر آن می

  فرصت تجدید عهد و شاکري است

  قدم برداشتن هست در هستی

  جملگی هستند محصول عدم
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  چون صفتهائی وجودي نیستند

  نیست محنت یک وجود واقعی

  تعالی ناز و نعمت آفرید حق

  فقر و غم زائیدة اوهام ماست

  ، احساس فقر هست محصول حسد

  اي بسا افراد ثروتمند و سیر

  اي بسا فرد فقیر و دردمند

  غم ندارد در حریم حق وجود

  چون نداري معرفت بر انبساط

  تراشد وهم تو هر دم نیاز می

  در قیاس وضع تو با دیگران

  غم بُود محصول افکار علیل

  گر بیندیشی که هستی تیره بخت

  ور بیندیشی که هستی کامران

  ست این ینیب ، خوش خودفریبی نیست

  هر که بر غم داده قدر و اعتبار

  هر که خود را فرض کرده بی نصیب

  هر که خود را غرق محنت کرده فرض

  خودفریب است آنکه غمباور شده

  خوش خیالی نیست امید وصال

  ها جنگ با نفس است این اندیشه

  بیشۀ غم هست گنداب خیال

  تراود عشق و شور چشمۀ حق می

  س گرفتگر خدا از دست تو یک کَ

  گر نداري ثروتی چون اغنیا

  اي بر خود وکیل گر خدا را کرده

  گر سپردي اختیارت دست او

  زانکه او اینگونه دیده مصلحت

  کند گیري می گر که او تصمیم

  ها شهودي نیستند مثل نعمت

  مثل نعمت نیست جود واقعی

  محنت از اوهام ما آمد پدید

  نفس ما کم همت و پر مدعاست

  حد و حصري نیست در مقیاس فقر

  ست آنها را فقیر که حسد کرده

  که شده از بی نیازي سربلند

  غم بُود محصول اوهام کبود

  ات را بی نشاط غم نموده هستی

  ، تو را در دام آز بَرد حسرت می

  سازد بهارت را خزان وهم می

  کند ما را ذلیل فقر فکري می

  شود بهر تو سخت زندگانی می

  دوزخ دنیا شود بر تو جنان

  ست این ، حق بینی خیالی نیست خوش

  نیستی را کرده بر هستی سوار

  داده او در زندگی خود را فریب

  بزرگی کرده قرض، هیچِ  از عدم

  !، الغر شده ست او بسکه غم خورده

  بینی است بر حق اتّکال عین حق

  ها چشمه باید بود در این بیشه

  کند آن را زالل اشک چشمه می

  شود دریاي نور بیشۀ دل می

  گر ندادت نعمتی یا پس گرفت

  گر که هستی بر نداري مبتال

  گر تو را کافی بُود ربّ جلیل

  باشد نکوهرچه او پیش آوَرَد 

  ، معصیت هست سرپیچی ز عزمش

  کند غم چرا بر ما امیري می
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  وهم ما در بُتگري پر رو شده

  ، ولیک گاه داري میل بر چیزي

  »عَسی اَن تَکرَهوا«گاه مصداق 

  دانی رموز خیر و شر چون نمی

  ر آن باشد که بسپاري به اوبهت

  ، جاي غم دیگر کجاست؟ گر چنین شد

  گردد ز فرهنگ دلت حذف می

  شوند گُم می محنت و فقر و بال
  

  شده» او«غم براي ما شریک 

  ، نه نیک دانی که شر است آن خود نمی

  میلی به او ، آنچه بی خیر باشد

  ها خبر چون نداري بر حقیقت

  قدرت تصمیم و حفظ آبرو

  جاي بحث بیش و کم دیگر کجاست؟

  هاي سَلبی و بی منزلت واژه

  شوند ها غرق تَرَنُّم می ظهلح
  

  وسائل  و سائل
  گر تو حاجتمند و سائل نیستی

  ساز وجود چونکه حق باشد سبب

  آرزو میزان عشق و جستجوست

  آرزو هرچه بزرگ و دورتر

  خود چه دارید آرزو از بیش و کم

  ، تمام بر شمارید آرزوهاتان

  اولین شرط وصول هر نیاز

  شوي اي رازگو تو شنیده می

  شوي در هر مکان دیده میچونکه 

  گفتگو کن در حضورش با ادب

  آرزوي فتح و عشق و انبساط

  آرزوي فخر و عزت در دیار

  آرزوي عزم واال داشتن

  اي تواَندـــه انــردبــآرزوها ن

  آرزو کن آنچه شاهان جهان

  آرزوي رفع پیري یا ممات

  آرزو کن برتر از قارون شوي

  آرزو کن مثل یارانِ احد

  بی مزد و اجر آرزوي خدمت

  الیق کشف وسائل نیستی  

  ، جود کند بر بنده می» وسائل«با 

  قدر هر انسان به قدر عزم اوست

  پویاتر و مأجورترصاحبش 

  اي شما خوانندگان محترم

  یا که بنویسید آنها را به نام

  هست تعیین نیاز و رمز و راز

  پس تمام میل  خود را بازگو

  ، او را عیان پس ببین در هر مکان

  آرزوهاي دلت برگو به رَب

  همره آسایش و شور و نشاط

  آبرو و اشتهار و اعتبار

  آرزوي هر دو دنیا داشتن

  آسمانهاي تواَندراه کشف 

  بهر آن هستند بی تاب و توان

  ا به دست آوردن آب حیاتی

  نه درون بانکها مدفون شوي

  هم مددجوئی و هم سازي مدد

  آرزوي نعمت پر درد و زجر
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  آرزوي رؤیت یار جمیل

  آرزوي هرچه زیبائی و ناز

  هرچه داري بر زبان آور که او

  گر نیاز کوچکی داري به او

  گر تو یک ران ملخ دادي به میر

  ها شوي آرزو کن چون معالج
  

  همنشینی در گلستان با خلیل

  آخرین سرحد شیدائی و راز

  نیست عاجز از رواي آرزو

  آرزوهاي بزرگت هم بگو

  او بگیرفی از فرَدر اِزایش رَ

  ها شوي الحوائج یار آن باب
  

  پرواز تا خدا
  چون دعا باشد سالح انبیا

  کنیم در دعا با خویش نجوا می

  جستجو ، آئین عقالنیت است

  خودشناسی هست محصول دعا

  ایم ما که سوراخ دعا گم کرده

  سحر و جادو نیست مفهوم دعا

  برخاستن خواهد ز پی ، خواستن

  رابطههست منظور از دعاها ، 

  عشقبازي با خداوند جمیل

  شود گرچه از آن یار خواهش می

  هر دعا باشد تمناي کمال

  چون کماالت بشر محدود نیست

  هر دعا راه عروج و اعتالست

  الدعوه باشد هر بشر مُستجابُ 
  

  

  »علیکم بالدعا«: گفت پیغمبر   

  کنیم عیب و نقص خویش پیدا می

  آرزو همزاد انسانیت است

  نما ي حقها در دل آئینه

  ایم تکیه بر ورد و تَرَنُم کرده

  چون طلبکاري نباشد از خدا

  شود هر راه طی با تحرك می

  ضابطه چون شبان مولوي ، بی

  در دعا باشد مرام هر خلیل

  شود هم ستایش هم نیایش می

  داي متعالـــانه ، از خـــعارف

  کسب آن جز خواهش از معبود نیست

  مثل یک پرواز از خود تا خداست

  ر شود پاك از گناه و فکر شرگ
  
  

  راز و رمز کامیابی
  

  شود هر دعا قطعاً اجابت می

  غیر اینکه خود تو نگذاري که او

  لیک باید کیمیاي عشق ساخت

  کیمیاي عشق باشد معرفت

  معرفت بر جاي خود در کائنات

  شود ، از تو حمایت می شک نکن  

  هاي آرزو باز سازد قفل

  دستگاه آفرینش را شناخت

  هبت، مو نیست واالتر ز عرفان

  در حیات» قدر خودشناسی«علم 
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  معرفت یعنی یقین یعنی شناخت

  معرفت یعنی حضوري با ادب

  معرفت یعنی رضا از هر دو سو

  علم اگر با معرفت کامل شود

  علم باشد اولین گام شناخت

  ایمنی از جهل و شر، هست ایمان 

  معرفت اما از این دو برتر است

  مسلمین و مؤمنین و اولیا

  معنی هر یک ولی باشد جدا

  م فقط بر دین اومسلمین ، عالِ

  م و هم عاملنداولیا هم عالِ

  مسلمین بر مصطفی دارند علم

  ن باالترندمؤمنین از مسلمی

  اولیا از مؤمنین هم برترند

  علم یعنی او درخشان است و بس

  معنی ایمان بود ایمن شدن

  زین سبب مافوق انسان و ملک

  معرفت باشد بر این معنا شناخت

  علم یعنی نور ضد ظلمت است

  معرفت یعنی که آن نور حیات

  نبودمهدي ، یعنی اگر  معرفت

  معرفت یعنی که حق در ماسواست

  مجو» حالجی«این از شعر  بیش از

  کند هرکه روحش میل باال می

  خیالی فرق دارد با امید خوش

  ها باف نیست منطق نزد منفی

  با عمل باید گره را واکنی

  :، هست این راز و رمز کامیابی
  

  علم بر اصل و هدف در بُرد و باخت

  ، روز و شب در حریم خالق خود

  ، هم از سوي او هم رضایت از تو

  کیمیاي حل هر مشکل شود

  علم بر آنکس که عالم را بساخت

  هست مثل جوشن و تیغ و سپر

  سیر در معراج با پیغمبر است

  مظهر علمند و ایمان و وال

  ، پائین و باال اولیا مسلمین

  مؤمنین ، عامل به آن آئین او

  او قائلند نورانیّتهم به 

  شناسندش به نام و ایل و سلم می

  چونکه در شهر پیامش اندرند

  چونکه عارف بر حق پیغمبرند

  ظاهراً یک فوق انسان است و بس

  در پناه فکر او ، از اهرمن

  باشد او در گردش چرخ و فلک

  او نساختکه جهان را جز براي 

  ایمنی از وحشت است ، کار ایمان

  هست روح زندگی در کائنات

  نبود، عهدي  بین مخلوق و خدا

  خویش پنهان خدا موالي ماست

  رسد این گفتگو می» هوالحق«بر 

  کند مابقی را کشف و پیدا می

  کند پیدا کلید ، می جستجوگر

  ها حل نگردد مشکل عالف

  با صبوري چاره را پیدا کنی

  همین» رکت ، از خدا برکتاز تو ح«
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  منیت و مشیت
  کند علمِ تنها خودنمائی می

  ، زیاد ها الحوائج علم بر باب

  فکر اگرچه با عمل در وحدت است

  فکر و نیت گر شود با معرفت

  زند فعل بد از فکر بد سر می

  فکر نیکو فعل را نیکو کند

  ، بی پیشوا نیست فکر نیک و بد

  هست اراده منشأ هر خیر و شر

  فکر و فعل کلّ خوبان و بدان

  چونکه آزادند مردم در طریق

  هاست ، زینت قدیس فکر مثبت

  آن که آورد این جهان را در نشور

  گر کل هستی در دل تو جلوه

  ، حتی در خیال ذرةالمثقال

  البر مَ» مشیت«یک نیست بیش از 

  هر که با آن همدل و همسو شود

  شود ، کار خداست هر گره وا می

  اهی عزیز او شويتو اگر خو

  این مشیت با منیت جور نیست

  نیست کافی خواهش تنها و نذر

  ي حق عدول کرد شیطان از اراده

  گرچه او جزو مالئک بود ، لیک

  حق اراده کرد و انسان آفرید

  چون امید از موهبتهاي خداست

  امّیدآفرینی کار او، هست 

  گر که تو احیا نمائی یک نفر

  بی ریا ، ، عشق و خدمت هست اراده

  کند گشائی می ، مشکل معرفت  

  ، کساد معرفت بر حضرت ایشان

  هر عمل محصول فکر و نیت است

  عمل صالح شود با تربیتهر 

  زند ، خنجر می ، بعد از فکر فعل

  دوزخ اندیشه را مینو کند

  هر دو را باشد اراده ، رهنما

  نام و فامیل بشر» اراده«هست 

  ، در جهان هست محصول اراده

  اي گردد رفیق هر کسی با فرقه

  هاست ، حیلت ابلیس فکر منفی

  داده بر او علم و عرفان و شعور

  ، با اثر هستی فعل تو در کل

  نهد تأثیر خود بر اعتدال می

  آن اراده هست مخصوص خدا

  در اراده ، جانشین او شود

  ي اولیاست گرچه محصول اراده

  بایدت همسو شوي» مشیت«با 

  ، دل مبرور نیست تا منیت هست

  باید از اینک بپاشی تخم و بذر

  طفره رفت از سجده کردن بر رسول

  رانده شد از دستگاه بی شریک

  »امید«کرد روشن روح او را با 

  ناامیدي بدترین جرم و خطاست

  پس تو هم باید شوي همکار او

  اي کل بشر زنده گردانیده

  ، در حریم کبریا بر خالئق
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  کند نفس عنود چون خیانت می

  که رفتهر،  در خالف رودِ هستی

  هرکه سرپیچی کند از عزم حق

  حاصلی غیر از تباهی و فساد

  گر تو همسو با مالئک نیستی

  کنندت در امور چون اداره می
  

  

  باید گشود روبرویش جبهه می

  مثل یک میراث باد آورده ، رفت

  مثل شیطان آمده در رزم حق

  سر نزد از بذر توجیه و عناد

  و همزیستی، همدم  با شیاطین

  شوي بر خلق و بر خالق جسور می
  

  دلبر تّواب
  حضرت حق بی نیاز است و لطیف

  ، اعتال نزد حق باشد حقارت

  هست او غفار و رزاق و رحیم

  یک صفت بین صفتهاي خدا

  گرچه او زیبا بُود در هر صفت

  دهد این صفت بر دل تولّا می

  کشد از این صفت دل خجالت می

  ساختهالحوائج  این صفت باب

  نهایت کرده باز بی ، باب رجعت

  آن دلبر است» توابیِ « این صفت

  ، او ولی دنبال ما ما فراري

  نیاز از عاشق است دلبري که بی

  الحوائج اختیار داده بر باب

  در حقیقت توبه یعنی بازگشت

  آنچه مانع بوده در راه کمال

  صد قدم من آمدم:  یار گوید

  گر بخواهی از سوي حق تربیت

  مخصوص گنهکاران بُود توبه

  کند بر ضد خویش آنکه عصیان می

  عشق حق یعنی مدد بر بندگان

  انفعالی نیست عشق سرمدي

  ماسوي عین نیاز است و ضعیف  

  ، یعنی بقا در رهش فانی شدن

  الوعد و خطاپوش و کریم صادق

  کرده عرفان را پر از شور و وال

  از مرحمتاین صفت باشد فزون 

  دهد قلب عاشق را تسلی می

  کند با معرفت شرمساري می

  بهر هر دردي معالج ساخته

  تا نماند عاشقی بی امتیاز

  محشر است ، ؟ آري»دلبر تواب«

  دائماً جویا شود احوال ما

  بیشتر بر وصل عاشق شایق است

  تا که عاشق را بَرد در بزم یار

  گشت» باز«توبه یعنی قفل بسته 

  ز پیغام وصال بر طرف گشته

  ، پیش آ یک قدم گر تو داري میل

  متصف باید شوي بر این صفت

  ، عصیان بُود بر علیه خویشتن

  ، بیش هست عصیانگر علیه ظلم

  هست عاشق در صف رزمندگان

  هست عصیان بر علیه هر بدي
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  اي از فعل بد گر پشیمان گشته

  اي سوي خدا گر که تائب گشته

  گر که باشد میل توبه در سرت

  گر دلت از توبه گُل برداشته

  ستاي از کار پَ گر پشیمان گشته

  در دلتگر نباشد میل توبه 

  ، قلبت مرده است اي توّاب گر ، نه

  گر نبینی رجعت او دم به دم

  گر نبینی بازگشت دلبرت

  ، امیر ، عشقش گر نباشد در دلت

  ، شورستان بُود زندگی با عشق

  توبه تنها نیست رجعت از گناه

  گر اولیا هستند دائم توبه

  نالند از کمبود فیض گاه می

  اصلی عاشقند» توّاب«چونکه بر 

  گر در آنها جلوه» توابی«ته گش

  گر دلت میل زیارت کرده است

  ، اول سوي تو برگشته است یار

  توبه یعنی خالق کل وجود

  تا که او هم باز گردد سوي رب

  ، اصلی صادق است در ره عُشاق

  آن قَدر عاشق برافرازد دو دست

  باشد اینجا عکس این سنت دُرست

  هست او عاشق به عاشقهاي خویش

  بخشد کمال می توبۀ معشوق

  تر شود مأیوس هرچه عاشق می

  هست کارش اعتالي عاشقان

  گر ببیند عاشقی سر گشته است

  گردد آن یار لطیف زود بر می

  تو کرده مدد» توّاب«دلبر 

  بازگشته با رضا» او«قبل تو 

  مطمئن شو بازگشته دلبرت

  کاشته» او«وبه را بذرهاي ت

  مطمئناً او تو را بخشیده است

  دل عوض کن تا شود حل مشکلت

  ات را خورده است موریانه ریشه

  زنده زنده دفن هستی در عدم

نیست حتماً میل وصلش در سرت   

  مجلس ختمی براي خود بگیر

  شعورستان بُود ، بی بی محبت

  بهتر از بهتر شدن هم هست راه

  تر د خوبحالشان خوب است و گرد

  زیرا جود فیض ، بیشتر خواهند

  ، قایقند در دل دریاي رحمت

  گر زین سبب هستند دائم توبه

  کرده است» یارت«کسب میل خود ز

  که دلت آواره و سرگشته است

  وي یک عبد عنودـــس، بازگشته 

  با دلی آرام و سرشار از ادب

  ، عاشق است گردد اول آنکه بر می

  تتا دل معشوق را آرد به دس

  آید نخست می» توّاب«سوي تو 

  دارد شقایقهاي خویش دوست می

  بر دل عاشق به هنگام زوال

  تر شود محسوس لطف دلبر می

  تا بمانند از شرائر در امان

  یا که از راه وال بر گشته است

  سوي آن دلدادة زار و ضعیف
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  تا دوباره قُوّت و شورَش دهد

  تا در این دنیاي پست نابکار

  تا نبُرّد تیغ تیز زندگی

  تا نگردد بر فراموشی دچار

                     *  

  که آدم از جنان از همان راهی

  چونکه آدم داشت بر خود اختیار

  باب استغفار از افعال زشت

  چونکه شیطان رانده شد از آن نعیم

  سازد خدا خارجت هرگز نمی
  

  تا شِفا بر قلب رنجورش دهد

  حافظ عاشق شود در گیرودار

  بندگی هاي وصل مهر و رشته

  ، یار یار : عاشقی که بوده ذکرش

                    *  

  رانده شد ، باید شود داخل در آن

  گشت خارج از بهشت وصل یار

  هست راه بازگشتن در بهشت

  ، کند خود را رجیم هر که شیطان شد

  گردي ز وصل او جدا خود تو می
  

  جسم و روح بھشت
  جسم انسان را ، بها باشد بهشت

  انسان را بها باشد خداروح 

  هر پدیده ، هرچه مخلوق خداست

  المأواي حق هم مثل ما جنت

  جسم او زیباترین صنع خداست

  گرچه جسم و پیکر خُلد برین

  لیک روح آن ز جسمش برتر است

  هست انسان آرزومند بهشت

  شود بر ظاهرش لیک عاشق می

  گر دهندت ره به باغی دلفریب

  و کمات باشد در آنجا ، بیش  بهره

  برند ابلهان لذت ز ظاهر می

  روح عاشق ، لیک در آن باغ وصل

  چونکه خواهد لذتی مافوق آن

  کند رو به خلوتخانۀ او می

  شود برتر از ساقی و حاجب می

  سهم او اینک چه باشد جز خلود

  روح ما باشد ولی یزدان سرشت  

  برتر از فردوس باشد ، نرخ ما

  جسم او پیدا و روحش در خفاست

  صاحب جسم است و روحی در خفا

  اوج زیبائی در آن گلشن بپاست

  هست از آثار حق ، زیباترین

  روح جنت عین ذات دلبر است

  چونکه دارد روح آن را در سرشت

  بَرد از یاد ، روح طاهرش می

  خواهی ، از آن داري نصیب هرچه می

  برد از آن ، شکم هرچه لذت می

  چرند زین سبب در باغ مالک می

  پرد تا کاخ اصل از ظواهر می

  از سراي مالکش گیرد نشان

  کند عطر گلها را ز او بو می

  شود م صاحب میهمنشین بز

  در سراي مالک باغ وجود



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 173صفحه  

 

  گر که خواهد لذتی مافوق آن

  خالقش از مالکش باالتر است

  کَند ، از باغ ، نیز دل ز مالک می

  اما کجا دارد حضور؟ خالقش

  خالقش را در کجا باشد مَقر؟

  سهم او اینک چه باشد جز سجود

  جسم جنت سرسراي خالق است

  چیست باالتر ز گلزار بهشت؟

  بارگاه قرب خالق در کجاست؟

  گشته پنهان ، قرب حق» رضایت«در 

  هرکه راضی شد ز او پروردگار

  هرکه راضی شد ز ترك فعل زشت

  و ، حبیبهرکه راضی شد ز فعل ا

  چون زلیخا ، واله و شوریده حال

  بزم مخصوص بقااو ولی در 

  دم به دم با نغمۀ سبز اذان
  

  

  از وجود خالقش گیرد نشان

  روح او از صنع او زیباتر است

  از همه گیرد سراغ آن عزیز

  هاي باغ نور در تمام جلوه: 

  تر از رگ گردن به او نزدیک: 

  وجودکوثرستان » عِندَ رَبِّ«

  خالق است» رضاي«روح آن اما 

  بارگاه قرب معمار بهشت: 

  »رضاست«که خالقش از او در دلی : 

  قرب حق» رضوان«خفته در آغوش 

  قرار شود جنّت برایش بی می

  شود باغ بهشت عاشق او می

  شود بر او نصیب روح و رضوان می

  دود جَنّت به دنبال بالل می

  دود دنبال محبوب خدا می

  دمد عشق محمد در جنان می
  

 یوسفستان خدا
  بُود معمار دل» زیبا«چونکه آن 

  همیشه در پی زیبائی استدل 

  در افعال و ذات» او زیباست«چونکه 

  هرچه آن زیباي مطلق آفرید

  چونکه زیبائی عیان در ظاهر است

  کند در مظاهر ، دل توقف می

  لیک در باطن ندارد جستجو

  اي زیباتر از ایثار جان جلوه

  زین سبب در کربالي پر شهید

  روتر است گرچه یوسف از همه خوش

  باغ زیباي حیاست،  روح یوسف

  ، کار دل شناسی کرده زیبائی  

  دین هر دل فطرتاً شیدائی است

  نیست زشتی در جهان کائنات

  شد همه در اوج زیبائی پدید

  دل براي کشف و جذبش ماهر است

  کند تکلف می عشقبازي ، بی

  تا بیابد برترین صنع نکو

  نیست در گلزار روح عاشقان

  ، غیر زیبائی ندید روح زینب

  سیرتش از صورتش نیکوتر است

  لشن صبر و رضاست، گ قلب یوسف
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  آرا و عدالت پیشه است  حکمت

  نظم و ترکیب و تناسب در جهان

  این جهان در اوج زیبائی به پاست

  ، روح ما در پرستشگاه فطرت

  بوده هر آئینه از روز الست

  گرچه باغ حق پر از صُنع نکوست

  ، تا یوم دین بین یوسفهاي حق

  هاست ، دین فطري آئینه عشق
  

  اش ، اندیشه است گلشن زیبائی

  گشته در زیبائی یوسف عیان

  آفرینش ، یوسفستان خداست

  پرستد روح زیباي خدا می

  ، زیباپرست در گلستان خدا

  برترین زیبائی او ، دین اوست

  یوسف زهرا بُود زیباترین

  هاست انعکاس نور حق در سینه
  

  از ھابیل تا موعود
  از بندگی است تعالی بی نیاز حق

  زندگانی گنج مرزوقات اوست

  دهد بر ذکر ناب آنچه رفعت می

  گرچه هر خدمت اداي بندگی است

  هر شهیدي هست جانبخش حیات

  شود روح او چون در خدا حل می

  رزق آنها طبق آیات کریم

  انتظار اند و ناظر و چشم زنده

  دهند در جنان بر هم بشارت می

  شوند زائران را تا پذیرا می

  رچه آنها مست جام وحدتندگ

  کنند تا که بر پا میهمانی می

  نیست آگه هیچکس از کارشان

  اند چونکه دست از هر تعلق شُسته

  مزد ایثار شهیدان با خداست

  »قونیُرزَ«، ز فهم  ما ولی عاجز

  فرق» از هابیل تا موعود«نیست 

  جز به میزان وال و ابتال

  ، در عالمین زین سبب با اذن حق
  

  ، خدمت به روح زندگی است بندگی  

  ، خدمت به مخلوقات اوست بندگی

  صوابهست خدمت در عملهاي 

  ، بذل زندگی است خدمت ایثار

  بر کائنات» یولّ«زین سبب باشد 

  شود صاحب عزمی مُجلّل می

  هست تفریح و تفرج در نعیم

  شافعند و رهنما و کامکار

  دهند ، با زیارت می اجر یاران

  وندش خادمان بزم آنها می

  در پذیرائی ز هم در سبقتند

  کنند بهر مهمان جانفشانی می

  اجر آنها خفته در ایثارشان

  اند ، رُسته مثل گل در دامن حق

  ، خونشان را خونبهاست تعالی حق

  »رونشعُال یَ«ها در فهمشان  عقل

  ، از غرب و شرق در شهیدان خدا

  نیست فرقی بین یاران خدا

  باشد حسین هر یکی ، در حد خود
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  حکومت صالحین
  حاکمیت هست مخصوص خدا

  چون بُود چشم همه بر صالحان

  تا که خود را وقف انسانها کنند

  صالح اصلی خداي داور است

  کنی هر زمان میل وساطت می

  او گرفته بهر تو تصمیم صلح

  کند از تو زینرو پاسداري می

  او مُسبّب هست و تو هستی سبب

  گر بگیري حکمی از یک حکمران

  ؟باید بسائی فرق سر بر کجا
  

  لیک بر هر خادمی دارد وال  

  حق به آنها داده عزمی بیکران

  ها را وا کنند با صبوري قفل

  او که کل صالحین را رهبر است

  کنی عزم ایزد را اطاعت می

  او نموده بر دلت تعلیم صلح

  کند چونکه عزمش با تو جاري می

  چونکه هستی مجري احکام رب

  مانسائی به طاق آس فرق می

  گر بگیري حکم از ربّ بشر
  

  آشتی با خود و جھان
  

  خواهی دوا گر دلت تنگ است و می

  گر که سیمرغ دلت افتاده زار

  گر که سیري از زمین و از زمان

  اي گر  ز دست دوستان افسرده

  گر نداري یک نفر فریادرس

  گر نداري لذتی در زندگی

  سرنوشتت گر همه رنج است و غم

  است و کور گر برایت زندگی سوت

  گر که دنیا گشته بهرت هیچ و پوچ

  اي دیگر امید گر نداري ذره

  آشتی کن با خود و با کردگار

  با سالمی بر جهان و خویشتن

  »سالم«گشته اِعطا بر تو اعجازِ 
  

  گر نداري حوصله در تنگنا  

  اي در یک قفس ، در احتضار گوشه

  یا دلی پر داري از دست جهان

  اي خوردهیا چو من از پشت خنجر 

  گر نیابی همنوا و همنفس

  یا نداري جرأت بالندگی

  ات گر گشته همرنگ عدم هستی

  ، به هیچستان رسیدي در عبور گر

  گر نه میل آشیان داري نه کوچ

  بر وصال و عشق و لبخند و نوید

  تا زمستان دلت گردد بهار

  شو رها از حبس خویش و اهرمن

  این بُود آغاز پایان ، والسالم
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  ُمـنـتـَقِـم یمثنو
 رازناك عبارت ازاست  آزاد یبرداشتاین مثنوي، . یعنی خونی که انتقام آن گرفته نشده است »مُوتور وِترَ«

  ...وَالوِترَالمُوتور ثاره ابن و ثاراهللا ای کیعل السالم:  عاشورا ارتیز در »وَالوِترَالمُوتور«

  ..نشده گرفته او خون انتقام که یکس يا و او خون پسر و خدا خون يا تو بر سالم
  

  خدا اسماء ز باشد منتقم

  انیع »او« دارد جلوه تینها یب

  نیزم بر زدیبر گر ناحق خون

  مالك »يندارید و ینیدیب« ستین

  جفا و ظلم شود هم نیدیب به ، گر

  يفریک دارد مظلوم هر خون

  دگر یمظلوم و اری یب ، جهان در

  انتقام گرفتند ظاهر در گرچه

  شد قتیل کیفرش میگر جهان 

  کردگار را یواقع انتقام

  ستین مرگ شهیهم اما انتقام

  درخت ، موال آن و میبرگ همه ما

  جهان در باشد نور درخت او

  است یهست چراغ نور او خون

  کشد یم وحدت نقش تا »او« خون

  »خداست خون او باب و او خون«

  کائنات چلچراغ يبها خون

  بَرد یم ظلمت و است نور منتقم

  آذرخش مثل وستهیپ منتقم

  نیمب نور با وستهیپ منتقم

  شام آباد باخر در نبیز نور

  است يجار زمانها در نبیز نور

  تقاص ردیگ یم نگونهیا منتقم

  خفا در اما هست گاهشجلوه  

  نهان اسماء ز باشد منتقم

  نیجانش ، جهانش سلطان هست

  مالك »ياری یب و یمظلوم« هست

  خدا را تقاصش ردیگ یم باز

  ياطهر فرد پاك خون خاصه

  رالبشریخ ةزاد مثل ستین

   امام آن قاتالن گروه از

  شد خونبهاي اصغرش خود نمی

  روزگار قلب ز ردیگ یم باز

  ستین برگ از درخت کی انتقام

  درخت با برابر یبرگ شود یک

  کهکشان نور اوست از يا معهلُ

  است یهست باغ حشر تا او قلب

  کشد یم ظلمت و جهل از انتقام

  خونبهاست یحقتعال را خونشان

  اتیح نور منبع ، تنها هست

  بَرد یم عداوت قلب در مهر

  نوربخش ، ظلمت قلب بر شود یم

  نیزم شبستان در درخشد یم

  انتقام خشرَآذَ نیع بود

  است يداریب و يآزاد باعث

  خاص و عام از یزندگ ریمس در
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  ناب نور ، بدها قلب بر دهد یم

  تر خوب دینما یم را ها خوب

  »داد« روز تا حق نور انتقام

  یعل ابن نیحس خون با گرچه

  شد رید موال خون از انتقام

  حق راه در شده قربان او چونکه

  رب نزد شیبها خون باشد چونکه

  کردگار داده وعده را طلب نیا

  انتقام دمادم یعنی طلب نیا

  نید روز تا او خون قصاص چون

  او است »موتور تروِ« گاه جلوه

  خداست نیقوان از »موتور وتر«

  اعتال يبرا نیا ست لهیوس هم

  روزگار هر در است »موتور وتر«

  ایاول جمع ز يفرد زمان هر

  زمان هر در خدا خون طالب

  است يگرید امام خون هر وارث

  سلسله نیا رود یم امتیق تا

  است یکی خون و خونبها قتیحق در

  فاطمه نیحس خون وارث

  او اری باشد که هم يدیشه هر

  خداستوارث خون شهیدان چون 

  ابد تا شهادت دیخورش چونکه

  منتقم يدیشه هر دارد گرچه

   جنان در يدیشه هر رزق گرچه

  نیزم بر تقاصش ماند یم کیل

  پست خیتار نیا طول تمام در

  شماریب يها لیهاب کشتن

  ختهیر ناحق به خونِ  نهمهیا

  آفتاب ، ظلمت به اهدا کند یم

  تر محبوب او محبوب شود تا

  امتداد دارد وقفه یب زمان در

  یول ؛ ها ظلمت گشته نورباران

  شد ریتأخ اش یخونخواه ابد تا

  مستحق شیبها خون بر او هست

  طلب دارد بها خون ، امتیق تا

  اری ز خواهد ینم يزیچ او ورنه

  شام صبح در ینبیز نور مثل

  نیزم بر مانده خیتار دل در

  او است نور یظلمت هر در گرچه

  خفاست در انشیمجر بیغ دست

  خونبها انیب در بهانه هم

  کردگار میالمستق صراط چون

  خدا خون آن خونخواه شود یم

  شهان آن نسل ز یمعصوم هست

  حاصل هر خون ، پیام دیگري است

  صلهیف را هدف نیا هرگز ستین

  است یمتک شیخونبها بر یول خون

  همه مخلوقش و هست یتعال حق

  او ثار حکم است »موتور وتر«

  بپاست دائم شانخون انتقام

  بد و خوب قلب به بخشد یم نور

  منهدم ظالم کاخ سازد گرچه

  هست فضل و اعتالي بیکران
  

  نید ومی در خود حق ردیبگ تا

  شکست باطل از خورده حق ظاهراً

  روزگار افتخار و رسم بوده

  ختهیآو ، خدا عرشِ  درِ  بر
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  دادخواه یب ، خون يایدر نیا ستین

  بیغ دست گرفته فریک دمبدم

  اند حاکم ظاهر به ها باطل گرچه

  والستانتقام ، آئینۀ عهد و 

  کند یم حکومت »خون« نیا جهان بر

  خداست حق بشر بر تیحاکم

  شیپ خون از انتقام در یول هر

  است يگرید گاه وعده هم او خون

  ظهور ابدی منتقم کی زمان هر

  يرهبر دینما ش»موتور وتر«

  نهر نهر دائم ، ارث نیا رود یم

   واکنش کی یپ ز دارد کنش هر

  است صاحب یب ظاهراً  ایدن گرچه

  کتاب و است حساب یب ایدن گرچه

  قشنگ و زشت تین ای عمل هر

  »انتقام-خود« خدا قانون هست

  خدا خون چون است يجار منتقم

  بود لیهاب خدا خون نیاول

  »یولّ « شد اول روز از او خون

  بشر بر تیحاکم يابتدا

  تن دو از ریغ جهان در نمانَد گر

  است رهبر و ریام تن کی ، تن دو از

  است یول تن کی جهان نیا در تن دو از

  پرست حق فرد ، مقتول شود گر

  خداست ، وارث،  را مقتول آن خون

  »داد« نیآئ نیا است »موتور وتر«

  کردگار عدل است »موتور وتر«

  امور نیا است جبر يها یتجل از

  جبر قانون کی طبق اول روز

  چگاهیه نبوده غافل ، منتقم

  بیر و شک یب ، ظالمان تمام از

   اند قائم ها منتقم ، قتیحق در

  تخون مظلومان ، به دنیا مقتداس

  کند یم عقوبت را قاتالنش

  ست»وال« ایدن نیا در حق نیجانش

  شیخو خون با کند یم يپاسدار

  است يگرید گناه در هم قاتلش

  نور مشکات حق اذن با شود تا

  يگرید دیشه گردد وارثش

  دهر پاالي ابد در قلب خون تا

  سرزنش را بد و پاداش را خوب

  است بیغا خالق مانند صاحبش

  حساب دارد آن المثقالةذر

  درنگ یب انسان به گردد یم باز

  امین در دارد پاداش و فریک

  بقا قانون است »موتور وتر«

  بود لیقاب رسواگر او خون

  یمنجل قشیطر در شد حق راه

  گر جلوه شد او خون ریمس در

  انجمن آن در موالست نفر کی

  است غمبریپ خود اسیمق در که او

  است یعل مثل خود اسیمق در که او

  انتقام خون او با وارث است

  فرمانرواست قاتلش بر وارثش

  نهاد نسانیا خدا را یتیگ رسم

  خفته در قانون جبر روزگار

  ظهور در نجایا است »موتور وتر«

  قبر عمق در رَود دیبا نفر کی
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  خدا خون شود دیبا نفر کی

  یزندگ قدر معلوم شود تا

  دهد جان ناحق به دیبا نفر کی

  فدا ، دو زان شود دیبا نفر کی

  دیشه زان دو ، شود دیبا نفر کی

  اصالحگر شود دیبا نفر کی

  مدام تا ، ردیبم دیبا نفر کی

  روزگار »جبر« قانون نیا هست

  »وال با« آن ، تن دو آن انیم از

  کاروان شتازیپ بگردد تا

  کائنات دار عهده بگردد تا

  شود یم الحوائج باب یکی نیا

  دهر روح در روان گردد یکی نیا

  چکسیه ، قیخال از:  یعنی جبر

  نظم و است قانون يدارا قفس نیا

  خود لیم با چکسیه:  یعنی جبر

  کمال قانون کل:  یعنی جبر

  گزار قانون نیبهتر:  یعنی جبر

  زجر بهر نکرده مهمان را تو او

  همانیم چون یزندگ یعنی:  جبر

  نبود ياجبار قِ یتوف نیهم گر

  اتیح نظم نیبهتر باشد جبر

  ناخدا از یکس هر یعنی:  جبر

  شر و ریخ راه گشته ياریاخت

  اریاخت دارد هرکه یعنی جبر

  اریاخت دارد هرکه یعنی جبر

  زیگر ، اما قفس نیقوان از

  فرار امکان ستین را چکسیه

  خداست نیقوان میتسل ، خلق

  خونبها ابدیب حق خون که تا

  یبندگ متاع ، متیق شود تا

  دهد سامان جهان بر خونش که تا

  مقتدا عالم بیغ در شود تا

  دیزی يمعنا،  خلق بفهمد تا

  شر و ریخ زیتم در جان دهد  تا

  انتقام ردیبگ جان ، شیعزا در

  »اریاخت« کنیول دیآ اش یپ در

  ، فدا» اختیار خود«شود با  می

  روان گردد او خون تیوال در

  اتیح خداوند از ابتین با

  شود یم خارج حلقه از یکی آن

   شهر کنج ، زباله گردد یکی آن

  قفس نیقوان بر حاکم ستین

  هضم و لیتحل قدرت را ما ستین

  نشد قانون پر دهر نیا وارد

  اعتدال ریمس در گشته وضع

  کار قانون نیبهتر دهیآفر

  اجر و مزد يریبگ تا دتیآفر

  زبانیم اطاق نیقوان در

  نبود يجار همانیم بر حق ضیف

  نجات تا تکامل نوع نیبهتر

  فنا دم در شود یم ، يفرار شد

  دادگر ریخ گشته يجبر کیل

  سوار یمنج یکشت بر شود تا

  فرار یمنج یکشت از کند تا

  زیعز اری يا هرگز ممکن ستین

  کردگار يسرا دولت در از

  ست»سرا« در نخواهد ای بخواهد گر
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  نِعَم کل از بردن لذت شرط

  نعمتند یتعال حق يجبرها

  خدا نعاماَ تکرار نهمهیا

  شود وا تیاشتها ي سفره که تا

  یآگه ندارد انسان چون کیل

  لطف لیتحم با جبار حضرت

  ست؟یچ »جبار« یمعن یدان چیه

  خطاست دنینام آزار را جبر

  یبخشندگ خود به واجب او کرده

  بندگان نفع به يجبر هر هست

  بیطب دستور مثل باشد جبر

  او اکرام او دستورات هست

  رُسُل ارسال هست گرید جبر

  جبر هست تیخاتم ، نبوت در

  مدرسه نظم مانند نیا هست

  پروردگار ، مدرسه جبر مثل

  اند بوده آموزگاران ایانب

  رُسُل ارسال ، ناب يجبر بوده

  عام و خاص غمبرانیپ نیچن با

  رسول دیآ ینم گرید رو چه از

  ازین ما زمان در ایآ ستین

  شد؟ لیتعط حق لطف ایآ آه

  است يگرید ناب جبر ، تیخاتم

  طلوع باشد اش یپ در یغروب هر

  رسد یم تیخاتم ، نبوت در

  است بتیغ در دگر يبایز جبر

  انتظار؟ سرخ عهد دیآ سر یک

  متصل ، رسالت با ، خلقت جبر

  ستین »جبار« قدرت در جز جبر

  دمبدم يرضا و میتسل هست

  لذتند يبرا نعمت نهمهیا

  اشتها يبرا قرآن در هست

  شود دایپ یتشنگ يها چشمه

  یهشتَمُ  يعطا آن وجود از

  لطف لیتکم خودش بر واجب کرده

  ستین  آزار پر فرد ، آن یمعن

  عطاست و لطف گشتن واجب جبر

  یزندگ يجبرها قیطر از

  شکست است و زیانجبر ، جُبران 

  بیشک یب ضیمر درمان بهر

  او نام باشد جبار سبب نیز

  گل کرده تیخاتم در جمعشان

  جبر هست تیمهدو ، امامت در

  وسوسه یب ، کودکان رشد راه

  آموزگار هم آورده کتاب هم

  اند بوده روزگاران يرهنما

  کُل عقل کرده هیهد مردم به ، حق
  

  تمام حجت ، خدا خلق بر گشته

  جهول؟ یخلق نینچنیا انیم در

  راز؟ يدرها کند وا یرسول تا

  شد؟ لیتکم ایانب کار که ای

  است يگرید بازتاب در حق لطف

  شروع غمبریپ بعد امامت شد

  رسد یم تیمهدو ، امامت در

  است نعمت اوج و است نیا حق امر

  پروردگار دهد رخصت زمان هر: 

  متصل ، امتیق با ، بتیغ جبر

  ستین اسرار نیاز آگه چکسیه
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  ماست نزد در ازل علم از آنچه

  وصل هستند خدا با چون ایاول

  آمدند زدانی يسو از ایانب

  نیا از ریغ رسالت يمعنا ستین

  ذوالجالل اذن به آنها آمدند

  میرح و است لیجم او ندیبگو تا

  پروردگار حضرت ظالم ستین

  عشق ناز يها شتهکُ آن آمدند

  آمدند وحدت بزم انیساق

  شوند گریکدی اری قیخال تا

  نجات آموزگاران آمدند

  هانم آن گشتند کُشته و آمدند

  ایم ما نه تنها انبیا را کشته

  شد دادیب یبس آنها بر گرچه

  جهان در آنها دارند منتقم

  ماست جان در دگر »موتور وتر«

  میشو یم تیهدا ایدن نیا در ما

  کُشد یم را ما نفس ، عبادت در

  زیعز ، دارد منثَ  کی یمقام هر

  کِشد یم اضتیر ما در نفر کی

  ما روح در او است »موتور وتر«

  نیش و شور با بَرد یم دائم اوست

  دیشه خون طالب ما در اوست

  نید شاه محو اوست ما دل در

  شود یم یفدائ ما در نفر کی

  است يمهد را ما افکار نفر کی

  شد زنده نکیا هم من در نفر کی

  گذشت »خود« از نفر کی نکیا من در

  يمعنو رموز با دارد اوست

  استیاول يها گفته از يا شمه

  اصل اتیّتجل باشد حرفشان

  دهند حق با یآشت را ما که تا

  نید غامیپ بُود »حق با یآشت«

  کمال از بخشند هیهد را بشر تا

  میکر و است رئوف و است فیلط او

  دار عقده ، قیخال دست از ستین

  عشق راز ما بر اموزندیب تا

  کنند ایاح یتشنگ ما در که تا

  شوند بهتر یلذت صاحبان

  اتیح بر دیگو شُکر انسان که تا

  جهان از دندیند یشانیپر جز

  ایم در وجود خود ، خدا را کشته

  شد آباد لطفشان از جهان این

  زمان-آخر تا »موتورند وتر«

  فرمانرواست ما جان بر منتقم

  میشو یم عبادت »موتور وتر«

  کُشد یم را ایر و جرم لذت

  زیعز ، دارد اسمنی کی ثمن هر

  کِشد یم استقامت يها نقشه

  ما نوح ، عالم گرداب در اوست

  نیحس دارید به را ما نبیز

  دیرش اباالفضل يدایش اوست

  نیالبن ام هم است اباالفضل هم

  شود یم یکربالئ ، ارتیز یب

  است ي»عهد« خوش ۀنیآئ دعا در

  شد آکنده او عطر از من روح

  »بازگشت« در شود من نصوح تا

  يمثنو نکیا من در دیسُرا یم
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  رسد یم قیحقا بر دارد اوست

  بیس عطر با رسد یم دارد اوست

  فراق سرخ آتش در من روح

  ناز به را دل برد یم دارد اوست

  ماست روح دیشه يآر ، منتقم

  شکست ، حق خون قاموس در ستین

  زمان صاحب يمهد ظهور تا

  غیت دو با اما دیآ یم منتقم

  ستین زیت غیت محتاج منتقم

  کُشد یم را عاشقان ، تبسم با

  شود یم دلیب ، دهر نگاهش با

  انتقام کام تشنه ذوالفقارش

  او است نیینب علم وارث

  او دست در ، خدا قانون کل

  ریام آن زمان تا عالَم علم

  هاست انوسیاق مانند او علم

  اوست فرمان در که یعلم نیچن با

  زیست بر یاجیاحت ندارد او

  قراریب باشد گرچه ذوالفقارش

  ستین لیتحم او بر یجنگ تا کیل

  قصاص هر دار عهده باشد گرچه

  است یمصطف سبز ارث ، هرشمِ کیل

  شروع گردد یرجعت ، زمانش در

   انتقام »عهد« بسته او با که هر

  ختهیر ناحق به يها خون کل

  باز گردند یم زنده هم دشمنان

  استیاول افتخار شهادت چون

  اوست قانون نیبهتر شهادت چون

  دیشه آخر شود یم هم منتقم

  رسد یم قیشقا يمعنا به او

   بیجیُ اَمّن »مُضطرِ « من در اوست

  اقیاشت يها شعله ، دهیکش سر

  نماز معراج دستانیشه در

  ماست مجروح دل ، او يکربال

  است عالم يفرمانروا حق خون

  نهان عالم در است »موتور وتر«

  غیدریب عشق و علم سبز غیت

  ستین زیخونر نینازن وجود آن

  کُشد یم را جهان خود نگاه با

  شود یم عاقل ، عشق ؛ عاشق ، عقل

  کام تشنه شهیهم ماند یم کیل

  او است نیآئ و نید هر مصلح

  او هست از ستم گردد یم ستین

  ریکو حجم در است یگیر از کمتر

  هاست فانوس در دیخورش کی مثل

  اوست مانیپ در که یعشق چنان با

  زیت غیت و سالح از است ازین یب

  شمار سر ، دشمن لیخ در شود تا

  ستین لیتعج رخصت را او غیت

  تقاص دشمن از ردیگ دیبا گرچه

  وفاست ، دشمنها به یحت او رسم

  طلوع نو از کند یم يدیشه هر

  امام همراه به رجعت کند یم

  ختهیانگ همه ، ، نو زا شوند یم

  ازیامت دانیشه بر حق دهد تا

  خداست عشق ۀکشت هم منتقم

  اوست خون هم خدا خون طالب

  دیمج ربّ  او پاداش دهد تا
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  امام آن ردیبم گر شهادت یب

  خدا خون نیآخر و نیاول

  نیآخر تا نیاول از ، وارثان

  است یعل ابن نیحس ، کل يبها خون

  نیزم دانیشه همراه به او

  یزندگ يفرمانروا شود یم

  میواقف ما ، زمان جبر بر گرچه

  ستین فیتکل یب ، جبر در چکسیه

  کمال ما بر دهد یم اراده نیا

  است خود امر ضامن سلطان ، گرچه

  ظهور يتمنا دارد یکس گر

  کند بایز را دهر بخواهد گر

  انقالب هر ، منتقم وجود یب

  خفاست در عیتش »موتور وتر«

  امین در پنهان است يریشمش عهیش

  دلش در ینیحس عشق ، طرف کی

  است فطرت اصول از نفرت و عشق

  ستین شیب یدروغ ، نفرت یب عشق

  داشت دوست را یکس ایآ شود یم

  دیشد و تلخ ینفرت دارد عهیش

  ماست نفس در ایح یب دیزی کی

  ما ، شیخو از انتقام میرینگ گر

  کند یم حکومت ما در منتقم

  است اکبر جهاد ، خود از انتقام

  خداست انیاد روح »شکستن خود«

  انتقام يبرا دانیم نیبهتر

  نماز باشد ستون را نید ۀمیخ

  پا ز افتد یم مهیخ هر ، ستون یب

  نماز و است نماز عاشورا روح

  تمام گردد ینم آخر ۀحلق

  بها خون تمام گردد جمعشان

  نید زانیم در خواهند بها خون

  است یّ ول آن ، دانیشه کل وارث

  نیصالح و اءیانب کنار در

  یبندگ اصول ، ایاح کند تا

  میعارف هم یولّ حقّ بر کیل

  ستین فیتضع قابل ، اراده نیا

  زوال ما بر دهد یم مطلق جبر

  است هدهد مانیسل امر يمجر

  نور بذر بکارد دیبا خودش در

  کند دایپ منتقم اول دیبا

  سراب  مانند نابود شود یم

  ، لبیک خدا در کربالست عهیش

  انتقام يها شعله یعنی عهیش

  قاتلش فعل ز نفرت ، طرف کی

  است نفرت و عشق يدارا یدل هر

  ستین شیتشو جز عشق یب نفرت

  داشت؟ پوست در جان چو هم را دشمنش

  دیزی همرنگ هست آنچه هر از

  استیاشق جنس ز يشمر ما نفس

  خدا؟ خون ما قلب در دَوَد یک

  کند یم خصومت ها يدیپل با

  است غمبریپ با جنگ ، یخودپرست

  دغاست طانیش کار یخودپرست

  امیپ در تفکر و است نماز در

  اهتزاز در شد مهیخ نیا ، ستون با

  اتکا نباشد را نید ، ستون یب

  ناز فردوس ، کربال شد سبب نیز



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 184صفحه  

 

  نشاط با دهیآفر را جهان ، حق

  شور و رقصند در ذره تا کهکشان

  است لذت یب ، جهان نیا در یکس گر

  است یزندگ ، نشیآفر نیا ۀهست

  است بوده لذت ، جادیا عامل

  یبندگ ، عبادت يمعنا هست

  بهشت ترك و ممنوعه ةویم

  بندگان بر خدا ظلم نیا ستین

  اری وصل خواهد که هر تا ، امتحان

  جنان از فراتر انسان پَرَد تا

  یبندگیز با خلق شد ، جهان نیا

  شتنیخو بهشت دیبا یکس هر

  ستین ساده کنیول کُشتن اهرمن

  است رهزن چون یزندگ در اهرمن

  شده»  رد«  امتحانش در او چونکه

  اریاخت دارد جبر حکم به او

  مختلف يها جلوه در اهرمن

  ریخط ینقش داشته زمانها در

  نیزم در شیطان يِباز نیبدتر

  هر که آمد مؤمنین را شد امیر

  فرمانروا نید نام اب چونگشت 

  فلسفه دار و »جبر« طناب با

  : بشر بر دمادم دیگو اهرمن

  گناه در ياریاخت یب تو:  گفته

  عمل در یهست »مجبور« تو:  گفته

  زین تو ، مجبورم و مأمور من:  گفته

  بهشت از یگشت اخراج چون:  گفته

  خداست ریتقد تو وضع نیا:  گفته

  است بسته يرستگار راه:  گفته

  انبساط در جهان باشد سبب نیز

  سور ، موجودات کل بر حق داده

  است ذلت پر دوزخ کی اش یهست

  است یبندگ نشاط و شور ، اش وهیم

  است بوده عبادت در لذت کسب

  یزندگ بهشت یعنی یبندگ

  سرنوشت ، خلقت اهداف در بوده

  امتحان يبرا فرصت کی هست

  »اریاخت« با او يسو گردد باز

  کرانیب در »خدا خون« شود تا

  یزندگ از برد لذت بشر تا

  اهرمن مزار بر بسازد را

  ستین آزاده هر کار جز هدف نیا

  است »من و ما« ۀنیس در اهرمن

  شده سد ، سعادت راه سر بر

  روزگار در ياغواگر کند تا

  منحرف را بشر نسل کند یم

  ریام و سلطان و شاه و خان گشته

  نیرالمؤمنیام نقش در بوده

  کُشت اوالد علی ، از طفل و پیر

  ایاول جنگ به را مردم بُرد

  خفه را جوامع فکر او کرد

  شر و ریخ دار عهده تو یستین

  گناه بر کردم قیتشو را تو من

  دغل یهست گر ، محکوم یستین

  زیگر يپا »قضا« در را ما ستین

  سرنوشت در را تو يرییتغ ستین

  خداست ریتقص تو جرم هر:  گفته

  است خسته انسان دست از حق:  گفته
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  لیقب نیا از وسوسه صدها کرده

  عمل در هایاغواگر نیچن با

  اریاخت با ، آزادگان ، انیم نیز

  شدند سد نیاطیش راه سر بر

  ستم و ظلم بر کردند ها حمله

  شد جادیا رهاییتغ جهان در

  اند برده محنت و رنج آنها گرچه

  ستین ثاریا لذت چون یلذت

  ثارهایا یبائیز و لذت

  شدن ایدر ها قطره با لذت

  طاغوتها ينابود لذت

  خواستن حق و گفتن حق لذت

  نیطن پر يادهایفر لذت

  ها»نوّاب« لذت چون یلذت

  نیحس با گشتن همراه لذت

  شدن اکبر ، کربال در لذت

  فرات در گشتن عباس لذت

  نیالبن ام لذت چون یلذت

  دیشه هر با او که نبیز لذت

  شدن یموس با همراه لذت

  ادب و عشق و یحقگوئ لذت

  داشتن وسفی يتقوا لذت

  وفا و عهد در لیهاب لذت

  ستین ثاریا لذت چون یلذت
  

  پروردگار صنعت با جهان نیا

  است ظاهر ، نیقوان نیا از يا جلوه

  اکتشاف نموده ما عقل آنچه

  کُل عقل نباشد اما ما عقل

  لیدل صد سازد »جبر« يبرا تا

  بَدَل »ذلتها به لذتها« کرده

  دار يباال بر کُشتند را جبر

  شدند احمد رویپ ، زمانها در

  کم و شیب ، آنها دادند ها کُشته

  شد باد بر یمحکم يکاخها

  اند برده لذت شیخو نبرد زا

  ستین کاریپ ، آن راه تنها کیل

  گفتارها شیگنجا در ستین

  شدن ما  »گذشتن خود از« لذت

  تابوتها در طاغوت دنید

  آراستن صف ، جبهه در لذت

  نیظالم سکوت شبستان در

  مردابها بر کیشل لذت

  »نیحس ای« يکهایلب لذت

  شدن آور نام حُرِ  مثل که ای

  کائنات با شدن همسو لذت

  نید يایاح ره در یهست بذل

  دیند یبائیز ریغ و گشت کُشته

  شدن ییحی حق راه در لذت

  شب و روز ، محبت يحایمس با

  افراشتن عَلم خود هیعل بر

  صفا و صدق سر از گشتن کشته

  ستین اریبس طالب را آن گرچه
  

  شماریب يجبرها بر بنا شد

  است قادر آنها کشف بر ما عقل

  اختالف با ، مختلف »علوم« شد

  رُسُل معراج همبال شود تا
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  جهان نیا يجبرها انیم از

  اریاخت يندار تو:  اول جبر

  اریاخت داده تو بر:  دوم جبر

  هدف یب ، خلقت ستین:  سوم جبر

  مُنتهاست یب تو روح:  چارم جبر

  توست طانیش تو نفس:  پنجم جبر

  العمل عکس ، عمل دارد:  شش جبر

  خفته در سبب  ، بیغ:  هفتم جبر

  زیگر مردن از ستین:  هشتم جبر

  جبر مقراض دعا باشد:  نُه جبر

  انتظار چشم بُود فطرت:  دَه جبر

  نیجانش انسان گشته:  يبعد جبر

  ثار ، دارد منتقم: جبر آخر 

 بر اساس اینهمه جبر و قَدَر

  است روح عدل و داد »موتور وتر«

  است خون هر شهید »موتور وتر«

  زین سبب جاري بُود در عالمین
 hsj 

  انیع دهید را جبر نیچند ، عقل

  کردگار و کائنات امور در

  پروردگار ، یزندگ امور در

  تلف گردد ، هدف یب باشد هرکه

  خداست روح پرتو روحت چونکه

  توست دستان در زین ارشیاخت

  اَمل و فعل و تیّن:  باشد هرچه

  کن طلب» ها سبب«وصل حق را از 

  زیرستخ باشد تو روز هر گرچه

  صبر ، اصرار ، مصلحت:   شرطِ سه با

  رستگار را جهان ، یمنج کند تا

   نیزم در ، نخواهد ای بخواهد گر

  متا کند بنیان ظالم ، منهد

  گر شود جبر عدالت ، جلوه می

  پرستی امتداد تا بیابد حق

  تا که جبرانش کند ربّ مجید

  »الحسـین  یــا لَـثـاراتُ«سیل سرخ 
  

  

  

  مثنوي -غزل

  نوح بر جودي

 اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ قُضَِی اَألمْرُ وَ غِیضَ الْمَاء وَ یَا َسمَاء أَقْلِِعی وَ  وَ قِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِی مَاءكِ وَ 

] از باران[و گفته شد اى زمین آب خود را فرو بر و اى آسمان  -قِیلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 

بر جودى قرار گرفت و گفته شد ] کشتى[فرمان گزارده شده و خوددارى کن و آب فرو کاست و 

  ﴾44آیه  -سوره هود  ﴿مرگ بر قوم ستمکار 

  

  رسد بر بام جودي نوح من می

  نوح من بر پشت طوفانها ، سوار 

  ها هاي موج اش بر کوهه کشتی

  وارث آزاد مردان زمین

  پر کشیده جبرئیل روح من  

  هاي روزگار در عبور از فتنه

  ها پرواي او در اوج روح بی

  هاي باغ دین منجی پروانه
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  ، نجات دهد بی مزد و بی منت می

  سیل فتنه در زمانها جاري است 

  اند  ها زیر آب فتنه مملکت

  باران است تاریخ بشر  فتنه

  این جهان غرق است تا سر در هوس 

  گشته دنیا غرق ظلمت در فساد

  در شب و گرداب و طوفانی چنین

  کرسی عرش الهی فُلک اوست

  هیچ مالک مُلک خود را هرچه هست

  شود آیا خداوند حکیم می

  نیست بی صاحب زمین و آسمان

  یق حجتش حق تعالی از طر

  حجت حق هست ظاهرتر ز نور 

  نور حق از پشت ابر انتظار 

  ها حاضر است  او تمام روز و شب

  کشتی او هست دائم در شتاب 

  هرکسی باشد مددجو از امام 

  

  ایمان ماست  کوه جودي قلۀ

  کوه جودي مظهر آرامش است 

  رستگارانی که با حق همرهند 

  ، ناجی است  گرچه او هر روز و ساعت

  چه او هر روز باشد در ظهور گر

  ها  رسد از راه در آدینه می

  تا غروب جمعه ، آن امدادگر

  هرکه گشته صیقلی در انتظار 

  صبح هر آدینه با شور و نشاط 

  کند  روح من هر جمعه مستی می

  فرستد بر شقایقها درود  می

  هر غریق منتظر ، در حادثات

  هان خونخواري استخوي تاریخ ج

  اند شهرها غرق عذاب فتنه

  از سر دنیا گذشته آب شر

  کشد در منجالب خود نفس می

  چون شب گردابها در گردباد

  رسد کشتی و کشتیبان دین می

  غیب و ظاهر هرچه باشد مُلک اوست

  سرپرست سازد رها بی خود نمی

  سازد یتیم» یولّ«مُلک خود را بی 

  نیست بی حجت حیات بندگان

  رساند نعمتش خالئق می بر

  بی بصیرت هرکه باشد هست کور

  تابد به قلب روزگار فاش می

  بر تمام خوب و بدها ناظر است

  بر فراز شهرهاي زیر آب

  دهد با احترام او نجاتش می

  

  ایستگاه امن و اطمینان ماست

  بعد طوفان موسم آسایش است 

  نهند در نهایت پا به جودي می

  است اي معراجی جمعه اما وعده

  جمعه اما هست میقات حضور

  ها تا گزیند بهترین آئینه

  اي را از خطر رهاند عده می

  شود بر کشتی منجی ، سوار می

  شود از انبساط این قفس پر می

  کند در قفس زیباپرستی می

  :شود غرق مناجات و سرود می
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  تو گل سرخ وجودي نوح من 

  قلب شیعه بر ستیغ انتظار

  بیر گو رسی تک با شهیدان می

  از بسیج غیب باشد همرهت 

  » الحسین یا لثاراتُ «با نواي 

  پیشتاز هیئتی آب آوري 

  آدم و نوح و کلیم و یوسفی

  رازدار انبیا و اوصیاء 

  کشند  مثل شیعه انتظارت می

  دهی دست نجات بر غریقان می

  روح من در یک قفس بر آبها 

   ي پیوند کشتی با قفس رشته

  در قفس جبریل روحم بیقرار 

  االمین در جان ماست  روح رِیک پَ 

  هست جبریل وجود اولیا 

  در وجود ما ولی آزاد نیست 

  زند  تا حقیقت بر قفس در می

  برد  هر کسی نامی ز منجی می

  چون قفس چسبیده بر بال هبوط 

  سرنوشت ما چنین است اي عزیز

  

  اوست تنها حاکم ملک وجود 

  در دست اوست حاکمیت در جهان 

  روح باشد بر بدن فرمانروا 

  یابد نظام  این جهان در غیب می

  در تمام این جهان پر ز زور 

  اند گرچه شاهان در حکومت سازي

  در جهان، هر شاه و شاهک بر فناست

  

  روح زیباي سجودي نوح من

  گشته همچون کوه جودي نوح من

  ناز افقهاي کبودي نوح م

  پاك و بی پروا جنودي نوح من

  دمبدم داري سرودي نوح من

  با علمهائی عمودي نوح من

  احمد و عیسا و هودي نوح من

  وارث غیب و شهودي نوح من

  گبر و ترسا و یهودي نوح من

  دودي نوح منبا تمنائی وَ

  ي گردابها روز و شب بازیچه

  امّید است و بس عروةالوثقاي

  هاي انتظار شمارد لحظه می

  پرواز جانها تا خداست رِ او پَ

  از قفس پیوسته آزاد و رها

  زیر آوار قفس دلشاد نیست

  زند جبرئیل روح پرپر می

  پرد روح ما تا عرش اعلی می

  کند جبریل ما در خود سقوط می

  روح ما با غم عجین است اي عزیز

  

  حکم او جاري است در غیب و شهود

  چونکه این هستی طفیل هستِ اوست

  ر جهان حکم والغیب دارد ب

  غیب عالم هست پیدا بر امام

  االمور اوست تنها صاحب عزم

  اند چند روزي گرم گردو بازي

  حاکم مطلق فقط موالي ماست
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  خیمه و شمشیر و اسب و تکسوار

  آنچه از فنّاوري در دست ماست 

  هر زمان با مقتضاي علم روز 

  ساکن کوه و جزایر نیست او 

  نیست در یک خیمه در یک جاي دور 

  غیبت او نیست غیبت از جهان 

  غایب است و هست حاضر بین ناس

  هست پنهان ، تا فرج ، آن محترم 

  گردد شروع  آن زمان نوروز دین ،

  خزان انتظار  ، رسد پایان می

  ي موعود عشق  لیک تا آدینه

   عیان» اناالمهدي«تا شود بانگ 

  تا کنند آماده ، اسباب ظهور 

  نور یعنی پاکی و آزادگی 

  نور یعنی طاعت امر اله 

  کند نورانی است  هرکه خوبی می

  کند سرباز اوست  هرکه خوبی می

 

  در شفاعت هر نبی و هر وصی

  دار اولیاست  آن ولی میراث

  گرچه باشد روح آنها در حیات

  یک ولیِّ زنده باید هر زمان 

  کند  امضا می »امریه«هر ولی 

  در توسل بر تمام اولیا 

  گشا موالي ماست  این زمان مشکل

  گردد دو بار کار ما در هفته ، می

  هست او حاضر میان امتش 

ي بهبود ما   دارد او اندیشه

  گرچه او از ما پریشان خاطر است 

  هست تمثیل قیام و انتظار

  بهتر از آن در کف موالي ماست

  کند با عشق و سوز او حکومت می

  با زمان خود مغایر نیست او

  در همین جا ، بین ما دارد حضور

  هست او حاضر میان بندگان

  لیک باشد بین مردم ناشناس

  بگوید در حرم» اناالمهدي«تا 

  نماید نور آن حضرت ، طلوع می

  بهاردولت سبز شکوفد  می

  تا ظهور دولت مسعود عشق

  هست تکلیفی به دوش شیعیان

  هر زمان با انتشار بذر نور

  گیدخوبی و زیبائی و دلدا

  اجتناب از ظلمت جرم و گناه

  اي رحمانی است وارث اندیشه

  در جهاد نفس خود ، جانباز اوست
  

  »ولّی«سپارد امر خود بر آن  می

  وارث اعجاز کل انبیاست

  جسمشان نوشیده صهباي ممات

  رابط خالق شود با بندگان

  کند آن ولیِّ زنده اجرا می

  گشا وارث آنها شود مشکل

  ي دنیاي ماست چون ولیِّ زنده

  دگارعرضه بر سلطان مُلک کر

  تا دهد کاهش زیان امتش

  فزاید اینچنین او سود ما می

  در پی اصالح وضع حاضر است
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  پر اشتباه  ةهمه پروند  این

  گر شود تحویل ما هم ، در خیال 

  استین ما کجا و آن امام ر

  نیست این برنامه ، نیرنگ و خیال 

  اعمال ما  ةدم به دم پروند

  هاي پر مالل  بین این پرونده

  هاي صالحین  هست تنها نامه

  بین خارستان اگر یک شاخه گل 

  شود قلب شریفش ، پُر سُرور می

 
  نیست باالتر ز پیغمبر ، امام

  در همین بازار و شهر مردمان 

  خدا لیک دارد چون نبی اذن از

  هست تشکیالت غیبی را امیر 

  گزیند یارها  او خودش بر می

  هیچ یاري نیست آگه از امور 

  بعد غیبت ، غیر آن نُوّاب خاص 

  نایب است : هر زمان هرکس که گوید 

  هرکه ره یابد به تشکیالت او

 
  بعد رجعت ، قاتالن اولیا 

  کنند  جنگ و فتنه باز برپا می

   گرچه موال هست فاتح بر همه 

  گرچه خونخواه حسین ابن علی است

  گیرد ز اعداي زبون  او نمی

  کشند  دشمنانش یکدگر را می

  خود ، دشمنان  در لهیب فتنۀ

  : شود جاري قصاصی اینچنین می

  او وجودش هست عین انتقام 

  همه تکرار خُسران و گناه  این

  شویم از خواندنش افسرده حال می

  جان فداي محنت آن نازنین

  رس این مقالپُ» الکاتبین کرامَ «از 

  گردد به درگاه خدا می عرضه 

  فزاید شور و حال آنچه گاهی می

  ین و شاهدین و شاکرینخادم

  عرضه گردد بر دل آن صلح کل

  شکوفد باغ نور در سُرورش می

  

  هست از جنس خالئق ، هر امام

  زندگی دارد امام انس و جان

  تا کند دخل و تصرف در قضا

  دارد او نُوّاب و سردار و وزیر

  کس ندارد علم در این کارها

  هست تنها اذن او ، شرط حضور

  ناشناسهست تشکیالت موال ، 

  ري و کاذب استفتَ شک نکن ، او مُ

  بندد از هر گفتگو لب فرو می

  

  گردند با اذن خدا زنده می

  کنند خویش را رسوا و افشا می

  گرچه از دنیا ندارد واهمه

  گرچه عزمش بیقرار و صیقلی است

  : انتقامی با نبرد و حمله ؛ چون 

  کشند یکدگر را بی مدارا می

  عیانسوزند در آتش ،  جمله ، می

  انتقام از ظالمین با ظالمین

  مثل یک خورشید در اعماق شام
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  نور ، عین انتقام از ظلمت است 

  رود  چونکه آید نور ، ظلمت می

  اینچنین ، آن آفتاب انتقام 

  

  و ماهها و سالهاست قرنها

  هست دجال از رجال دین فروش 

  جنگ ادیان بر علیه یکدگر 

  گرچه دجّال نهائی نیستند 

  کنند  می بازي  بین ادیان فرقه

  دینی اساس کارشان  نیست بی

  شود تکرار در طول زمان  می

  مهدویت مکتب خودسازي است

  بسکه بازي گشته با میراث دین 

  شورمهدویت نیست تنها عشق و 

  رود در راه کج  ر گر میمنتظِ

  ر در انتظار نیکی استمنتظِ

  منتقم از شیعه دارد انتظار

  مهدویت چون به غیبت گشته وصل 

  هر کسی حرف و حدیثی ساخته 

  دشمنان و دوستان ، هریک ، جدا 

  زین سبب صدها دروغ و نقص و عیب

  حق و باطل چون به هم آمیخته 

  عقل و نقل و مشورت با عالمان 

  مهدویت ، منطقی دارد زالل 

  مهدویت نیست بازار و دکان 

  انزوا و رمل و جادو و فریب 

  دیدن مهدي اگر یک آرزوست 

  مهدویت مثل توحید و معاد 

  هرکه دارد واقعاً میل ظهور 

  منهدم ، ظلمت ، ز نور وحدت است

  رود نکبت و تبعیض و وحشت می

  دهد شب را عذاب انتقام می

  

  هاست ي دجّال این جهان بازیچه

  زیرك و مردم فریب و سختکوش

  هست کار این گروه فتنه گر

  لیک با او جملگی همزیستند

  کنند سازي می هنگضد دین فر

  ي افکارشان هست دین بازیچه

  فیانیانهاي دینی سُ حیله

  گر نباشد اینچنین ، یک بازي است

  الیقین خفته زیر گرد شک ، عین

  عقل و شعور نامۀ هست پیمان

  نیست سودش از مناجات فرج

  در فرار از ظلمت و تاریکی است

  در جهاد نفس باشد سربدار

  اصلخفته در اوهام غفلت ، نور 

  غیب را با میل خود پرداخته

  حرف خود را داده نسبت بر خدا

  منتسب گردیده بر دنیاي غیب

  دین ما ، طرح تعقل ریخته

  حق را عیان ةنماید چهر می

  بی خرافات و تکاپوي خیال

  غرق اوهام و خرافات عیان

  نیست راه دیدن روي حبیب

  برتر از آن ، زندگی با امر اوست

  تقادهست جاري فطرتاً در اع

  در خودش باید بکارد بذر نور
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  هر دلی باید پر از مهدي شود 

  عهد بستن با والیت در دعا 

  مهدویت روح سبز مذهب است 

 
  موال بیا  :اي  اي که دائم گفته

  این توئی باید شتابی در حضور 

  ناشناس  هرکه باشد روح او حق

  کند هر دم قیام  چون خوارج می

  گر شود روح تو با حق متصل 

  ات  گر پُر از مهدي شود آئینه

  گر که هستی از دل و جان یار او 

  شود احوال تو  آن زمان ، خوش می

  مهدویت کیمیاي زندگی است 

 
  انسان عصر ترین هست او عاشق

  ست چون هدف از خلقت ما بندگی

  گرچه معشوق جهان است آن نکو 

  مثل احمد ، با شکیب و سوز و درد 

  در طبابت بسکه غمخوار است او 

  در کمال و در جمال ، آن صلح کُل 

  اي باشد چو ما  گرچه او هم بنده

  اوست تنها مصلح کل بشر 

  بی نظر بر فرقه و آئین و دین 

  ، عزم اوست  سازش منشأ هر صلح و

  است» مضطر«هرکجا ، جنگی شود او 

  هر کجا فقر است و تبعیض و بال 

  هر کجا حقی شود پامال کین 

  در ره احقاق حق ، او رهبر است 

  مضطر اصلی ولی آن صلحجوست 

  عهدي شود ي ایمان و خوش اسوه

  خود با خدا نامۀ هست پیمان

  مثل نور شمس در حجم شب است

  

  اي آیا بیا؟ با خودت هم گفته

  این توئی باید کنی در حق ظهور

  کُشد حق را براي اسکناس می

  رود با دین به جنگ آن امام می

  نیستی تو از حقیقت منفصل

  ات شود در سینه ظاهر میغیب ، 

  ي دیدار او شوي شایسته می

  آید به استقبال تو یار می

  در ره حق اعتالي بندگی است
  

  ترین عرفان عصر صاحب کامل

  ست او امام عشق و صلح و زندگی

  تر است از ما به او او به ما عاشق

  گرد هست موال چون طبیب دوره

  کو به کو دنبال بیمار است او

  است بر ختم رُسلالناس  اَشبَهُ

  هست عاشق بر بشر ، مثل خدا

  ق چون پدریهست بر کل خال

  دارد تمام صالحین دوست می

  باغ لبخند محبت ، بزم اوست

  چونکه در کل ، صاحب هر کشور است

  هست قلب نازنینش مبتال

  روح صلح اندیش او گردد غمین

  است» اَمَّن یُجیبُ المُضطَر« ذکر او 

  اوست در جهان کانون غمها قلب
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  هر زمان هر کار نیک و کار شر 

  در مسیر خیر اگر کاري کنی 

  اوست تنها مصلح کل ، عقل کل 

  ایم ده و آشفتهبسکه ما دلمر

  ما فقط با جنگ و خون و انتقام 

  نیست شک در اینکه او هم جنگی است 

  او ندارد احتیاجی بر سالح 

  نیست او کشورگشا و جنگجو 

  شود تحمیل ، جنگ  گرچه بر او می

  با سالح ناب تبلیغ و پیام 

  

  هرکه نشناسد امامش در حیات 

  چون امامت عین ناز و نعمت است 

  نور خدا  ۀمعرفت بر چشم

  هرکه شد آگاه از این معرفت 

  شناسد راه وصل و روشنی  می

  در مثل ، چون منبع برق است او 

  گر که نشناسد کسی اسرار برق

  نیست کافی برق و رهبر داشتن 

  ق ، صاحب است یچونکه موال بر خال

  گرچه موال با عدالت در امور 

  گرچه دارد هر بشر از او نصیب 

  بیشتر خواهد کمال هرکه می

  باشد محال  معرفت ، بی فکر ، می

  در عبادت نیست باالتر ز فکر 

  هر مناجات و دعا و کار خیر 

  فکر کردن در امور روزگار 

  چون تعقل هست دستور خدا 

  چونکه ابهامی در این مجموعه نیست 

  در دل آن نازنین دارد اثر

  مقتداي خویش را یاري کنی

  ست در یک شاخه گل کل زیبائی

  ایم از صفا و صلح او کم گفته

  منتشر کردیم اوصاف امام

  جنگ او اما همه فرهنگی است

  منطقش باشد کلید افتتاح

  ق کار اونیست کشتار خالی

  سازد به عالم ، عرصه تنگ او نمی

  نگی ، امامشود فاتح به هر ج می

  

  رود با جاهلیت در ممات می

  معرفت بر آن ، کلید رحمت است

  دهد تعلیم بهسازي به ما می

  جوید از این موهبت ها می بهره

  نماید هستی خود را غنی می

  چونکه در نور خدا غرق است او

  اي از کار برق نیست او را بهره

  دل ، از آن باید مُنَّور داشتن

  است معرفت بر نور او هم واجب

  کند قسمت میان خلق ، نور می

  گرچه در عالم ندارد او رقیب

  فکر او باید بتازد پیشتر

  آرد کمال معرفت با فکر ، می

  بی تفکر ، کی شکوفد بذر ذکر؟

  کند در عرش ، سیر با تعقل می

  هست دستور اکید کردگار

  ها شود واجب براي بنده می

  ي ممنوعه نیست در تفکر نقطه
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  ها دارد جواب  دین براي شُبهه

  زندگی در ظلمت و وهم و خیال 

  ارزش یک لحظه افکار عبود 

  لیک باید فکر روحانی شود 

  گر شود ابلیس ، حاکم بر بشر 

  گر که شیطان سد نماید راه فکر 

  هرکه شیطان سد نماید فکر او 

  مهدویت مکتب فکر است و ذکر 

  در اصول دین تفکر واجب است 

  چون امامت از اصول دین ماست 

  نیست تقلیدي طریق معرفت 

  چون تفکر واجب آمد در اساس 

  شناسی ، هر سؤالدر ره مهدي 

  گر شود افکار شیعه ریشه دار 

  فکر باید آنچنان باشد جَلی 

  هست محصول تفکر ، عشق پاك 

  روح ما قائم به ذات ایزدي است

  فکر و تحقیق و بصیرت در حیات 

  نماید راه راست فکر بر ما می

  آید پدید از فکر ناب  علم می

  او  باشدزین سبب قرآن ناطق 

  شد در ولّی گر  گرچه ایزد جلوه

  هر ولّی هم مثل ما یک بنده است 

  هیچ امامی نیست پیغمبر ، ولی 

  چون رسوالن دو امانت داشتند 

  عقل و فطرت این دو نیروي خدا 

  اند  بوده» او«چون رسوالن ، قاصد 

  چون نبوت ختم شد با اذن حق 

  بعد آنان تا به روز داوري 

  صوابزین سبب پرسشگري دارد 

  نیست دستور خداي متعال

  هست باالتر ز عمري در سجود

  خالی از امیال شیطانی شود

  زاید پیاپی فکر شر عقل می

  شود هر عاقلی گمراه فکر می

  هست بیحاصل دعا و ذکر او

  چونکه سرشار است از افکار بکر

  فکر و تحقیق و تدبّر واجب است

  استفکر در آن ، واجبِ آئین م

  نیست موروثی رحیق معرفت

  باید شود مهدي شناس شیعه می

  ترین راه وصال هست با ارزش

  »انتظار«آن زمان ، مؤمن شود بر 

  تا نبیند در جهان غیر از ولّی

  مثل عشق هر شهید سینه چاك

  گاه احمدي است عقل و فطرت جلوه

  هست تمثیل امام کائنات

  این هدایتگر امام روح ماست

  الکتاب چون امعلم موال هست 

  او باشدروح زیباي حقایق 

  نیست اما خالق خود هر ولّی

  لیک ، از نور خدا آکنده است

  هر نبی حتماً امام است و ولّی

  هم امامت هم رسالت داشتند

  بوده کامل در وجود انبیا

  اند گاه این دو نیرو بوده جلوه

  شد امامت عطف بر هر ماسَبَق

  نیست هرگز این جهان بی رهبري
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  رهبر از سوي نبی شد انتخاب

  رده حکم رب چون نبی ابالغ ک

  چونکه ارسال رسوالن شد تمام

  هر ولی باشد صراط مستقیم 

  هر کجا حق بر تعقل کرده امر

  هر تعقل ، هر تفکر در نظام 

  گر که هستی عاشق وصل ولی 

  » او«گر که خواهی معرفت بر ذات 

  هفت اقیانوس دُر ، در یک صدف 

  با فکر ناب » مَن عَرَف« در حدیث 

  باخداستفطرت ما ناخداي 

  تا نگردد سد مسیر اعتقاد 

  ي روشنگري است  اجتهاد آئینه

  نیست تنها فقه ، مرز اجتهاد

  در جهاد عقل با هرگونه جهل

  اعلمیت با عدالت ، بی هوي 

  نیست هرگز بسته این راه دراز 

  تواند هرکسی با علم و داد  می

  شیعه باشد مکتب تحقیق و فکر 

  هر مقلد بی تفکر در اصول 

  لد بی تفکر ابتر است هر مق

  تا که نشناسد مقلد ، خویش را 

  خودشناسی ، یک سلوك ساده است 

  از کجا من آمدم؟ با این سؤال 

  گر که باشد فکر ، آزاد و رها 

  هر سؤالی در مسیر اعتقاد 

  این جهان و هرچه زیبائی در اوست

  چون درون ما خدائی ، حاکم است 

  چون درون ما رسولی ، ساکن است

  تخابی از ره وحی و خطابان

  هر امام از سوي حق شد منتخب

  منتقل شد ارث آنها بر امام

  ي عقل سلیم چونکه باشد جلوه

  بر والي چارده گل کرده امر

  گردد در آخر بر امام وصل می

  در خودت آئینه را کن صیقلی

  در خودت بنما خدا را جستجو

  »مَن عَرَف« گر بخواهی غرق شو در 

  ، بی اضطراب رسی بر حقیقت می

  رهنماست» تـفـکر«کشتی دین را 

  شد شکوفا باغ سبز اجتهاد

  پیغمبري است رهبري با شیوة

  گسترش دارد به کل اعتقاد

  مجتهد باید نماید ، راه ، سهل

  هست شرط مرجعیت ، در وال

  هست بر کل خالئق ، عرصه باز

  خادم مردم شود با اجتهاد

  تقلید و استکمال و ذکر: بعد از آن 

  پیام مجتهد کرده عدول از

  دین او بی ریشه و برگ و بر است

  او پرستیده بت تشویش را

  یک سؤال از فطرت آزاده است

  گردد به ذات متعال وصل می

  پرد یکباره تا عرش خدا می

  تا هزاران کشف ، دارد امتداد

  بَرَد دل را به خلوتگاه دوست می

  مرتبط با آن خداي دائم است

  ن استمرتبط با آن رسول باط
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  درون ما امامی ، نایب استچون 

 

  از همان آغاز غیبت ، آن جناب

  از همان آغاز غیبت ، نور عرش

  از همان آغاز غیبت ، فاش فاش 

  از همان آغاز غیبت ، آن امام 

  از همان آغاز غیبت ، آن خَبیر 

  از همان آغاز غیبت ، آن عزیز 

  از همان آغاز غیبت ، نوح ما 

  از همان آغاز غیبت ، گشته غیب

  از همان آغاز غیبت ، تا کنون 

  از همان آغاز غیبت ، یار ما 

  یار ما ، ما را معالج بوده است 

  بیند عیان  هرکه منجی را نمی

  شستشوئی با گالب معرفت

  کند معرفت ، دل را خدائی می

  شود  تا که دل مست حقایق می

  معرفت در انزواي خویش نیست 

  در تشیع ، انزوا ، عین خطاست 

  برترین عرفان ، مسیر بندگی است 

  چونکه مخلوقات دارد بیشمار 

  اي بر او رهی  هست از هر ذره

  هرکه آزاد است طبق فکر خویش 

  لیک راه مستقیم و بی خطر 

  مظهر مهر و محبت ، دین ماست 

  این محبت در والیت گشته درج 

  بی والیت ، دین ندارد انبساط 

  شود از حق شروع این والیت می

  راتب ، عشق حق ، زنجیروار با م

  مرتبط با آن امام غایب است
  

  بوده ظاهرتر ز نور آفتاب

  بوده مشکات خدا بر بام  فرش

  داده بر کل جهان آماده باش

  ها گرفته انتقام از حرامی

  بوده تشکیالت غیبی را امیر

  ستیزي در ستیز بوده با هر حق

  بوده مشغول نجات روح ما

  از نظرهاي پر از نقصان و عیب

  رهنمون یاورانش را نموده

  روز و شب بوده وکیل کار ما

  الحوائج بوده است آخرین باب

  شستشو باید نماید دیدگان

  جستجوئی در کتاب معرفت

  کند دمبدم مشکل گشائی می

  شود عشق، عاقل؛ عقل، عاشق می

  در ردا و نان خشک و ریش نیست

  مظهر عرفان شیعه ، کربالست

  در ره حق و حقیقت ، زندگی است

  دارد کردگاربینهایت اسم 

  شود هر راه ، بر او منتهی می

  هر رهی را خواست او گیرد به پیش

  هست راه مذهب خیرالبشر

  مکتب عشق و مودّت دین ماست

  تا نماید آبروي خویش ، خرج

  دهد بر دین ، نشاط این والیت می

  هاي اصل باشد در فروع جلوه

  شود بر ما نثار حلقه حلقه می



 

  کوثریه ، مجموعه شعر مذهبیمنتخب  

 197صفحه  

 

  اولین عاشق که باشد آخرین 

  از طریق انبیا و اوصیا 

  که عشق از چشمۀ حق، جاري است چون

  عشق دینی ، در کمال روشنی 

  دشمنی جز با شیاطین کثیف 

  مهدویت مکتب عشق و والست

  منتظِر مثل امام منتَظَر

  شود هر دلی غرق والیت می

 

  نیست هر زمان هنگام رجعت هست و 

  اي حتمی ، امام  گرچه در آینده

  ما ولی امروز باید در حیات

  گرچه رجعت درج در آینده است 

  آید امام  گرچه در آینده می

  ما مکلف بر زمان حاضریم 

 
  ها بر شاه و صاحب منصبان قرن

  هاي ضد دین  ها بر شاه قرن

  قرنها هر شاه استحمارگر 

  غاصبان از راه باورهاي خلق

  ز در طول قرون باور ما نی

  شیعه با این اعتقادات اصیل 

  آه آیا شیعه با این فکر ناب 

  عیب از دین نیست ؛ هست از مسلمین

هرکه آمد با نقاب سبز دین  

  

  آنچه آمد گفته در این مثنوي 

  شعر باشد یا که نظم و فلسفه 

  دلهاي من است این سخنها درد

  هست ذات پاك ربُ العالمین

  گردد به ما شق او ابالغ میع

  عشق انسانها به هم ، دینداري است

  دهد بر قلب انسان ، ایمنی می

  نیست در دین خداوند لطیف

  گاه عشق انسان با خداست وعده

  باید از جان ، عشق ورزد بر بشر

  شود انتظار او عبادت می
  

  ي پایان غیبت هست و نیست نقطه

  نماید در جهان ما قیام می

  از امام کائناتفیض گیریم 

  این زمان هم رجعت هر بنده است

  این زمان هم هست عصر انتقام

  چونکه همعصران نور ظاهریم

  

  نایب صاحب زمان:  شد گفته می

  ي حق در زمین سایه: شد  گفته می

  شد سوار اعتقادات بشر

  ها گشتند سرورهاي خلق قرن

  بوده ابزار شهنشاهان دون

  هاي طویل گشته غارت در زمان

  شده ابزار خواب د اینسان میبای

  فکري گناه مؤمنین هست بی

  شد به آسانی امیرالمؤمنین
  

  بوده محصول سلوکی مهدوي

  گشتم خفه شد گفته ، می گر نمی

  آرمان روح شیداي من است
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  غیب چون دریا و قطره حرف من

  هرچه باشد ، این بُود ایمان من 

  گرچه شعر من فقط شعر است و بس

  هرچه خواندي اي جناب: طبق قرآن 

  در نهایت هست حرفم یک کالم
  

  بیش از این وسعت ندارد ظرف من

  خوب یا بد، حک شده در جان من

  ام پرواز در آن با قفس کرده

  انتخابحرف خوبش را تو بنما 

  با تفکر عاشقی کن ، والسالم
  

  

  1431صفر -  1388بهمن 

  
  مثنوی تجسیم  فطرت

 در مدح حضرت ختمی مرتبت و عترت مطهرش                                     
  

  طرح هستی بر عدم زدخدا تا 

  جهان شد آفریده» نکُ«به امر 

  ، با علل بود اگرچه خلق هستی

  نوريپس از شش روز یا شش قرن 

  در این گردونۀ سبز تکامل

  خواست زیبا اي می خدا آئینه

  خواست خلقی با شرافت  خدا می

  خواست مرآتی ز رحمت خدا می

  خواست یک مخلوق الیق خدا می

  دمید از روح خود در جان هستی

  ق شد دمیدهچو فطرت در خالی

  به محض دیدن آن روح زیبا

  و شیدائی که دین کائنات است

  طرت در طبیعتچو پنهان بود ف

  که باشد بین مخلوقات ، دائم

  خواست یک آئینۀ پاك خدا می

  به امرش نور عترت شد تولد

  را بیاراست )ص( محمد خدا نور

  خدا در سینۀ عترت هویداست

  زد فطرت نور عترت را رقمز   

  و شد معلوم جاي هر پدیده

  ولی از روز اول بی خلل بود

  جهان شد مثل یک گوي بلوري

  شکوفا شد جهان غنچه چون گل

  که بنماید در آن خود را تماشا

  او بار امانت که بسپارد به

  نهایت گاه بی که باشد جلوه

  که باشد در خور تبریک خالق

  و فطرت خلق شد با شور و مستی

  نظام عاشقی شد آفریده

  جهان آفرینش گشت شیدا

  روان در کل ذرات حیات است

  خدا جسمی ز فطرت کرد خلقت

  و حق در او شود هر لحظه قائم

  که در او رخ نماید کل افالك

  ر ازل شدو مسجود مالئک د

  و عالم را طفیل عشق او خواست

  تعالی است و عترت اهلبیت حق
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  زیباي دلخواه ي نهدر این آئی

  اي در سینه دارد جهان آئینه

  دل عالم که مجذوب تماشاست

                     *  

  سبز کائنات استمحمد روح 

  لبُود ذات محمد فطرت کُ

  ؟قیچه باشد نور فطرت در خال

  هراسد همان روحی که از شر می

  بشر دارد رسولی در دل خویش

  چو گردد منطبق پیغام و فطرت

  در این توحید ، دل گردد موحد

  ، همین یکتاپرستی همین وحدت

                    *  

  خدا تا امرِ دیدن بر بصر کرد

  و قدرت دیدن ز ما نیستشعور 

  خدا را جز خدا هرگز نبیند

  تماشا و تماشاخانه از اوست

  کسی غیر از خدا در این جهان نیست

                   *  

  جهان آفرینش طور عشق است

  کوثر گشته موجودروح عدم از 

  والیت روح حق در ممکنات است

  همین آئینه باشد فطرت دهر

  چه باشد راز خلقت جز عبادت

  مین آئینه منشور وجود استه

                   *  

  محمد اي گل زیباي خلقت

  تو هستی رابط مخلوق و خالق

  تو هستی در دو عالم مهرگستر

  اهللا صبغۀهویدا گشت راز 

  که احمد را در آن آئینه دارد

  زیباستفقط شیداي آن دلدار 

                     *  

  تجلیگاه فطرت در حیات است

  لگر در چارده گُ  که گشته جلوه

  همان روحی که هست از جنس خالق

  شناسد ، حق را می یمو بی تعل

  که باشد با رسوالن همدل و کیش

  شود وحدت عیان در عین کثرت

  و دلها جملگی گردند واحد

  بُود انگیزة ایجاد هستی

                  *  

  به چشم ماسوي بر خود نظر کرد

  تولّا و پرستیدن ز ما نیست

  خدا را ، ماسوي هرگز نبیند

  تماشاگر فقط آن ذات نیکوست

  ، عیان نیست فرط پیدائیولی از 

                  *  

  و آب حوض کوثر نور عشق است

  کوثر هست مفقود نورعدم بی 

  و کوثر چشمۀ آب حیات است

  درو پیداست راز خلقت دهر

  ، جز عبادت چه باشد امر فطرت

  ، ربّ ودود است که در آن منعکس

                  *  

  ق نور فطرتیالکه هستی در خ

  مۀ کل حقایقتوئی سرچش

  تو هستی شافع دنیا و محشر
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  تو هستی فطرت زیباي خلقت

  توئی مجموعۀ کل رسوالن

  تو هستی چارده نور والیت

  تو جمع انبیا و اولیائی

  سرشته حق تعالی فطرت تو

  نورید موالتو و مهدي ز یک 

  شما هستید معناي حقایق

  تو و مهدي خدا را نور عینید

  کتاب و عترت هستی شمائید

  شما قلب زمانید و زمینید

  شما خون در رگ و شریان دهرید

  اگر خون در رگ دنیا نباشد

  اگر حجت نباشد زندگی نیست

                   *  

  والیت منبع نور خدائی است

  اگر زنگار برگیري ز فطرت

  والیت جوشش عشق الهی است

  والیت یک نگاه عاشقانه است

  جهان بنیاد و اصل و ریشه دارد

  جهان استروح هستی در والیت 

  والیت قلب کلّ کائنات است

  والیت روح حق در جسم دنیاست

  و زهرا راز مسطور جهان است

                   *  

  محمد شهر علم حق تعالی است

  نیستبجز حیدر کسی در این جهان 

  ز یک نورند این شاگرد و استاد

  پس از او جز علی داناي کل نیست

  محمد گرچه مثل بندگان بود

  تو هستی اسوة عشق و فضیلت

  تو بودي هر زمان چون جان آنان

  تو هستی هر زمان جان امامت

  ، تو موعود خدائی به هر عصري

  بُود پاك و مطهر عترت تو

  موالاز غیر حق ، دورید شما 

  شما هستید قرآنهاي ناطق

  شما در عصر خود عین حسینید

  ت هستی شمائیدفطر و روح و

  خدا را همنشین و جانشینید

  شما روح خدا در جان دهرید

  به یک دم زندگی از هم بپاشد

  مناجات و دعا و بندگی نیست

                   *  

  و حجت جلوة فرمانروائی است

  عیان بینی در آن قرآن و فطرت

  بهار رویش عشق الهی است

  والیت شور و شوقی بی بهانه است

  و اندیشه دارد جهان پویائی

  ولّی در هر زمان صاحب زمان است

  ستون خیمۀ سبز حیات است

  ولی روح والیت نور زهراست

  نشان است که مثل روح فطرت بی

                  *  

  و حیدر باب شهر علم موالست

  که داند شهر علم مصطفی چیست

  که بودند از ازل همتا و همزاد

  که جز او وارث علم رُسُل نیست

  او نه مثل زندگان بود حیات
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  ممات است حیات وارث حق بی

  محمد کز ازل در المکان بود

  محمد با رسوالن بندگی کرد

  محمد مسجد دل از ازل بود

  محمد آمد و ختم رسل شد

                  *  

  تیهستر از کلِّ  زندهعلی اي 

  تو بودي زنده قبل از خلق عالم

  کشتی نوح ناخدايتو بودي 

  تو ابراهیم را استاد بودي

  تو آب زندگی بر خضر دادي

  تو صبر خویش بر ایوب دادي

  جمال یوسف از آئینۀ توست

  آموز بودي تو موسی را زبان

  کمک کردي تو بر عیسی و مریم

  تو بر تخت سلیمان حکم راندي

  کاملمحمد را توئی شاگرد 

  محمد را تو بر خود جانشین کرد

  تو از آب والیت نوربخشی

  ز صبح آفرینش تا قیامت

  تو هستی قاسم پاداش و کیفر

  شناساي تو در عالم کسی نیست

  ولی با آن جالل شهسواري

  زُدودي گرد از روي یتیمان

  نشاندي طفلکی را روي زانو

  شدي همبازي او کودکانه

  برایش خنده کردي تا نگرید

  ی روي آتش صورت خویشگرفت

  ، نوش کن گرماي آتش که اي جان

  که حجت بر تمام ممکنات است

  معلم بر همه پیغمبران بود

  علی با هر رسولی زندگی کرد

  علی گلدستۀ خیرالعمل بود

  گل شدباغ جمع در یک و فطرت ، 

                  *  

  پــرســتی المســتقیــم حـق صــراط

  تو بودي منجی حوا و آدم

  حاي رو تو در جسم رسوالن بوده

  تو اسماعیل را امداد بودي

  زبان در کام خشک او نهادي

  تو تسکین بر دل یعقوب دادي

  حرا و طور سینا سینۀ توست

  تو آب نیل را بر او گشودي

  ي اسم اعظمدخواندر گهواره تو 

  ها رهاندي تو یونس را ز ظلمت

  توئی عین محمد در فضائل

  به فرمان خدا تکمیل دین کرد

  رخشید تو در اعماق ظلمت می

  توئی شاهین میزان عدالت

  توئی میزان حق تا روز محشر

  نیست نگاهت چون خسیدو عالم در 

  کاري نمودي کفش خود را وصله

  کشیدي دست بر موي یتیمان

  خوراندي سهم طفل خویش بر او

  سپس او را نشاندي روي شانه

  دگر از دوري بابا نگرید

  کشیدي آه و افغان از دل ریش

  بالکش مشو غافل ز این خلق
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  نو تکرار کردي شب دیگر ز

  به صدها کلبه و ویرانه رفتی

  خبر بودي همیشه تو پیک خوش

  هیشه با غمی جانسوز و جانکاه

  ایتـــدار رازه ینهــ، گنج نـــزمی

  تو هستی هفت دریاي حقیقت 

  خوي اراذلدر این دنیا بجز 

  فزون بود فضیلتهاي تو از حد

  شهادت با تو کسب آبرو کرد

  علی اي افتخار نسل آدم

  اگرچه فخر دورانی ، علی جان
  جج

  یتیم خفته را بیدار کردي

  شبانه مخفی و بیگانه رفتی

  یتیمان را پدر بودي همیشه

  گفتی تو با چاه هزاران راز می

  ، پژواکی از آوازهایت زمان

  توئی آئینۀ عشق و فضیلت

  نباشد دشمن عشق و فضائل

  ، بدون مُهر خون بود ولی ناقص

  تجدید وضو کردتو شهادت با 

  عالم که هستی اولین مظلوم

  غریب روزگارانی ، علی جان
  

  

  فرشتھ چیست؟
  )سهیل(تقدیم به روح پاك شاعر و عارف بسیجی، مرحوم مهدي بوریاباف 

  شد سؤال ما آغاز... بخوان: فرشته گفت

  فرشته چیست؟ مالئک چه خلقتی دارند؟

  چگونه سجده به بابابزرگ ما کردند؟

  چگونه رابطه با خالق جهان دارند؟

  گویند؟ چه زبان ذکر و حمد می، با  چگونه

  فرشتگان خدا ، احتیاج هم دارند؟

  ، نیاز آنها چیست؟ ، وسائل غذا، لباس

  شان اگرچه نیست کسی باخبر ز خلقت

  ، امر قرآن است ولی تَدبّر و تحقیق

  ، علم و مهارت اگر شود ملکه به ذهن

  همان مهارت و علمش فرشته و مَلَک است

  مهارتهاستي  فرشته هم به مَثَل جلوه

  جهان پر است ز قانون و نظم و نیروها

  فرشتگان و مالئک قواي رحمانند

  چگونه گفت بخوان؟ با اشاره یا آواز؟   

  کجاست وادي آنها؟ چه هیئتی دارند؟

  به روي خاك؟ و یا سجده در فضا کردند؟

  راي رابطه ، آیا لب و زبان دارند؟ب

  جویند؟ چگونه در دل هر ذره راه می

  ي کثرت خود ، ازدواج هم دارند؟ابر

  ، رمز و راز آنها چیست؟ و صد سؤال دگر

  شان اگرچه فاش نباشد وجود و طینت

  و این خصیصه فقط امتیاز انسان است

  و یا به ذات کسی گر هنر شود ملکه

  دستی و کمک است چیره،  اش ز مَلَک و بهره

  دار قوانین و نظم مُلک خداست که عهده

  بپاست در دل هر ذره خیل اردوها

  و مجریان قوانین عرش سبحانند
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  کجاست عرش خدا؟ جسم و روح مخلوقات

  ي پنهان نظم و قانون است  فرشته جلوه

  در این نظام که باشد به امر حق خودکار

  شمار و محدودند فرشتگان خدا بی

  فرشته نیست زنی بالدار و خوش سیما

  از کمال و دانائی است اي فرشته آینه

  چرخد چنانکه عقربه در روزگار می

  ، ممکن است دیده شود به اذن حضرت حق

  اگر شود متمثل به امر حضرت دوست

  چنانکه شد چو بشر مثل ضیف ابراهیم

  نظام غیبی ادیان حق نمادین است

  چنانکه خالق صبر است حضرت صابر

  ي انتظام و جبران است و جبر ، قائده

  و قوانین عرش رب جلیلنظام جبر 

  و جبرئیل جدا هست و نیست از جبار

  و جبرئیل شدیدالقواست یعنی او

  کدام قدرت و نیرو؟ فقط خدا داند

  هاي قانونند فرشتگان همگی آیه

  ي آنها اطاعتی جبري است رکوع و سجده

  اگر عقیده به آنها شده به ما واجب

  کجاست مقصد معراج و چیست زان مقصود

  سفر سوي کهکشانها نیست عروج ، سیر و

  ي ما خدا کجاست؟ همین جا ، درون سینه

  همتاست سفر به خویش ، سفر تا خداي بی

  سفر به اَنفُس و آفاق گرچه جسمانی است

  د همه جاو بارگاه عظیم خدا بُوَ 

  چنانچه صنعتِ چرخنده صانع خود نیست

  به روز اول خلقت که هیچ چیز نبود

  ما خودزاد در جهان اي نـَبـُوَ پدیده

  جماد و مایع و گاز و فضا و مجهوالت

  ، مثل گردش خون است درون قلب جهان

  ، یکی است در هر کار قوا و مجري و قانون

  و مجریان قوانین عرش معبودند

  قش شده در معابد دنیاچنانکه ن

  و در تصور انسان نماد زیبائی است

  چرخد فرشته تا اجلش در مدار می

  اي شنیده شود و یا توسط گیرنده

  اي ز یک نیروست چهره خوش ةفرشته جلو

  و یا به حضرت مریم دمید روح عظیم

  و اعتقاد به غیب از اصول آئین است

  حکیم و خالق جبر است حضرت جابر

  ان مثل روح پنهان استکه در نظام جه

  مقدر است که باشد به نام جبرائیل

  االمین آن دربار که هست بنده و روح

  ترین نیرو بُود میان مالئک ، قوي

  کدام موکب و اردو؟ فقط خدا داند

  هاي مکنونند و مجریان همان آیه

  ، عبادتی جبري است همین اطاعت آنها

  به نفع ماست ، نه سود و زیان آن صاحب

  به اوج حقایق و کشف عمق وجودسفر : 

  که بارگاه خدا ، کنج آسمانها نیست

  و هست در همه جا ، در تمام ارض و سما

  اوئیم و او به ما موالست ۀکه ما خلیف

  ، یک سلوك روحانی است ولیک ذات سفر

  اي به فضا به روح شاپرکی تا ستاره

  وجود هیچ تنابنده صانع خود نیست

  ها موجود دیدهشد پ» کُن فَیَکون«به امر 

  اي پیدا و خود به خود نشده هیچ جلوه
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  زاید اگرچه هر رَحِمی مثل خویش می

  میان اینهمه مخلوقِ حضرت جبار

  که انتخاب کند راه و رسم و دینش را

  تمام عالم هستی به یکدگر وصل است

  مدار هستی هر آفریده معلوم است

  ي گندم بسی قوانین است نهان به دانه

  ، چه اتم ، زنده و هدفمندند چه کهکشان

  هزار و یک قانونوجود یک پشه دارد 

  ، یک آمیب اگر که حذف کنی از وجود

  بسی فرشته و قانون بُود در آن سلول

  و هر پدیده که دارد وجود در دنیا

  ست ا هزار مُجري و قانون درون یک هسته

  نپرس نظم و قوانین حق چه تعداد است

  سرشته برگردیم- بیا به بعثت آن حق

  با کالم یا الهام» بخوان«چگونه گفت 

  ته بود درون یا برون؟ ندارد فرقفرش

  صدا صداي خودش بود و خالق جانش

  نبوده در دل او جز خداي او ، زینرو

  ، از کدام لوح و کتاب؟..فرشته گفت بخوان

  ، کالم خدا  و خواند از روي قلب خودش

  فرشته شد متجلی و کمتر از دو کمان

  دُس ، مدد ، عیسیـقُـال چنانکه یافت ز روح

  مالئک لطیف و نامرئی استاگرچه ذات 

  و چیست اذن خدا؟ در خدا فنا گشتن

  اي بین خالق و مخلوق و نیست فاصله

  ، انسان بُود به خالق وصل بدون واسطه

  بین عاشق و معشوق؟ ۀچه هست واسط

  ، عشق است ، واسطه میان عاشق و معشوق

  ست و عشق نیروي نامرئی دو دلداده

  آید نه خود به خود به وجود آمده نه می

  فقط بشر شده با حکم جبر ، خودمختار

  و امتحان بدهد ایده و یقینش را

  و هرکدام جداگانه وصل با اصل است

  و مرگ و زندگی هر فرشته محتوم است

  که صد فرشته در آن مجري فرامین است

  چرخند مدار به حال طواف میو در 

  که کشف گشته ز آن چند جلوه تا اکنون

  خورد آسیب به کل عالم ایجاد می

  ي آنها ، شود جهان معلول که بی اداره

  اي است برایش در عالم معنا فرشته

  است ، پر از رازهاي سر بسته و مثل نطفه

  که در شمارش آنها ، عقیم ، اعداد است

  شته برگردیمو حرف فر» اِقرأ«به امر 

  و یا که صوت شد ایجاد و گشت وحی و پیام

  فرشته در دل او بود و او در عالم ، غرق

  صداي باطنی آرمان و ایمانش

  است با لب او  ، خدا گفته هر آنچه گفته

  که هیچ لوح و کتابی ندیده بود ارباب 

  کتاب در دل او بود و باز شد اهدا

  در آن مکاشفه نزدیک شد به آن جانان

  فت حضرت احمد ز او توان و قواگر

  ولیک رؤیت آنها به اذن حق ، مرئی است

  و قدر وسعت خود ، غرق در خدا گشتن

  اي بین عاشق و معشوق و نیست واسطه

  چرا فرشته وساطت کند به وصلت اصل؟

  کالم؟ نامه؟ پیامک؟ و یا دلی محروق؟

  فرشته قاصدکی هست و ضابطه عشق است

  ست اي ساده ته، فرش و عشق ، ساده بگویم
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  لرسان نیست در وساطت وص فرشته نامه

  فرشته در دل احمد همیشه پنهان بود

  چو بود رابطه بین خدا و پیغمبر

  فرشته بود همان رابطه ، همان نیرو

  به روز وصل ، تجلی نمود و ظاهر شد

  در این مرابطه ، حق بود چون فرستنده

  کسی نبود در آنجا به غیر جبرائیل

  دید کسی ندید فرشته ، ولیک او می

  ننده، آفری چو بوده خالقِ جبریل

  ، هر زمان هویدا شد به اذن خالق خود

  »دِحیا«و گاه شد مُتِمثل به صورت 

  آن ةجبر است و جبر زاد ةفرشته زاد

  و برق حاصل آب است و سَدّ و نیروگاه

  فرشته هست چنان برق و قدرت نابش

  اگر به برق بگوئی فرشته ، جا دارد

  اگر که جلوه کند برق با تمام توان

  چراغ و سیم و کلیدي یک  ولی به واسطه

  ي بعثت ، دوباره برگردیم بیا به لحظه

  فرشته گشت مجسم به اذن جابر خود

  خش مهیبی در آسمان جا کردرَچو آذَ

  دریا را- چنان عجیب که خشکاند ساوه

  ، به اذن و امر صمد فرشته ، هرچه که بوده

  در این مشاهده یعنی دو بار پیغمبر

  دوبار دیده تمام قواي جبرِ اله

  شته جسم نبی را به انقالب آوردفر

  چه دید حضرت احمد؟ تمام خواهش خود

  ي ایمان کامل او بود فرشته ، جلوه

  و دید کل قواي مُقرّب دیگر

  فرشته آمد و نیرو به مصطفی بخشید

  فرشته هست همان عشق مرتبط با اصل

  اش با خداي سبحان بود و روحِ رابطه

  نبود واسطه بین خدا و پیغمبر

  که خفته بود چهل سال در وجود او

  گاه پیام خداي قاهر شد و جلوه

  و بود قلب محمد مثال گیرنده

  ي عشقِ بین آن دو خلیل که بود جاذبه

  نشنیدکسی به غیر نبی هم صداي او 

  نموده دخل و تصرف به جان آن بنده

  و با رسول خدا همدم و هَماوا شد

  که داشت سیرت نیکو و صورت زیبا

  آن ةو مثل نیروي برق است و استفاد

  و بوده گنج نهانی که کشف شد ناگاه

  که نیست قابل رؤیت بجز به اسبابش

  که جبر و قدرت و قانونش از خدا دارد

  ، کوهستان شود ز رؤیت آن ، مثل پنبه

  فرشته جلوه نماید به هیئت خورشید

  گاه کالم و اشاره برگردیم به جلوه

  مهیب و با عظمت ، با قُواي قاهر خود

  و مثل رایحه ، جا در تمام دنیا کرد

  چنان غریب که رقصاند طاق کسري را

  کامل نموده بر احمد ةدو بار جلو

  به عینه دیده تمام علوم جبر و قَدَر

  سخت است و مهلک و جانکاهو این مشاهده 

  فتاد رعشه به جسم نبی و تاب آورد

  همان تجسم عشق و کمال و دانش خود

  ، در دل او بود هر آنچه دید ز آن جلوه

  و دید کل مالئک به شکل خود یکسر

  کتاب معجزه را بر حبیب ما بخشید
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  به آن طریق که نیرو عصاي موسی شد

  کتاب عشق و سعادت ، کتاب بی تحریف

  نشد ز روي تصادف یتیم مکه ، رسول

  اي عاشقانه با رب داشت رابطه همیشه

  اراده کرد خدا ، امتحان شود احمد

  امین مکه چهل سال امتحان گردید

  بود رسول» اُمّی و مکتب ندیده«اگرچه 

  جوئی به یُمن فکرت و تحقیق و معرفت

  نه در زمان خودش بلکه تا غروب جهان

  سواد ، در ظاهر اگرچه بود نبی بی

  ش او؟ز حق چه بوده چهل سال اوج خواه

  بدون شک ز خدا کُلّ علم او را خواست

  ، کوثر علم و داد حضرت حق بر رسول

  چو بود فکر نبی روز و شب به او معطوف

  و جبرئیل همان روح دانش او بود

  گاه غار حرا در آن مکاشفه ، در وعده

  پیام وحی روان بود گرچه پیوسته

  و آن معلم داناي مکتب توحید

  دارد فرشته در دل هر آفریده جا

  اش برابر نیست ولی درون همه ، جلوه

  ضعیف و الغر و زار است جبرئیل ما

  ما جبرئیل در قفس است ۀدرون سین

  تمام همت ما بستر و لباس و غذاست

  احمد عظیم و مطلق بود ۀولی فرشت

  فرشتگان خدا مثل نور سیالند

  آید؟ ، چکار می و چیست بال فرشته

  فرشتگان همگی برگزیدگان هستند

  قسّمان امورات دهر و انسانندمُ

  یکی رسالت تکوین این جهان دارد

  کتاب ، معجزِ ناب پیامبر ما شد

  تألیف- ، کتاب حق ي خلقت اساسنامه

  ، نشد برگزیده و مقبول ز اتفاق

  نواي عشق و پرستش همیشه بر لب داشت

  چو خواست خاتم پیغمبران شود احمد

  زمان گردید ةو در خلوص و صفا شُهر

  ولی به عالم معنا رسیده بود رسول

  رسیده بود به گنج علوم مینوئی

  دان کسی نبود و نگردد چو او حقیقت

  کتاب علم خدا بود در دلش حاضر

  تحقیق در نیایش او؟ ةچه بوده سوژ

  رضا و بندگی و قرب و حلم او را خواست

  که هست منشأ صلح و صفا و رحمت و سِلم

  گرفت کوثر علمش ز کردگار رئوف

  که جلوه کرد و همان جلوه ، خواهش او بود

  کتاب علم خدا شد به حضرتش اعطا

  ، باب وحی ، شد بسته به جبر حضرت حق

  بخشیدتمام دانش خود را به مرتضی 

  و عقل کل خالئق ز او جال دارد

  و راه تقویتش جز به علم و باور نیست

  و مثل جوجه ، نزار است جبرئیل ما

  نحیف و غمزده با دیو جهل همنفس است

  و اوج خواهش ما در دعا ، رفاه و شفاست

  و مثل خواهش او ، علم کامل حق بود

  و در تنوع و تعداد ، صاحب بالند

  ، شاید در مَلَک نمادِ قدرت خاصی است

  فیض بندگان هستند ۀشفیع و واسط

  هاي گرانقدر عرش رحمانند و بنده

  یکی رسالت تشریع و نشر آن دارد
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  یکی مراقب اعمال و فعل انسانهاست

  دائم ، یکی رکوع ابدة یکی به سجد

  باشد غذایشان الهی عرش نسیم

  غفار حضرت امر با همه فرشتگان ،

  ذات به مؤمنین و ، مالئک کل و خدا

  کسی که دشمن پیغمبر خدا باشد

  وت ز جهلشان پیداستو کافران که عدا

  ها باشد و هر که یار نبی و فرشته

  جو به حکم آنکه بُود فطرت بشر حق

  ، بدون شُبهه و ریب اگر لجوج نباشد

  االسباب ، مُسبب چو هست حضرت خالق

  ، سقیم و پیچیده و نیست بحث فرشته

  اگر فرشته شود حذف از عقاید ما

  و این عقیده چه سودي به حال ما دارد؟

  اینکه شناساي جبر رَب گردیمبراي 

  که تا مالئک پنهان خویش بشناسیم

  و با حمایت آنها جهان خود سازیم

  ي پنهان دیگران باشیم و ما فرشته

  جهان و اینهمه نظم و قواي خفته در آن

  اوست ۀ، خدائی شدن وظیف و در حیات

  خدا براي چه کس این حیات را آراست؟

  تقدر زندگی دانس» ولی«و هر که مثل 

  فرشته هست مقرب ولی چو انسان نیست

  خدا ز حنجره نزدیکتر به موجود است

  اگرچه کل مالئک امین و استادند

  چرا بشر شده اشرف ز کل مخلوقات؟

  جهان و زندگی و راه و رسم هر موجود

  هاي خدا ولی ز بین تمام پدیده

  ، بشر شده اشرف؟ ، با چه مزیت چگونه

  یکی فرشتۀ مرگ است و قابض جانهاست

  ، دیگري رسول مدد یکی حفیظ بشر

  باشد سرایشان خالیق ، کل قلب و

  استغفار کنند می زمین اهل براي

  صلوات ، نبی بر فرستند هدیه همیشه

  ها باشد بِدان که دشمن حق و فرشته

  خدا و جمع ملک نیز دشمن آنهاست

  همیشه مشتمل رحمت خدا باشد

  ، شناسد خداي خود را ، او بدون درس

  رسد به عالم غیب بشر ز خلقت خود می

  مُنزه است ز اجراي کار بی اسباب

  براي هرکه خدا را به چشم دل ، دیده

  عاید مافقط ضرار و زیان است سود و 

  و این عقیده چرا حکم کیمیا دارد؟

  و بهر کشف وسیله پی سبب گردیم

  و خادمان و رفیقان خویش بشناسیم

  ، به شُکر پردازیم و در کنار رفیقان

  ، مددکار بندگان باشیم و خالصانه

  چرا؟ براي که شد خلق؟ حضرت انسان

  ، چون خلیفۀ اوست که هست اشرف مخلوق

  دگی زیباستبراي هر که بفهمد که زن

  و مثل ختم رُسُل راز بندگی دانست

  و راه و رسم تقرب به غیر ایمان نیست

  فرشته یک دو قدم دورتر ز معبود است

  براي خلقت آدم به سجده افتادند

  براي اینکه توانا بُود به تغییرات

  بُود همان که ز آغاز دهر و خلقت بود

  فقط بشر متحول نموده دنیا را

  ه باشدش در کففقط به قدرت عقلی ک
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  میان اینهمه موجود ناب در دنیا

  تر نشد موجود ، افضل و پیچیده ز عقل

  تمام نظم و قوانین عالم امکان

  حریم غیب جهان ظاهر است اما ، ما

  فرشته نیز که از جنس عالم معناست

  فرشته گشته به کل نفوس ارزانی

  ولیک گشته فرشته درون ما محبوس

  رسد به فِعلیّت او می ةچگونه قو

  حق است و دارد این دستور ۀبشر خلیف

  اختراع لزومات و کشف مستوراتو 

  هر آنچه آمده با اختراع ما به وجود

  ست مخترع محتاج به اختراع چو بوده

  به عقل هرچه نماید خطور ، چون الهام

  ، نهال جبر وجود شود چو بذر شکوفا

  ز جنس وحی بُود روح سبز الهامات

  ، شود بر او مکشوف بشر هر آنچه بخواهد

  اي نائم ، اگر نِه براي کشف حقایق

  

  داند فرشته چیست؟ فقط ذوالجالل می

  ، حدس و تحقیق است هر آنچه آمده در شعر

  هدف ز شعر فقط فکر و ورزش روح است

  ، حق ببخشاید اگر به شعر ، خطا گشته
  

  ، برتر و بهتر نیافریده خدا ز عقل

  که اولین گهر کارگاه خلقت بود

  اش شده عقل سلیم هر انسان چکیده

  ز ضعف علم نداریم ره به این معنا

  ، گرچه ناپیداست مقیم غیب دل ماست

  که این عدالت حق است و لطف رحمانی

  خورد افسوس به دست دیو هوسها و می

  و علم و جدیّت ز راه خواهش و تقوا

  که مُلک حضرت فرمانده را کند معمور

  عُمران بُود ز دستورات ۀبه حکم آی

  درون عقل بشر بوده از ازل موجود

  ز عقل خویش نموده وسیله استخراج

  چو بذر خفته نهان است در دل اوهام

  به فکر سبز و تکاپوي عقل و کشف و شهود

  دهد به بشر ، راز کشف مکنونات که می

  آن که کند فکر خود به آن معطوفبه شرط 

  به جبرئیل درونت رجوع کن ، دائم

  

  ماند و عقل در پی رازش ، عقیم می

  و شعر قابل تردید و نقد و تصدیق است

  و باب بحث و تفکر همیشه مفتوح است

  جر است ، حق بیفزایدوگر که قابل اَ
  

  زرقان فارس – 1394اردیبهشت 

  پرواز با قفس
  سوغات دلبر استیک جوجه جبرئیل که 

  هر شب مرا به خلوت محبوب ، رهبر است
 

  

  
  ي عروج اي است بر اندیشه این تن چو وزنه

  این وزنه زندگی است که خود عین شهپر است
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  شوم من با دو بال اوست که آزاد می

  او با دو دست من به دل حبس اندر است
 

  

  
  ام من از رحیق قدسی او شاد و زنده

  دوزخ من ، زار و مضطر استاو از حریق 
 

  ي حیات ي خیمه روح خداست قائمه

  روحی که حبس گشته به زندان پیکر است
 

  

  
  این پیکري که هرچه منیّت براي اوست

  محکمترین حجاب خالئق سراسر است
 

  گر او شود سوار به پشت لطیف روح

  اقصاي بینشش شکم و بانک و بستر است
 

  

  
  عروج روحپیکر اگر که گشت سکوي 

  کوچکترین تفرّج او سیر اختر است
 

  سیر و سفر به انفس و آفاق ، در سلوك

  فزاتر است از احتجاج و معجزه ، حیرت

 

  

  
  اي است که هنگام وا شدن حیرت چو غنچه

  کلّ کویر فکر ، ز عطرش معطر است
 

  محصول حیرت است فنائی که با بقا

  ممزوج در قلمرو سرسبز باور است

 

  

  
  آنجا به چشم اوست تماشاي کائنات

  تر است با چشم او جمال خودش دیدنی
 

  اي دل ز اوج عرش ، نظر سوي فرش کن

  در بینشی جدید که اشراق دیگر است
 

  

  
  هاي ماست این ارض ما که دوزخ اندیشه

  در آن همیشه آتش غم ، شعله گستر است
 

  اي از آن ، به پاي جان هرکس براي ذره

  جنگ و جدل با برادر است دائم به حال
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  ي آکنده از ستم گرفته این ارض خون

  کز جهل آدمی ثمرش دود و اخگر است
 

  این مهد خلق کز طمع و بخل و اختالف

  با چاه ویل دوزخ عُقبی برابر است
 

  

  
  گر در اوست اي که رحمت حق جلوه این عرصه

  وین عالمی که حضرت حق را چو محضر است
 

  ي کفران و حق کشی؟ چه عرصهگردیده از 

  گستر است؟ غفلت چرا ز شش جهتش ریشه
 

  

  
  یک دم دال زمان و مکان را به هم بریز

  کز هر عبادتی که کنی ، فکر ، برتر است
 

 
  اي در بستري به وسعت یک قبر خفته

  حتی اگر که بیت تو داراي صد در است
 

  

  
  اي نسبت به شهر ، بیت تو مانند النه

  جنگلی ز آهن و سیمان و مرمر استدر 
 

  آن شهر هم چو ناخن انگشت کوچکی

  از پیکر عظیم و تنومند کشور است
 

  

  
  کشور که هست مرکز عشق و دفاع و فخر

  نسبت به ارض ، خال به رخسار دلبر است
 

  اي این ارض هم چو حاجیِ احرام بسته

  اطراف شمس عشق ، به طوفی مکرر است
 

  

  
  ارزنی است در اعماق کهکشانخورشید 

  کز فرط کوچکی رصدش نامیسر است
 

  - اي این کهکشان الیتناهی ، چو دانه

  شن ، در کویر الیتناهی شناور است
 

  

  
  اي نیز آن کویر الیتناهی ، چو نقطه

  ي وجود ، نهان بین دفتر است بر صفحه
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  آن دفتري که اول و آخر نباشدش

  داور استي بی حدّ  گم ، در کتابخانه
 

  

  
  این آسمان علم که هست اولین سما

  در شهر آسمان دوم مثل یک در است
 

  ي هفتمین سما دیگر نپرس گستره

  چون بعد از آن دوباره سماوات دیگر است
 

  

  
  اي اما زمان و عمر خالئق چو لحظه

  ي خضر پیمبر است از عمر جاودانه
 

  اي آن عمر جاودانه ولی مثل قطره

  ي دریاي احمر است بیکرانهدر حجم 
 

  

  
 

  اي ي دریا چو لحظه آن حجم بیکرانه

  هاي نوري عمري منور است از لحظه
 

  دیگر نپرس از ابدیت که طول آن

  از هر دو سو به حضرت حق، وصل ، یکسر است
 

  

  
  برنگشته کسی از دیار مرگ: گفتند 

  !قیامت مقدّر است: تا مطمئن شویم 
 

  مکان را قیاس کنعمر زمان و حجم 

  با طول و عرض خویش که یک هیچ ابتر است
 

  

  
  آنگه ببین که مرگ ندارد وجود و هست

  مثل عدم که در ابدیت شناور است
 

  بوده همیشه وجود ما» نیست«هستیم و 

  چون سایه اي که نیست ولی هست و اظهر است
 

  

  زار کائنات قائم به ذات اوست عَدَم  

  که هستی مصور استاز کِلک صنع اوست 
 

  هستی دمی است کز اثر نور در عدم

  پنهان ، پدید گشته و چندي به منظر است
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  اي است عدم ، پر ز ممکنات تاریکخانه

  هر جاي آن که نور نتابد مکدر است
 

  نوري که با اراده حق روي جسم ماست

  هاي دیگر است یک لحظه بعد ، روي عدم
 

  

  
  وقت غیاب نورایم به  پس ما نمرده

  لختی مکدریم ولی زنده جوهر است
 

  ما بارها ضیاء گرفتیم و حی شدیم

  تکامل ، مکرر است» وضوي«تا اعتال 
 

  

  ما خوابگرد عالم غیبیم و تا اجل  

  بیدارمان کند ، به دمی خواب ، پرپر است
 

 
  صادر شده است کل عدم از وجود محض

  مصدور ، عاشقانه ، رجوعش به مصدر است
 

  

  
  ایم ما ، در کتاب علم خدا آرمیده

  هر دم که او اراده کند ، باز ، دفتر است
 

  سیر نزول و سیر صعوديّ ممکنات

  در دفتر علوم الهی مُسَطّر است
 

  

  
  انسان که هست اشرف مخلوق کردگار

  در چارچوب جبر تکامل ، مَخَیّر است
 

  هر اشرفی که وصل کند خویش را به اصل

  حیات ، سعید و مظفر است در مرگ و در
 

  

  
  بُعد زمان و مرگ و حیات اختراع ماست

  ي اول چو آخر است روي دو قوس ، نقطه
 

  ببین» ال زمان«شو و در » ال مکان«یک لحظه 

  هم محشر است اینک و هم عالم ذر است
 

  

  
  هر دم تطوُّري است در این شور رستخیز

  هر لحظه روح قبل به جسمی مُسخّر است
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  هرچند باطل است تناسخ به کُل ، ولی

  در دل قرآن مکرر است» مسخ«آیات 
 

  

  
 شاید که خوك، بندة طاغوت بوده است

  شاید که روح گرگ ، کنون در ستمگر است
 

  اند اصحاب سبت یکسره بوزینه گشته

  این یک مثالِ دنیوي مسخ و کیفر است
 

  

  
  در دور قبل گر متکبر نبوده مور

  فتاده به هر کوي و معبر استاینک چرا 
 

  هرکس به شکل برزخی آرمان خویش

  شود که خلودي مدور است محشور می
 

  

  
 

  هست این خلود مرکز پاالیش وجود

  پاالیشی که سیر مقامات برتر است
 

  ما برزخیم ، برزخ پیشینیان خویش

  شامل مالئکه و آدم و خر است: ما 
 

  

  
  جاودانگی استاین استحاله ، بستر آن 

  هرچند اصل برزخ حق ، زین فراتر است
 

  غیر از بهشت و دوزخ موعود کردگار

  اینک همان دو نیز عیان در برابر است
 

  

  
  باشد فشار قبر چنان ترك اعتیاد

  در اعتیادِ روح به تن ، ترك ، بدتر است
 

  کند ، سریع روح از بت عالقه ، چو دل می

  است دنبال آن عالئق قبلی روانتر
 

  

  
  هرچند راه کسب عالئق بُود زیاد

  ترین حلول به اصطبل و بستر است آسان
 

  روحی که دور گشته ز محبوب واقعی

  تا روز وصل دوري او عین کیفر است
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  روحی که وصل گشته به محبوب ، لذتش

  مثل رجوع طفل به آغوش مادر است
 

  بهشت وصل: دوري چو دوزخ است و تقرب 

  فعل ما و جنان فیض دلبر استدوزخ ز 
 

  

  
  خویش» قدر«انسان مخیر است به تغییر 

  این امتحان نه الیق موجود دیگر است
 

  کاملترین وجود در آفاق و ممکنات

  این عقل انتخابگر و جستجوگر است
 

  

  
  عقلی که جانشین خدا و رسول اوست

  عقلی که خود ممیز معروف و منکر است
 

 
  جدیدي به وقت خلقعقلی که هست روح 

  آسان ، اثرپذیر ز ارواح یاور است
 

  

  
  یاور ولیک منتخب اشتیاق ماست

  شوقی که راز وحدت بین دو همسر است
 

  ي دلبر به هر دلی عشق آیتی است هدیه

  این هدیه ، خلق را ، سوي دلدار ، رهبر است
 

  

  
  این عشق اگر که صرف شود بهر غیر یار

  کیفر مقرر استهجران شروع گشته و 
 

  دل کندن از عالئق دنیا ، نه ترك آن

  تسطیح راه روح به خُلدي فراتر است
 

  

  
  است در اینجا شهید عشق روحی که گشته

  در کار وصل ، نایب آن روحپرور است
 

  از کمّ و کیف روح کسی نیست با خبر

  اما وجود آن همه جا فاش و اظهر است
 

  

  
  عاشقی عرفان که هست جاذبۀ عشق و

  در کارگاه روح چو اکسیر احمر است
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  اند دل از قید هست و نیست زان رو که کنده

  عرفان ناب ، راه شهیدان پرپر است
 

  

  
  اند تنها نه دل ز کل عالئق بریده

  دلهایشان ز عشق به مردم منوّر است
 

  هرجا که فوت گشته حقوقی ز بندگان

  آنجا ، شهید ، قائم و حقجو و داور است
 

  

  
  ارواح تابناك شهیدان به محض قبض

  تا ارتفاع قوس تقرب تکاور است
 

  رزقی که گشته وعده به این زندگان عشق

  است که مافوق باور است» روح والیتی«
 

  

  
  ورزي و ایثار ، کارشان چون بوده عشق

  شان باز ، محور است در دور بعد ، هستی
 

  اند نه تنها به روي ارض آنها خلیفه

  کائنات بر سرشان نیز افسر استدر 
 

  

  
  الحوائجند و مسیر رجوع خلق باب

  زین روي ، هر شهید به مخلوق ، سرور است
 

  باشد حیات فرصت محدود عاشقی

  عشقی که بی مضایقه ، حتی به شبدر است
 

  

  
  اما وصال یار ندارد حدود و مرز

  بُعد زمان ، فناست ، چو معشوق در بر است
 

  سازي ، مدام ، عشق آینهدر کارگاه 

  هاي مُکسّر است در حال وصل آینه
 

  

  
  اما هدف ز خلقت این کارگاه چیست؟

  بی شبهه ، بندگی و عبادت چو نوکر است
 

  اما هدف ز حکم عبادت چه بوده است؟

  بی شک براي بزم ربوبیتش ، در است
 

  

  اما هدف ز بزم ربوبیتش چه هست؟  
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  است» گسترخویش «حتماً براي لذت آن 
 

  اما هدف ز لذت و آن انبساط چیست؟

  !بگذار بگذریم ، تسلسل مُدوَّر است
 

  

  
  اي شاعر فضول ، به خود بازگشت کن

  خود را شناس ، گر دل تو کیمیاگر است
 

  نیست تجسس به کار شاه) غالم(کار 

  گر جاي خویش را بشناسد ، نکوتر است
 

  

  
  چیست؟جاي تو در سراسر این کائنات 

  تبخیر گر شوي ز حقارت رواتر است
 

  :است در حیرتم ز وسعت حیدر که گفته

  »این جسم خُرد ، حاوي دنیاي اکبر است«
 

  

  
  ایدل بیا به خویش ، به این هیچ متعال

  ایمان بیاوریم که از هیچ کمتر است
 

  درك عظیم بودن حق چون نه حد ماست

  درك حقیر بودن خود راه بهتر است
 

  

  
  اند هر دو ز یک خانواده» حق و حقیر«

  آن حق اکبر است و دگر حق اصغر است
 

  گر بنماید وساطتی» هیچ حقیر«

  پرواز با قفس به معارج میسّر است
 

  

  
  ره معراج روح نیست» از جان گذشتگی«

  است که معراج را پَر است» از خود گذشتگی«
 

  عشق» مذهبان - ال«ي  ست شیوه گري یاغی

  نفی شیاطین خودسر است» خویش«چون نفی 
 

  

  
  هرچه که باشد بزرگتر» خویش هیچ«آن 

  گه شکستن آن پر بهاتر است در سجده
 

  ور ز عشق گر که شود شعله» خویش حقیر«

  احیا شود ز آب حیاتی که کوثر است
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  ي فیض حق به خلق کوثر که هست واسطه

  قلب شریف مهدي زهراي اطهر است
 

  بودن خود عین اعتالستایمان به هیچ 

  ي اهللا اکبر است این ترجمانِ ساده
 

  

  
  ایدل شروع گشت نماز عدم ، بیا

  .هستی قیام کرد و پدیدار ، محشر است
 

 زرقان فارس – 1425البیض رجب  ایام

 
  

  مسافر و پل
  دارد پریدن بال بی سر من با هرکه

  ست پروانه هر فطرت در تعبیه جهش، این

  کویر اعماق در جاوید رویش یک بهر

  تنها ، وجودم شمع ، عدم شبستان در

  عشق ي قله تا بادیه این از روحم هدهد

  کشت خواهد مرا که سلیمان ست داده مژده

  عمریست ، حقیقت به رسیدن بهر من روح

  حرفی ، رسیدن ز ندارد ، الطیر منطق

  سوگند حقیقت به ؛ »رسیدم« که گوید هرکه

  اما ، حقیقت عین نبُود کثرت جمع

   وحدانیت تجلیگه سیمرغ نیست

  نوراالنوار حضرت نبُود حتی ، نور

  باشد رسیدن پایان که نیست اي نقطه

  است موهوم همه ، شنیدیم و گفتند آنچه

  زیرا ، حقیقت درك بُود محاالت از

  خدا که آنجا بُود تقرب »قوسین قاب«

  دارد دریدن پرده طلب عاشق گرچه

  خود ي جلوه ترین ناب خدا ست برگزیده

  اوست حضرت از کاملی گه جلوه ، مصطفی

  دارد جهیدن قصد دلم که بشتابد  

  دارد رهیدن میل»  خود« ي پیله از وقتی

  دارد تکیدن شور من دل تکدرخت

  دارد چکیدن دلدار خلوت در شوقِ

  دارد خریدن شمشیر سر اربعینی

  دارد چشیدن ، مجازات ، عشق ره در

  دارد نرسیدن حقیقت به آرزوي

  دارد پریدن روشهاي تعلیم بلکه

  دارد تنیدن دام هدف همانجا در

  دارد دیدن ، آینه یک رخ در آن عکس

  دارد چریدن عرصه این در میلِ دل گرچه

  دارد ندیدن فعل از خبر »رانیتَ  نلَ«

  دارد گرویدن دائم معنی »راجعون«

  دارد کشیدن نقش هوس هرکس وهم

  دارد پریدن جاي ، قفس سقف تا مرغ

  دارد چیدن فاصله هدف ، دتجرّ  در

  دارد کشیدن پرده سر معشوق ، لیک

  دارد خریدن تمناي که کس هر بهر

  دارد چمیدن میل قدمش در خرد که
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  حیات خداوند ، اشراق ي اسوه چنین با

  هستند حقیقت اعالي ي ه جلو ، اولیا

  آن از بهره در که ست حیاتی آب کربال

   مهدیست ، حقیقت زیباي ي جلوه آخرین

  حواس و هوش و خرد حُسنش، پرتو در آنکه

  کویش در ، ما عاشق دل روزگاریست

  خندد می ما دل حال به پیوسته ، عقل

  است غیب سمت به موجود پل تنها عشق

  حاکم مشرق به و غربند ساکن اولیا

  شرق حاکم بُود غیب از که االمر صاحب

  فقط که هستی مغرب بُود غیب عالَم

  شرق ز خورشید که است غرب به وابسته شرق

  است غرب حدود به مسافر پیوسته ، شرق

  تنگ دل اي ، نبُود بافی فلسفه فرصت

  معشوق رضاي و است عشق ۀکعب مقصدم

  کویر به دل ام زده ، زهرا مهدي پی در

  قم به معصومه حضرت حرم و جمکران

  من دل اي ، صفا و سعی هدف با شب و روز

  اما ، دیدن لذت نبُود شنیدن در

  جویان حقیقت اردوي ، ناحیه این باشد

  حشر تا) غالما( ارباب محضر از غیبت
  

  دارد دمیدن روح هدف عالم دو در

  دارد طلبیدن اینها ز وصل ره که

  داردطپیدن  خاك در سر هم آسمان

  دارد کشیدن نادیده دلبر این ناز

  دارد بریدن انگشت ي جذبه دمبدم

  دارد دریدن جامه هوس ، غنچه مثل

  دارد مکیدن شوق فقط و است طفل عقل،

  دارد لمیدن میل پل ي سایه در عقل

  دارد وزیدن شرق بر ناحیه ناز،  امر

  دارد خمیدن حال او مقدم در عشق

  دارد دیدن قدرت آن در ، غیب عالِم

  دارد دمیدن به عادت یکسره ازل از

  دارد رمیدن حال ، آن از گرچه ظاهراً

  دارد وزیدن آهنگ سحر نسیم چون

  دارد خزیدن راه این در خار هر روي

  دارد رسیدن ذوق ، دلم کال ي میوه

  دارد دیدن که ، است بهشت باغ در دو

  دارد دویدن فردوس در دو این بین

  دارد شنیدن یار آن »دیدن« ي قصه

  دارد زیدنگُ  آئینه سر اینجا در حق

  دارد زیدنگَ انگشت و وحشت و حسرت
  

  ، سالروز تولدم 24/2/83 – قم

 والي اعلی

  تا مسیحاي عشق پیدا شد

  غنچه بودیم و در بلوغی سرخ 

  تا که مجنون شدیم ، عشقی ناب

  در شب ظلم، هر که عاشق بود

  عشق بر دین و میهن و امت

  قلب ما بر صلیب شیدا شد 

  عشق خونین ما شکوفا شد

  آمد و جانشین لیال شد

  با حسین زمان هماوا شد

  تعالی شد ي عشق حق جلوه
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  ي ما بانگ لبیک عاشقانه

  سینه را بر ستم سپر کردیم

  عشق ما از نخست خونین بود

  خون ما بر تمام خاك وطن

  ت به خون ما شد غرقکاخ ظلم

  دیو رفت و فرشته آمد، لیک

  گشت تحمیل بر وطن، جنگی

  شد خزان فجر نوبهاري ما

  لشــکر عاشـــق وفـــاداران

  در دفاع از والیت و ناموس

  آنچنان عاشقانه جنگیدیم

  مثل سیالب و تُندر و طوفان

  پیر ما رفت و یار جانبازي

  چون ز ما نا امید شد دشمن

  ز چپ و راستکرد دشمن نفوذ ا

  بعـــدِ فرعـــونهاي استـــکبار

  حرص و تبعیض و روح اشرافی

  مهري غارت و اختالس و بی

خصم برپا کرد جنگ نرمی که 

  بسکه نیرنگ و قول رنگارنگ

  ي پوچ دولت و مجلس وعده

  ها از عشق سهم ما پابرهنه

  ایم و رزمنده ما ولی زنده

  ما دو فرعون سرنگون کردیم

  عشق ما شد غنی ز جام وال 
 

  ، تُندرآسا شد در شب ظلم

  تا که آماج تیر اعدا شد

  ، معنا شد ، وصال با شهادت

  قطره قطره چکید و دریا شد

  شد جاي آن، بیت نور برپا

  هاي دگر هویدا شد فتنه

  کز شرارش، بهار یغما شد

  عزم ما نیز معجزآسا شد

  جمع، زیر لواي سقا شد

  غرق خون بس جوان رعنا شد

  که جهان در تحیر از ما شد

  حمله کردیم و فتح امضا شد

  هادي این والي اعلی شد

  ها کرد و باز پیدا شد فتنه

  دیو مرده دوباره احیا شد

  ها شد فصل قارون و سامري

  در بسی حاکمان هویدا شد

  دمبدم شد فزون و حاشا شد

  هاي اغوا شد درج ، در بسته

  با سخاوت، به خلق اهدا شد

  مثل حرف صدا و سیما شد

  گرچه تنها عزاي گلها شد

  خون ما وقف راه موال شد

  سهم ما بیشتر ز موسی شد 

  و ذخیره براي فردا شد
 

  دوزخ و بھشت دنیا
  رملَجوشان و وِ جنگ سرد و گرم و 

  جنگ تبلیغات و احزاب و جناح
  و نرم جنگ ناصاف و خشن یا صاف  

  جنگ ورزش ، جنگ بازار و سالح
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  جنگ هفتاد و دو ملت ، جنگ نفت

  جنگ اصالحات و تسلیحات جنگ

  جنگ الفاظ و غزلهاي رکیک

  جنگ بین رنگ و آئین و نژاد

  اش ما و منی است جملگی سر چشمه

  تا که جنگ ما و من برپاستی

  گر شود برچیده، این افکار زشت
  

  جنگ چپ با راست ، در برگشت و رفت

  و تجهیزات جنگاغراقات جنگ 

  جنگهاي کهنۀ افکار شیک

  جنگ ، از هر چه بشر دارد به یاد

  زین سبب دنیاي ما اهریمنی است

  دوزخ ما در همین دنیاستی

  شود دنیاي ما عین بهشت می
  

  ھر روز شب
  تاریک و سیاه و پر تعبهر روز شب،  هر روز 

  هر روز خون،  هر روز  دود و آتش  و  جنگ و جنون

  و غصه و آه و الم هجرهر روز غم ، هر روز 

  هر روز  کف ، با ساز و دف ، در انفجار یک هدف

  هر روز بد ، بی حصر و حد ، اخبار قتل بی عدد

  هر روز کین ، دلها غمین ، کشتار و فتنه در زمین

  تر ها پیچیده روز جنگ و فتنههر روز شر ، هر 

  هر روز شب، اي دادگر تعجیل کن با اذن رب
 

  

  هر روز  غرق وحشت و خشم و غضب ، هر روز شب

  هر روز هجران و عزا از حد برون ، هر روز خون

  ، هر روز غمرنج و ستم هر روز موجی تازه از 

  هاي آن طرف ، هر روز کف با صد شعف ، بر کشته

  ه  صد رحمت به دد ؛ هر روز بدبا اینهمه  خونخوار

  واحسرتا ، یا رب ببین ، با نام دین ، هر روز کین

  وحشت نگر، در طول تاریخ بشر ، هر روز شر

  بی نورِ تو ، این روزگار پر تعب، هر روز شب
 

 بسیج جھانی اسالم
  .ري که توسط هندوهاي افراطی تخریب شداي براي مسجد بابِ   نامهگسو

  گل گذشتخزان آمد و موسم 

  تغزل به میالد گلها رواست

  تمام غرورم که معشوق بود

  دلم مُثله شد زیر رگبار زخم

  کسی هست فریاد را بشنود؟

                 ***  

  ام من اسالم مظلوم غمدیده

  ولی در خط آتش خون و دود

  دگر فصل سبز تغزل گذشت 

  ولیکن به فصل خزان نارواست

  کنون خفته در آتش و خون و دود

  کنم ناله سر زیر آوار زخم

  جنون نامۀ داد را بشنود؟

               ***  

  ام غریبانه یک عمر نالیده

  اي سر فرود ام لحظه نیاورده
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  اي در کویر زمان چنان واحه

  ولی رهزنان آتش افروختند

  ام شهیدان که هستند چون ریشه

  در آتش تولد شدم آن زمان

  سرانجام هر شعله خاکستر است

  به هر جا که نامی ز اسالم بود

  فکندند آتش ز نو بر تنم

  فلسطین که طفل رشید من است

  چرا رفته طفل رشیدم ز یاد

  به آتش کشید» بوسنی«مرا داغ 

  عزادار و آشفته حال و فقیر

  ندارم توقع ز دنیاي کر

  که بر سازمان عهدة دیگر است

  مسلمان مسلمان مخاطب توئی

  علیه تو کردند اعالم جنگ

  نشستی و دشمن، غرورت شکست

  آمد ز در نشستی و دشمن در

  گرفتند بزم دف و جام را

  زدي چنگ در دامن ناکسان

  فشاندي به دامان حسرت، سرشک

  مداواي تو آه و افسوس نیست

  چه شد غیرت مرگبار علی

  نزن دیگر از یاوة صلح، الف

  خشم را از نیام مقدس ترین

  ز کابوس جنگ جهانی نترس

  چو برپاست جنگ جهانی کنون

  مزن اشک حسرت بر آتشفشان

  ترین نام را کن اعالم خونین

  کفر بزن شعله در جان بانیِّ 

  ام بر دل عابران صفا داده

  و تاریخ سبز مرا سوختند

  ام بر افالك بردند اندیشه

  زدم شعله بر هستی رهزنان

  سرانجام من شعلۀ دیگر است

  وقیحانه اهریمن آتش گشود

  یتیمان نشستند در دامنم

  مگر نه گرفتار اهریمن است

  که ؟ زیتون به زخم کبوتر نهاد؟

  طعم تلخ تبر را چشیدتنم 

  بگیر» کابل«سراغ دلم را ز 

  نه از سازمان حقوق بشر

  دفاعش ز حق تجاوزگر است

  فرو رفته در آتش تب توئی

  نمودند از هر طرف عرصه تنگ

  ستون حرم در حضورت شکست

  فکندند در مرز و بومت شرر

  ربودند ناموس اسالم را

  عدالت طلب کردي از ظالمان

  سرشکنباریدي اما ز غیرت، 

  که این مرهم زخم ناموس نیست

  چرا زنگ زد ذوالفقار علی

  برون آر تیغ شرف از غالف

  بر آر و بگیر از عدو انتقام

  ز تزویر و زور و تبانی نترس

  چرا ارض اسالم غلطد به خون؟

  بزن آتش خشم خود در جهان

  را »بسیج جهانی اسالم«

  کفر برافکن بسیج جهانیِ
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  ها از سرت گذشت آتش فتنه

  چرا در هراسی چرا صابري؟

  خدایا بسیجی مگر مرده است

  ست پس از باربري نوبت دیگري

  نیابی حضوراگر اي مسلمان 

                 ***  

  تو اسالم را رهبري یا علی

  که کبریت در دست فهمیده است
  

 

  کجایند مردان جنگاورت

  ري؟مگر مسجد بابِ ندیدي

  که دشمن به بیت تو ره برده است

  ست گري که در آسیا رسم نوبت

  نمانَد ز اسالم جز سنگ گور

                 ***  

  »علی«بده اذن جنگاوري یا 

  و دنیا ز باروت پوشیده است
  

 

  ....اَلَم تَرَ 
  ه یک زاغۀ پُر سِجّیل استزّغَ

  آید سنگریزه به دهان ، می

  ترسانید؟ ز چه میپُردالن را 

  جوشد خون هابیل ز نو می

  انتفاضه شده فریاد زمان 

  غول بی شاخ و دُم اسرائیل

  انتفاضه ز دل نیل گذشت

  غزه چون هیمنۀ غول شکست

  سازمانی که حقوق بشرش

  بهتر آن است که تعطیل شود
 

  ابرهه ، مظهر اسرائیل است 

  این ابابیل حریف فیل است

  غزه سرشار ز اسماعیل است

  رگ در جستجوي قابیل استم

  اش چون دَم اسرافیل است نغمه

  خفته در چنبرة تضلیل است

  غرق، فرعون زمان، در نیل است

  ناصرش ، بازوي جبرائیل است

  اینهمه مضحک و هَردمبیل است

 چون در آن عدل خدا، تعطیل است

  شهدا

  شهدا ، مزد کارشان هستند

  یعنی» عند ربهم«ي آیه

  آنها همرَبّ آنها کجاست؟ 

  چون خدا خونبهاي آنان است

  ساکنان حریم قدس وجود

  ها نه فقط خلق، بلکه عرشی

  هاي خدا تا قیامت فرشته

  شاهد بزم یارشان هستند 

  نزد پروردگارشان هستند

  همه با کردگارشان هستند

  خونبهاي نگارشان هستند

  حامی و پاسدارشان هستند

  زائران مزارشان هستند

  محو ایثار و ثارشان هستند
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  اي زمینی از کوهها جلوه

  ابرهاي سخاوت و رحمت

  اند مادرها گرچه تا زنده

  در دو دنیا ولی به نزد رسول

  تا ابد نسل سبز منتظران

  چون خدا راضی است، آنها نیز

  ت؟ روح بخشیدنکارشان چیس
 

  قامت استوارشان هستند

  در سما اشکبارشان هستند

  روز و شب داغدارشان هستند

  خارشان هستندباعــث افتـــ

  عاشق و بیقرارشان هستند

  راضی از شاهکارشان هستند

  زین سبب مزد کارشان هستند
 

 ائتالف سبز جھاني اسالم
  براي هرکه قلبش پاك و صاف است

  حرم باشد تجلیگاه وحدت

  ز هر قومی سفیرانی کفن پوش

  در اینجا ، هر کسی ، در حال احرام

  البَین ، بهتر براي صلح ذاتُ

  اسالمیان قهرند با هم ؟چرا 

ها   ســـراي آشتـــی چــرا وحـــدت

  مذاهب از چه رو در اختالفند؟

  چو هر جسمی به روحی هست قائم

  بُود روح حرم قرآن ناطق

  کسی که مشکل عالم کند حل

  هرکه دارد اعتقادي) غالما( 

  تو طبق اعتقاد خود عمل کن

  نکن تکفیر هر دم دیگران را

  اي فتنهه نزن دامن به آتش

  مگر مسلم ُکشی در چارده قرن

  ز رفض و غارت و تکفیر و کشتار

  رها کن اختالفات گذشته

  براي مُستــطــیعان تفــــکر

  حرم بی روح وحدت، بیت حق نیست

  حرم ، شوراي حل اختالف است 

  اه ائتالف استگ و کعبه ، جلوه

  در این محشر ، دمادم در طواف است

  براي قرب ، با خود در مصاف است

  کجا از این بهشت اعتکاف است؟

  چرا این امت از وحدت، معاف است؟

  باف است؟ اسـیر دشمــنان فتنــه

  چرا تاریخ ، سر در گم، کالف است؟

  بدون روح ، کعبه ، سنگ قاف است

  که عالم دور عزمش در طواف است

  ي او در مطاف است نخستین خطبه

  نگو که دین این و آن خالف است

  که حق بخشنده و با انعطاف است

  که این حربه سزاوار غالف است

  که ترویج مسیر انحراف است

  بنام دین حق، حرف گزاف است؟

  کنون دیگر زمان انصراف است

  که راه وحدت آینده صاف است

  حرم میدان عذر و اعتراف است

  ي عبد مناف است انهــخانـــپریش
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  براي وحدت و صلح جهانی 

  براي عزت اسالم و مسلم

  )ص(به زیر پرچم سبز محمد 
 

  به قلب حج ، کلید اکتشاف است

  زمان صلح و حل اختالف است

  برادر جان ، زمان ائتالف است
 

 زمینه سازان ظهور 

  جهاد علمی ما کودتاي شیعی نیست

  به اهتمام یالن شجاع علمی ما

  و ما که دشمن خیل ستمگران هستیم

  ، بر لب دنیا ایم چو لبخند نشسته

  هاي بیهوده تحریم به رغم آنهمه

  کنیم انکار جهاد علمی خود را نمی

  اگر به حال طبیعی پی فنون بودیم

  مثال آنهمه دولت که زنده در گورند

  مثال آنهمه کز رُعب دیو مدهوشند

  باوري کردیم و ما به فضل خدا ، خویش

  ز کوله بار شهیدان که روي شانۀ ماست

  اي که به دوش امام جانباز است به چفیه

  غیرت و پیوند هم، همین چفیه است نماد

  ها پرسید نشان رفعت ما را ز قله

  ي دریــــادالن گمـــنامی شناســـنامه

  ي سرخ را کند فریاد هزار خاطره

  نماد صدق و صمیمیت و صالبت و صبر

  ي علمداران پیام ساده و پیچیده

  امانتی که به دوش تمام حق طلبان

  در امتداد حراست ز کشور و ناموس

  اي پرچم سبز و سفید و سرخم کهفد

  یگانه ارث به جا مانده از شفیعانی

  قسم به خون شهیدان که باب حاجاتند

  هاي حضور شود به لطف خدا و حماسه
 

  که کودتا به چنین قدرت و وسیعی نیست 

  شبیه معجزه باشد دفاع علمی ما

  ي جهان هستیم انیس خلق ستمدیده

  ایم جهان را به صلح و استغنا گرفته

  ایم به علمی که حقمان بوده رسیده

  چو کودتاست ولی بر علیه استکبار

  کنون گداي سر کوي خصم دون بودیم

  و بر اطاعت دشمن همیشه مجبورند

  نوشند ي او آب هم نمی و بی اجازه

  و انقالب عظیم فناوري کردیم

  رموز قدرت و فتح و مقاومت پیداست

  :براي اهل بصیرت هزار و یک راز است

  ، همین چفیه است پیر خردمند هم به دوش

  ، همین چفیه است هاي دماوند هم به شانه

  ، همین چفیه است که حل شدند در اروند هم

  ، همین چفیه است کتاب گریه و لبخند هم

  ، هم همین چفیه است که شهر فاضله هستند

  ، هم همین چفیه است که از فرات گذشتند

  نهاده عهد پدافند هم همین چفیه است

  نماد صلح هدفمند هم همین چفیه است

  انیس آن گل پیوند هم همین چفیه است

که حافظان نظامند، هم همین چفیه است 

  توان و عزت ما حاصل مناجاتند

  ساز ظهور بسیج علمی ایران ، زمینه
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 دعاي سبز
  چرا جز جنگ بین مسلمین نیست؟

  چرا با اینهمه گنج خداداد

  چرا دائم به فکر اختالفیم

  هر صفحه از تاریخ اسالمچرا 

  ، بغیر از چرا در خاطرات دین

  چرا مهجور گشته روح وحدت

  میان مسلمین پیوند دادن

  آفرینی نفاق و فتنه و جنگ

  به جمع مسلمین آتش فکندن

  چرا با دشمن دین همنوائیم؟

  چرا در منجالب فتنه غرقیم؟

  چرا جز ظلم و تبعیض و جنایت

  دارند اغیار» حق وتو«چرا 

  از دهر» تبعیض«حذف این براي 

  توقع نیست از ادیان دیگر

  نباشد فرق مابین رسوالن

  کنون در امت عیسی و موسی

  ، دین آنها  چرا؟ چون در حقیقت

  براي حذف این ناحق ز عالم

  اگر اسالمیان وحدت گزینند

  ولی تا مسلمین در فتنه غرقند

  براي وحدت و صلح جهانی

  ، رایج البین چرا اصالح ذات

  ا مُسلم و تسلیم دینیماگر م

  اگر توحید و وحدت اصل دین است

  چرا رفتار حُکام مسلمان

  ایمان امیري ندارد سود

  چرا باید چنین آشفته باشیم؟

  چرا وحدت میان مؤمنین نیست؟ 

  نصیب مسلمین جز فقر و کین نیست؟

  مگر وحدت پیام و روح دین نیست؟

  ا جنگ و با آتش عجین نیست؟بجز ب

  هاي آتشین نیست؟ عزا و ناله

  المتین نیست؟ تَمسُک از چه بر حبل

  مگر دستور قرآن مبین نیست؟

  بجز کار سران مشرکین نیست

  ي مستکبرین نیست بغیر از حیله

  مگر دشمن ستیزي، امر دین نیست؟

  چرا تاریخ ما مجد آفرین نیست؟

  روان، پیوسته، بر روي زمین نیست؟

  چرا این حق براي مسلمین نیست؟

  رهی جز وحدت مستضعفین نیست

  چرا؟ چون نفع آنها جز در این نیست

  ها چنین نیست ولیکن بین امت

  براي حذف این ناحق، مُعین نیست

  ي مستکبرین نیست بجز بازیچه

  توقع جز ز اسالم مبین نیست

  عدالت در اسارت، بیش از این نیست

  یست؟گاه ظالمین ن جهان جز عرصه

  چرا در قلب ما نور یقین نیست؟

  هاي مسلمین نیست؟ میان فرقه

  چرا دنیاي ما بهتر از این نیست؟

  چرا در قلب ما جز قهر و کین نیست؟

  در عالم جز رضاي مشرکین نیست

  آفرین نیست که در صلح جهان، نقش

  چرا ما را بجز غم در کمین نیست؟
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  مقصر مسلمین بودند و هستند

  کسی که هست دنیایش جهنم

  گرهاست گاه فتنه جهنم وعده

  شهیدان مصلحان راستینند

  به هر عصري که رایج شد خرافات

  ولیاي دین شهیدندتمام ا

  خدایا وارث دین را مدد بخش

  زمینه سازي عدل جهانی

  سپارد کسی که راه وحدت می

  »خدایا اُمتم را متحد کن«

  دعایش را اجابت کن خدایا

  خداوندا جهانی کن پیامش
 

  هاي ما تقصیر دین نیست جهالت

  فردوس برین نیست به عُقبی، اهل

  و جنت جز سراي مصلحین نیست

  پیام خون بجز اصالح دین نیست

  عالجش جز دفاع راستین نیست

  و وارث جز امام آخرین نیست

  که جز مهدي، علی را جانشین نیست

  بجز در شیعه از ارکان دین نیست

  المرسلین نیست رهش جز راه ختم

  دعاي سبز احمد غیر از این نیست

  زوئی دلنشین نیستکه چون این آر

  که خیر خلق عالم جز در این نیست
 

 پرستی گاه حق وعده

  اي براي وطن عزیزم ، ایران سربلند چکامه
  

  وطن اي مــادر زیبــا سرشـــتم

  ز بس خون داده بهرت خلق عاشق

  حماسه ، مشق سرخ کودکانت

  عقاب آسمانهایت ، فراوان

  غرور مردمانت ، آریائی است 

  ، چو کورشتمام نیکمردانت 

  نبرد عاشقانت ، مرتضائی

  پُر است از آریوبرزن ، سپاهت

  تمام مرزهایت ، پُر ز چمران

  پُر است از آرش و رستم ، دیارت

  جوانانت ، همه دریاي غیرت 

  ي رزمندگانت شهامت ، شیوه

  ي جانبازهایت رشادت ، واله

  که باشد دامن سبزت ، بهشتم 

  شده دامان تو دشت شقایق

  و فهمیده بُود هر نوجوانت

  همه در جانفشانی مثل دوران

  و در ایثار و غیرت ، کربالئی است

  نثارانت ، سیاوُش تمام جان

  دل هر پهلوانت ، پوریائی

  گاهت یمهپُر از عباس و قاسم ، خ

  تمامی مرد جنگ و عشق و عرفان

  نثارت و اکبرهاي پرُدل ، جان

  چنان خرازي و جاوید و همت

  ي آزادگانت شرف ، شرمنده

  شجاعت ، خصلت سربازهایت
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  هاي وفــادار البــنیـــن چنــان ام

  ز عزم مردم دریادل تو

  

  اي مظهر ایثار و پیوند وطن 

  گر آید خیل دشمن در خلیجت

  تمام مردمانت از دل و جان

  همه ، اقوام و ادیان و مذاهب

  پرست است که کل خلق ایران حق

  الوطن ، ایمان خَلقت  چو شد حُب

  گاه عشق و ایمان  وطن اي جلوه

  گدازان گر شود آتشفشانت 

  

  وطن اي مادر پر عشق و احساس

  چو داري اینهمه گُرد علمدار  

  

  وطن اي مهد خونین دلیران 

  اهورائی است نام سرفرازت

  سه رنگ پرچمت دارد اشاره

  چو بیند خلق ایران پرچم تو 

  

  وطن اي ملک سلطان خراسان 

  الحوائج میزبانی چو بر باب

  

  وطن اي تاج فخر و آبرویم

  که در راه کمال و اقتدارت

  پرستی گاه حق وطن اي وعده

  الهی در پناه و لطف یزدان

  چاکت وجود بینهایت سینه
  

  زنانت ، شیرپرورهاي پیکار

  بُود امن و امان هر ساحل تو

  

  به ایمان شهیدان تو سوگند

  فنا گردد به گرداب بسیجت

  ، جوانان فدا کردند در راهت

  تو را یارند در دفع اجانب

  و خصم از وحدت ما در شکست است

  دفاع از تو بُود پیمان خَلقت

  که داري فرّ و شوکت از شهیدان

  کشاند دشمنانت به آتش می

  

  که باشد خلق تو شیداي عباس

  نداري غم ز شمران جهانخوار

  

  که باشد نام زیباي تو ، ایران

  فداي پرچم در اهتزازت

  و صلح و جانبازي ، همارهبه عشق 

  بریزد اشک ، از شوق و غم تو

  

  که بر خلق تو دارد لطف و احسان

  ي بیگانگانی مصون از فتنه

  

  ز حق باشد همیشه آرزویم

  نمایم جان ناقابل ، نثارت

  که هستی اردوي موعود هستی

  بمانی مقتدر در کل دوران

  فداي دین و خلق و آب و خاکت
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 دعای تاریخی
  ، نیاکان قبل از ما هزاران سال

  به رسم خود دعا و نذر کردند

  

  دعا و نذر من هم نیز این است

  و در هر عصر و اقلیمی که هستند

  

  خواهد ز نسلم دلم هرگز نمی

  الهی قلبشان پیوسته سرشار

  

  دانم هزاران سال دیگر نمی

  ولیکن مطمئن هستم که نسلم
 

  دعا کردند ما دیندار باشیم 

  یار باشیمکه ما با نوح دوران 

  

  که اعقابم سعادتمند باشند

  به عهد مهدوي پابند باشند

  

  کسی از لطف حق محروم باشد

  ز عشق چارده معصوم باشد

  

  طریق و مذهب آیندگان چیست

  یکایک تا ابد سرباز مهدي است
 

  

  روز جھانی صلح
  

  دوست دارم غرق خوشبختی ببینم مردمان را

  جهان رااي بی جنگ و خونریزي ببینم این  لحظه

  

  

  گشته دنیا از جهالت، زشت و سرشار از تعفن

  دارم ببینم غرق زیبائی زمان را دوست می

  

  دارم بکارم در جهان بذر محبت دوست می

  تا ببینم در همین دنیاي چون دوزخ جنان را  
  

  

  دارم ببارد بر زمین باران وحدت دوست می

  ، ببینم گنبد رنگین کمان را تا که بر عالم
  

  

  

  

  نیست تاریخ بشر جز مایۀ ننگ و تأسف

  آرزو دارم ببینم عزّت آیندگان را
  

  

  

  ، آرزو دارم که روزي آسمان قهر است با ما

  باز بینم صلح و پیوند زمین و آسمان را 

  
  کند بیداد جرم و فقر و تبعیض و عداوت می

  ، درد و رنج بندگان را بارالها کن مداوا 
  

  

  شد در جهان، یک روز، روز صلح باشد کاش می

  تا نبینم الاقل یک روز ، اشک مادران را
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  کشی باشد مرامم ن سربازم و دشمنگرچه م

  آرزو هرگز ندارم کشتن همسایگان را
  

  

  دوست دارم چون شهیدان، جان فداي صلح سازم

  ، میهن و کل جهان را تا در امنیت ببینم

  
 

  

  

  ، ولی گر هر خسی تازد به خاکم عاشق صلحم

  ، از نو سپاه دشمنان را خون کِشم در خاك و می

  
  تا که گردد دین مخلوق خدا عشق و عبادت

  آرزو دارم ببینم دولت صاحب زمان را 
 

  زورقی در کیھان

  شور جنونم ، پایان ندارد

  هر دردمندي ، درمان شد و رفت

  است تنهااینک ، طبیبم ، مانده

  تنهائیِ او ، شد شامل من

  امشب ز مستی ، بی اعتدالم

  و او ، در کل هستی من هستم

  من جز طبیبم ، سلطان ندارم

  جانم گرفت و جانی دگر داد

  از درد و درمان، دیگر خبر نیست

  پایان  دردم ، آغاز  وصل  است
 

  حالی که دارم ، طوفان ندارد 

  جز من که دردم ، درمان ندارد

  دیگر بجز من ، مهمان ندارد

  زیباتر از این ، امکان ندارد

  کّان نداردچون زورق دل ، سُ

  گنجایش ما ، کیهان ندارد

  جز من طبیبم ، دربان ندارد

  جانی که غیر از ، جانان ندارد

  بازار وحدت ، دکّان ندارد 

  آغـاز  وصلم ،  پایان   ندارد
 

   1425سحر نهم ربیع االول  - قم 

  1383مصادف با دهم اردیبهشت ) عج(سالروز آغاز امامت حضرت مهدي 

  اعجاز ایمان
  ي باور خودبه اندازه و هر کس

  یقین گر نداري به اعجاز ایمان

  هر اندازه ایمان به اعجاز داري

  بینی ار دست امداد غیبینمی

  شکافد چو طفلیدعا جبر را می

  نجنگی اگر فاش با نا امیدي

  کند ساغر خودز اعجاز ، پُر می 

  نیفکن به دریاي شک لنگر خود

  هستی تو یاریگر خودهمانقدر 

  نکن پر ز ورد و دعا دفتر خود

  که با گریه پیدا کند مادر خود

  ي یأس در سنگر خودشوي کشته
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  تو در کشور هستیِ خود امیري

  دعا نیست خودمحوري در اراده

  توانیتو با اذن حق در دعا می

  شکر و انفاق و بخشش و با توبه و

  توانی به حکم شفاعتو یا می

  نکن هرگز از سرنوشتت شکایت

  کسی نیست زندانی سرنوشتش

  چو عقل و اراده تو را هست رهبر

  هارها شو ز زندان بیحاصلی

  آن تو قائم به روح خدائی که با 

  تو داري پر و بالی از روح خالق

  خدا بر بشر داده تاج کرامت

  شوي وصل بر اوتو آنگونه باید 

  سالح رسوالن دعا بوده ، یعنی

  به وقت دعا پر شو از روح قدسی

  الحوائجالمتین است بابچو حبل

  شفاعتدخیلی ببند از وال بر 

  پسنددو راضی شو از هرچه او می

  اگر نیستی اهل توبه) غالما( 
 

  به هم زن قوانین، تو در کشور خود

  نظامی است چرخنده بر محور خود

  قضا دور سازي ز دور سر خود

  رها گردي از جرم یا کیفر خود

  ري بهره از قرب پیغمبر خودبَ

  ز نفس ویرانگر خودشکایت کن ا

  مگر اینکه زندان کند باور خود

  تو باید شوي تابع رهبر خود

  و ایمان بیاور به بال و پر خود

  کشی پیکر خودبه روي زمین می

  کِشد در بر خودکه با آن تو را می

  و او را نموده است فرمانبر خود

  شود وصل بر دلبر خودکه دل می

  تو باید مسلح کنی باور خود

  به معراج با شهپر خودبپر تا 

  تو باید شوي وصل بر یاور خود

  و کن عرضه بر او دل مضطر خود

  و تسلیم تصمیم درمانگر خود 

  نپیچان تو این لقمه دور سر خود
 

  روح کعبه

  کعبه جسم است و روح او موالست

  چرخد کعبه دور امام می

  در طوافی به همره هستی

  هرچه دارد تقدس این خانه

  دین است صاحب خانه صاحب

  امر حق هست الیق عبدي

  روح این اجتماع عرفانی

  باید از روح حج پدید آید
 

  اي تنهاست جسم ، بی روح ، مرده 

  چون عبیدي که عاشق و شیداست

  در مداري که روز و شب پیداست

  همه از یُمن صاحبی واالست

  صاحب دین ولّیِ امر خداست

  ترین گل دنیاست که خدائی

  والست وحدت و حرکتی به قصد

  اجتماعی که محورش موالست
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 عاشقم، پس ھستم
  عاشقم ، صاف و ساده ، پس هستم

  مثل صفرم که ارزش یک را

  ام دائم در ره عشق ، بوده

  اختیارم به دست معشوق است

  شوم مجذوب چون به هر جلوه می

  هستم از دولت جنون عمري

  از قطار اراده در ره وصل

  چونکه دارم ارادتی سرشار

  میوة رسیدة عشق هستم آن

  چونکه در آفرینش عالم

  خاکم اما براي کاخ وجود

نیستم من ولی دلم چون هست  
 

  داغ بر دل نهاده ، پس هستم 

  نماید زیاده ، پس هستم می

  ، ایستاده ، پس هستم مثل کوه

  عاشقم ، با اراده ، پس هستم 

  ساده ، مثل براده ، پس هستم

  عقل از دست داده ، پس هستم

  نگشتم پیاده ، پس هستمچون 

  بر اولوالعزم باده ، پس هستم

  که ز هستی فتاده ، پس هستم

  شـوم استـــفاده ، پس هستم می

  شوم خشت ساده ، پس هستم می

  فرش دارالــعـباده ، پس هستم
 

  ها ئینهفطرت آ

  عشق، یعنی من و تو در صدف تنهائی

  دست یک عاشق بیدل زده در عرش گره

  ها ت ما آینهست خدا فطر آفریده

  هدف از خلقت ما عاشقی و خوشبختی است

  اشرف خلق خدائیم و امانتدارش

  قلب ما ساغر مخصوص تجلّیات است

  هرچه از جنس هوس گشته به آتش محکوم

  عاقبت عشق زمینی به سماوات رسد
 ج

  حل شدن در دل هم با شعف شیدائی 

  روح سبز من و تو چون علف صحرائی

  زیبائیتا که تکثیر نماید هدف 

  که نهان کرده خدا در کنف دانائی

  داده این مرتبه بر ما شرف علیائی

  نیست پیمانۀ وحدت خزف سُفالئی

  در هوس نیست دمی جز اَسَف رسوائی

  بگنجد دو خدا در صدف تنهائی چون
 

 باغ تفقد

  رها مثل سیمرغ از خود شوید

  تمرد نمودید بر یکدگر

  به هر عهد و سوگند قهرآفرین 

  بگذرید و در آغوش همز خود 

  روان سوي قاف تجرد شوید 

  دمی هم ز خود در تمرد شوید

  براي خدا بی تعهد شوید

  از نو تولد شویدچو ققنوس 
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  شجاعانه از یکدگر بگذرید

  شما ریشه و برگ و بار همید

  به یک بوس و لبخند شورآفرین

  جهانی شدن در توان شماست

  اید شما در غزلهاي هم مُرده

  چه سخت است تنها مسافر شدن
 

  به میدان بخشش سپهبد شوید

  رها از هواي تَفرُد شوید

  مسیحاي باغ تفقد شوید

  اگر در قفس ، فارغ از خود شوید

  الهی که از نو تولد شوید

  بیائید و همبال هدهد شوید
  

 

  حق معرفت
  تقدیم به اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السالم

  اي شموس همیشه در اشراق

  شیعه ، حق محورهر که باشد چو 

  جویان قلب آزادگان و حق

  کربال جان عالم عشق است

  شود عاشق وجود شما می

  کوثر عشق در کتاب خدا

  عشق در جان ما تجلی کرد

  چونکه حق شما شده پامال

  اي غریبــــان عالــَـم خاکی

  بر شما داده حق ارادة خود

  هست عارف فقط خدا به شما

  جوهر شعر گرچه اغراق است
 

  ندارد به جز شما مصداق حق ، 

  هست روحش به وصلتان مشتاق

  کرده در نینواي حق ، اُطراق

  آسمان هم شده بر آن الحاق

  هر که دارد به عشق ، استحقاق

  گشته بر مادر شما اِطالق

  ما شدیم از قبیلۀ عُشّاق

  تا ابد کار ما بُود احقاق

  که شده پُر ز جودتان آفاق

  کرده جان شما به خود الصاق

  جائیم و گوهر اعماقما ک

  نیست مدح شما ولی اغراق
 

  ي اشراق سرمه

  در نور نشو خیره اگر عاشق نوري

  ي خود را کینه در نورشناسی دل بی

  یک شعله از آن نور به طور دل خود زن

  با پرتو فانوس دلت نور بیفشان

  ي ظلمانی عقلت بچکان نور بر دیده

  آنگاه بر آن چشم که مَحرم شده با نور

  چون حاصل آن نیست بجز ظلمت و کوري 

  ي نور چو مشکات بلوري کن محفظه

  آنگونه که در ذهن کند فکر خطوري

  ي وجودت به صبوري»سینا«ي  بر پهنه

  تا وارهد از خیرگی و جهل و جسوري

  ي اشراق سحوري با ناز بکش سرمه
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  ي معشوق ، که افتد شو از جلوه سرشار

  ي نور  دل آینه کن تا که شوي واسطه

  ي خویش و ببین فاش آنگاه شکن آینه

  پروانه صفت تا نشوي محو در آتش

  ي آخر عشق است پروانه شدن مرحله

  اي از شور و شعور است شریعت آمیزه

  گر عقل شود عاشق و عاقل بشود عشق

  موالي تو نزدیکتر از پرتو شمس است
 

  از هر مژه ، چون اشک به دامان تو ، حوري

  ريگر طالب فانی شدن و درك حضو

  ي هر ذره تو در حال ظهوري در سینه

  ي خود زنده به گوري ي اندیشه در پیله

  شوري پروانه نشو گر که هنوز آینه

  اي دل ز شهیدان بطلب شور و شعوري

  تقدیم کند بر تو جنون ، برگ عبوري

  پره دوري افسوس غالما که تو چون شب
 

  فضای سبز ھمدلی
  شاکرم،  به درگه خداي خود ، چنان همیشه

  و شهر مکه زائرم النبی مدینۀکه در 
 

  

  ها ، بدون قید نام و نان رهاتر از پرنده  

  ، طائرم در این فضاي روحبخش و عارفانه
 

  کند اش ، به من کالم می خدا به آیه آیه

  و جبرئیل او شده معلم و مشاورم
 

  

  به هر طرف که بنگرم ، ز هر نژاد و مملکت  

  در مجاورمبسی گل محمدي نشسته 
 

  غریبه نیستم در این ، فضاي سبز همدلی

  ولی غریب دولت و دیار هر مسافرم
 

  

  چرا دیار مسلمین ، شده غریق جنگ و خون  

  هاي دشمنان فاجرم چرا اسیر حیله
 

  کالم حق اگر شود ، کتاب وحدت اُمَم

  شود دمی ، صف عدوي کافرم شکسته می
 

  

  تمامی جهانخدا کند بیاید او ، که در   

  شود مرام همدلی ، کتاب دین فاخرم
 

    پُر از غزل شده دلم ، ز عشق مصلح بشر
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  کسی که انتظار او ، نموده است شاعرم
 

  غالم آن عزیزم و به شوق وصل روي او  

  ي مهاجرمهمیشه دربدرتر از ، پرنده
 

  قایق و فانوس

  قایق کوچکی در اقیانوس

  بی اراده ، بالزده ، بی تاب

  هاي آدمخوار طرف ، کوسه یک

  ها مرگبار و بی پایان لحظه

  نه شود بحر پر بال آرام

  برد یک برگ مثل طوفان که می

  سرنشینش اگرچه دلخسته است

  زین سبب ، او ، امیدوارانه

  نه براي شکست اقیانوس

  نیست فانوس او بجز امّید

  آخرین رشتۀ امیدش ، وصل

  گر امیدش دمی گسسته شود

  ین دریادلزنده ، آن سرنش

  شود گاه از تعب مدهوش می

  اش ولی امّید کند زنده می

  گر عاقبت آن امید معجزه

  کند، فتاده به خاك چشم وامی

  ها ماهی خفته او بین گوش

  قایقش ، واژگون ، کنار او

  آفتاب جزیره ، رؤیائی

  آنچه داده به او دوباره حیات

  زندگی ظلمت است و اقیانوس

  شدهرچه دل پُر امیـــدتر با
 

  غرق در موج و ظلمت و کابوس 

  چون پر کاه در دل گرداب

  یک طرف ، موج و تندر و رگبار

  عمر یک انسان: طول هر لحظه 

  نه شود شام بی ستاره تمام

  گشته قایق اسیر پنجۀ مرگ

  ست دل به یک یار بی نشان بسته

  نماید تالش ، جانانه می

  بلکه در پاسداري از فانوس

  تردیدبه مددکار غیب ، بی 

  ها ، فقط بر اصل در دل لُجّه

  قایق عمر او شکسته شود

  به امید سپیده و ساحل

  رود روي موجها بر دوش می

  دمد در دلش حیات جدید می

  اش ز بحر خطر شود منجی می

  روي شنهاي ساحل نمناك

  ها مانده در خاطرش، سیاهی

  رفته در خاطرات ماسه فرو

  هر پدیده در اوج زیبائی

  شنش به نجاتبوده امّید رو

  جسم و روح است قایق و فانوس

  روزگــــارش سپیــــدتر بــاشد
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  بند تجلیگاه ترجیع
 موزگاران حکیم جھانآصدرای شیرازی و تمام تقدیم بھ نابغھ بزرگ شرق ، مال

  کوله بار طلوع بر دوشت

  آئی پا به پاي سپیده می

  پاشی گل به گل بذر نور می

  با مناره چه نسبتی داري

  ترین تجلیِ مهر دساي مق
 

  طپد در آغوشت آسمان می 

  هاي شهود ، پاپوشت گیوه

  نشود دخمه هم فراموشت

  که شده عاشقانه چاووشت

  که مالئک شدند مدهوشت
 

  در کدامین شب و تجلیگاه

  اي با پیمبران همراه بوده

  ات ظرف وسعت و ژرفاست سینه

  بادبانهاي زورق ادراك

  لیک ، اي بینهایت آبی

  همیشه تنهائید تو و دریا

  اي به ظاهر مسطح و آرام
 

  و دلت همکالسیِ دریاست 

  ام باز و بسته ، مدتهاست کرده

  ساحلت چون همیشه ناپیداست

  تر شود تنهاست هرکه شفاف

  هاست اندرت تالطم که به ژرف
 

  در کدامین شب و تجلیگاه

  اي با پیمبران همراه بوده

  گوئی وقتی از شرح صدر می

  ست هائیابدیت ، طنین تن

  ریشه در جاودانگی داري

  کفش تنگ بهانه پر ریگ است 

  ات فقط عشق است اي که سرمایه

 

  با مرام کویر همسوئی 

  و تو پژواك آن هیایوئی

  روئی که فقط در سکوت می

  پوئی کشف را پا برهنه می

  و رضا بر رضایت اوئی

 

  در کدامین شب و تجلیگاه

  اي با پیمبران همراه بوده

  پلۀ تردیدهست لغزنده 

  تا مدار فنا عروجم ده

  کوهکن ، سینۀ مرا بشکاف

  شود داغ را شکوفا کرد می

  اي که درس کسوف کامل را
 

  آه ، دستم بگیر اي خورشید 

  جاوید جوهربِرِسانم به 

  اي تبعید که در آن گشته الله

  ها پاشید و گالبش به گونه

  شود از غیاب تو فهمید می
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  در کدامین شب و تجلیگاه

  اي با پیمبران همراه بوده

  شود خال آل بودا را می

  توان با پیالۀ اغراق می

  شود کودکانه خنثی کرد می

  شود در خیال خود حل کرد می

  اي معلم که طیف ایثارت

 

  دید و بخشید صد بخارا را 

  در دل قطره ریخت دریا را

  مشکالت عظیم فردا را

  مشکالت محال دنیا را

  در نَوَردیده ذهن رؤیا را

 

  در کدامین شب و تجلیگاه

  اي با پیمبران همراه بوده

  ربع جمعیت جھان
  کنی ، اخبار رادیو باز می

  وضع دنیا خراب و بحرانی است

  گوئیا هرچه فقر و بدبختی است

  حق ما نیست اینهمه تحقیر

  نیست وحدت میان دولتها

  ربع جمعیت جهان هستیم

  اختالفی میان امت نیست

  گشتکفایت،  از امیران بی

  دوزخ است اینکه ما در آن هستیم

  گشـــتیم ســــرور روزگـــار می

  دشمن از ما گرفت وحدتمان

  ها ساخت هر زمان، از ما فرقه

  تا فروشد به ما سالح جدید

  ما چـــنان مـوش آزمایشـــگاه

  هر نمازي چو درس وحدت ماست

  سهم ما از نماز وحدت چیست

  با چنان ثروتی که حضرت حق

  ار، ما، فقط یکبارگر که یکب

  باز از جنگ و وحشت و کشتار 

  اسالمیان ولی غمبار وضع

  گشته ما را نصیب در اعصار

  جهل ما نیست قابل انکار

  اند بی مقدار زین سبب گشته

  یک نفر مسلم است از هر چار

  اختالفات خفته در دربار

  ارض اسالمیان به فتنه دچار

  هاي استکبار دوزخ فتنه

  گر که بودیم همدل و همیار

  داد بر ما تَفرُّق بسیار

  فکارمنحرف کرد وحدت ا

  ها تکرار تا شود جنگ و فتنه

  آزمایش شدیم با بُمبار

  تا بگردیم متحد، هر بار

  جز هدر دادن نماز و شعار

  کرده بر مسلمین دهر ، نثار

  شدیم از پیام حق، سرشار می
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  شدند فخر جهان مسلمین می

  خواهش مصطفی ز امت چیست؟

  هست توحید منشأ وحدت

  ترین سوژه هست وحدت مهم

  گر بخوابد میان ما فتنه

  کار دشمن ولی بُود فتنه

  کارد دمبدم بذر فتنه می

  هست تکلیف ما مسلمانان

  باید از خود گذشت مثل علی
 

  تا ابد در صدارت و اصدار

  وحدتی عاشقانه و پربار

  روح دین وحدت است در هر کار

  ، در اشعار ، در سلوك در هنر

  مان بیدار شود بخت خفته می

  تا که بر ما شود همیشه سوار

  ، گرگ پیر استعمار بین ما

  وحدت و مهرورزي و ایثار

  ها تکرار تا نگردد سقیفه
 

  سوغاتي از کھکشان
  دمید کودکم بر آب و صابون می

  کهکشانی از حباب رنگ رنگ

  شدند ها یک یک شکوفا می حلقه

  با نشاط و لذت و شور و شعف

  آفرید سرعت که او میبا همان 

  در مسیر بازي آب و هوا

  بینهایت کهکشان مثل حباب

  ي زیبا و ناز اینهمه سیاره

  با دمی آیند یک یک در وجود

  حساب عمر آنها گرچه باشد بی

  سنجش ما ، در زمان پندار ماست

  سال و ماه و هفته و لیل و نهار

  آید پدید روز و شب از نور می

  انگرچه باشد شمس ، معیار زم

  در قیاس کل هستی ، شمس ما

  گر که خواهی فاش،عمر کهکشان

  عمرما نسبت به هستی،هیچ نیست

  هیچ ، یعنی کل اسرار وجود

  شد پدید صد حباب از هر دمش می 

  درنگ شد بی رقصنده می در فضا ،

  شدند در مداري منحنی ، وا می

  زد به کف کودکم پیوسته کف می

  شدند آن کهکشانها ناپدید می

  شد در فضا ذهن من پاشیده می

  ریشه دارند از ازل در عرش آب

  میرند باز گردند و می خلق می

  در دمی دیگر فنا گردند زود

  بیش و کم باشد چوعمر یک حباب

  ما ، در خطاست زین سبب اندیشۀ

  ظرف عمر ماست ، نی پروردگار

  گردد جدید سال ما ، در وهم می

  اي در کهکشان هست او خود نقطه

  کرم شب تابی است در عمق فضا

  در کف صابون بِدَم چون کودکان

  پس هدف از خلقت این هیچ چیست؟

  هیچ گشتن ، هست معناي سجود
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  گر ، به راز هیچ بودن پی بریم

  معنی اهللا اکبر ، در عمل

  بی زمانی، حاصل این وحدت است

  غوطه ور» بی زمانی«گر شوي در
 

  همسفر در عرش با پیغمبریم

  ازلهست لذت بردن از راز 

  این رهائی ، منشأ هر لذت است

  شوي از راز هستی با خبر می
  

 

 85/  11/  24 -قم 

  اسباب ظھور

 در رثای حضرت زینب کبری سالم هللا علیھا) عج(التجا بھ حضرت صاحب االمر 

 السالم اي مهدي صاحب زمان

 اي ستون خیمه سبز حیات

 در تمام هستی ما حاضري

 از شما هر کهکشان در حرکت است

 گر نمی پاشد ز هم ارض و سما

 گرچه در ظاهر به شیعه رهبري

 انقالب ما ولی با فجر نور

 نهضت ما از پیام زینب است

 چون شهیدان، جمله در تاب و تبیم

 داغ زینب در زمان تقسیم شد

 از غم ام المصائب روز و شب

 آه موالئی که هر صبح و مَسا

 بهر ما هم لطف و استغفار کن

 ه حق یاري کنیمتا تو را در را
  

  اي وصی و وارث پیغمبران  

  کز تو روزي می رسد بر ممکنات

  بر همه اوضاع دنیا ناظري

  از شما اهدا به هستی برکت است

  باشد از فیض تو و اذن خدا

  کل مخلوق جهان را سروري

  می کند آماده اسباب ظهور

  هر شهید ما غالم زینب است

  ما همه عباسهاي زینبیم

  ما تقدیم شدذره اي از آن به 

  روح ما می سوزد از داغ و تعب

  اشک می باري ز داغ کربال

  جان ما را الیق دیدار کن

  چون شهیدانت فداکاري کنیم

  

  حسرت خونین

 در مدح و رثاي شاهچراغ، حضرت احمد بن موسی بن جعفر علیهم السالم

  اي علمدار شاه خراسان

 السالم اي امیر اعاظم

 اي کریم و حکیم و دالور

  اي ابالفضلِ موال، رضا جان  

  ارشد قوم موساي کاظم

  ملجأ بیت موسی بن جعفر
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 حامی و جان نثار امامت

 اي اباالفضلِ صد پاره پیکر

 گشتی آخر تو مثل علمدار

 گرچه شد چشم عباس بسته

 لیک لبخند خونین زد آخر

 لیک تو در زمان شهادت

 حسرت دیدن مقتدایت

 پیکرت چاك چاك از سنان بود

 گاه بودي به فکر برادر

 لحظه اي با حسین و شهادت

 عاقبت حسرتت جاودان شد

 غریب والیت اي شهید

 ، اي ولینعمت ما  آه ، آه
  

  وامدارِ تو دین تا قیامت

   اي فدائیّ راِه برادر

  لیک ، محروم، از فیض دیدار

  گرچه شد قامت او شکسته

  با تماشاي چشم برادر

  منتظر بودي و غرق حسرت

  پاي رضایتجان سپردن به 

  غصه هایت ولی بیکران بود

  گاه در یاد معصومه، خواهر

  اسارت و  گاه با زینبین

  آخرین اشکهایت نهان شد 

  جان عشاق موال فدایت

  ، در دو دنیا کن شفاعت ز ما
  

  

  علمدار وفادار خمینی

کھ ذکر  آیت هللا عبدالرحیم ربانی شیرازی، رحمة هللا علیھ   شھید ،روح پر فتوح عالمھ مجاھدتقدیم بھ 

صفاتش ذکر خصائل و فضائل تمام شھدای روحانی و مبارزین انقالب است و این شعر بھانھ ای است 

 برای تجلیل خاضعانھ از تمام آن اسوه ھای شرافت و الگوھای مجاھدت  

 مردي که شجاعت صفت مختصرش بود

 و بصیرت هنرش بودعشق   روشنگري و

 در حق طلبی، شیر خدا راهبرش بود

 
 

 آن مرد مجاهد که دلش بحر بال بود

 نامش ز ازل زینت لوح شهدا بود

 پیوسته، دلش آینه روح خدا بود

 
 

 در سادگی و فقر و رضا، بود علی وار

 در خطبه و در حق طلبی، پیرو کرّار

 خلق و فقرا را چو علی بود مددکار

  

 
 آن عالِم فرزانه و فریادگر دین

 شد وقف، وجودش، به شکوفائی آئین

 

 
 قحطی لبیک به ایثار حسینیدر  

 او بود علمدار وفادار خمینی
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 آن یل بیدار و خردمندهرچند که بود 

 زنجیري و تبعیدي و آواره و در بند

 چون زلزله در کاخ ستم لزره در افکند

 
 این اسوه ایثار که آوازه نامش

 رفته است فراسوي زمان، مثل پیامش

 عرفان و قیامش: درمانگر هر جامعه 

 
 

 این آینه پاك که از فضل غنی بود

  در زهد و وال ، صاعقه خودشکنی بود

 
 
 

 ربانی شیرازي و آن عشق و رشادت

 باشد به ابد ثبت به دیوان شهادت

 

 
 پرتو او محو ز دوران  هرگز نشود

 تاریخ کند تا به ابد یاد شهیدان
 

  دستغیبشھید 

 تقدیم به روح مطهر شهید محراب، آیت اهللا سید عبدالحسین دستغیب

 شد چو پرپر به دست خوارج

  مَلجأ خلق و باب الحوائج

  یافت از فیض موال نتائج

  داده او را علوم مَناهِج

  شد ز هر ظلمت و فتنه خارج

  تا دهندت برات حوائج
 

  دستغیب، آن گل ذِي المَعارج 

  ، شدمثل جدش، به اذن خدا 

  چون به دل داشت شور شهادت

  نهج البالغه نور قرآن و 

  هر دلی گشت مجذوب نورش

  از شهیدان طلب کن شفاعت
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  دوبیتی ھا
  

  
  

  به شهر خفته باریدي ، سحابی

  هاي شهر ظلمت به روي شانه 

  

  علم جز در کف یاران ندیدیم

  علمداران قلم گیرید بر کف

  

  درون بزم گلها پا نهادم

  نگوئیدم چرا زارست و بیدل

  

  دلم بر عقل قرص خواب داده ست

  ترا آورده در دریاي چشمم

  

  همه شب آسمانبانست چشمم

  چنان می آیدت همره که گوئی

  

  به روي موجها حیران و خسته

  نه یلدا ساحلی دارد نه دریا

  

  اگرچه قطره ، اقیانوس ساز است

  اي را  ولی من می ستایم قطره

  

  ریبی دل منچرا در شک و در 

  جنونت زورق کشف و شهود است

  

  تو اسم اعظم پروردگاري

  کند پاك خدا روح خودش را می

  

  زدي بر چهرة این شهر، آبی  

  تو شوالي بلند آفتابی

  

  قلم در دست سرداران ندیدیم

  که خیري از قلمداران ندیدیم

  

  دلم بر زانوي گلها نهادم

  دلم را نزد گلها جا نهادم

  

  کلید سینه بر مهتاب داده ست

  دوباره دسته گل بر آب داده ست

  

  ترا اي مه نگهبانست چشمم

  مهتابگردانست چشمم گل

  

  دلم چون قایقی تنها نشسته

  نه رؤیاهاي این قایق شکسته

  

  و با دریا شدن ، او سرفراز است

  که بر سجادة شن در نماز است

  

  نداري جز جنون عیبی دل من

  شناور در یم غیبی دل من

  

  که روح پاك او در سینه داري

  اگر آن را به صاحب ، واگذاري
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  ریخت غمی در قلب شب ، کابوس می 

  به سیر حجلۀ خورشید رفتم

  

  نگاهش مثل امریکا ، محارب

  فلسطین دلم را چاره اي نیست

  

  دلم در معبر غم میخزد ، آه

  ز سیم خاردار کوي دلبر

  

  غرور انگیزي اي عشقفرهمند و 

  بُري حلقوم حالج به پنبه می

  

  چرا باید سیاووش تو باشم

  ندارم امن و آزادي جز آن دم

  

  نه هستم مسخ دین مومیائی

  بیا تا ساده گویم ، مثل سلمان

  

  بنی آدم ، چرا در فتنه غرقی؟

  نکن دین را براي حمله ، ابزار

  

  دلی از سنـگ در کـف داشـتم، کـاش

  این دل را شـکستـنـدهـزاران بـار 
  

  ریخت نوس میز هجران ، دیده ، اقیا

  ریخت ز چشمم تا سحر فانوس می

  

  غمش ، مانند اسرائیل ، غاصب

  بغیر از گفتگو با این اجانب

  

  و هر خاري دلم را میگزد ، آه

  نسیم خارداري می وزد ، آه

  

  فرحناك و سرور انگیزي اي عشق

  کار و شورانگیزي اي عشق چه شیرین

  

  و پیوسته کفن پوش تو باشم

  باشمکه در زندان آغوش تو 

  

  نه مُرتَدّم ، نه مالیخولیائی

  مسلمانم ولیکن آریائی

  

  چرا حیران میان غرب و شرقی؟

  نباشد بین ادیان هیچ فرقی

  

  و فریادي چنان دف داشـتم ، کاش

  دلی یکـبار مصـرف داشتم ، کـاش
  

  

  اگر که عقل مجموع خالئق
  فهمد به غیر از این حقیقت نمی

  
  زمین بین هزاران کهکشانت

  عاجز از کشف زمین است کسی که
  

  یکی گردد پی ادراك خالق 
  که ناممکن بُود کشف حقایق

  
  آسمانتبُود چون ارزنی در 

  ندارد ره به مُلک بیکرانت
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  خداوندا هزاران سال نوري
  ولی در عین دوري و بزرگی

  
  ز پیدائی، نهان از دیدگانی
  چه نزدیکی به دلهاي شکسته

  
  خدایا چون توئی بر خلق ، خالق

  جو ندارد چاره ذهن معرفت
  

  پرستند تمام اهل عالم بت
  خوشا آنانکه با اهللا اکبر

  
  شبی با چشم دل در بارگاهی

  آمد خودت را هم رصد کن ندا
  

  شود عمر بشر یک روز مفتوح
  بَود چون چشمکی عمر خالئق

  
  اي نیست خدا را ماضی و آینده

  زمان هم شامل مرگ است و جز حق
  

  جهان پیدا و پیدا جان آن نیست
  بشر هرچند واقف بر نشانهاست

  
  جهان یک دوزخ پر التهاب است
  کسی که نیست در دنیا بهشتی

  
  دنیایش ، بهشتیکسی که نیست 
  بهشت استاهل ولی در آخرت 

  
  اگر از راه ذلت بر نگردد
  نیابد تا کلید صلح و وحدت

  
  اگرچه در زمانها ، با اراده
  ولیکن تا قیامت بی گزند است

  ز فکر و عقل و وهم ما تو دوري
  درون سینۀ ما در ظهوري

  
  ز پنهانی ، عیان مانند جانی

  وهم و فهم بندگانی چه دور از
  

  گنجی تو در وهم خالئق نمی
  به غیر از اینکه گردد بر تو عاشق

  
  پرستند خداي وهم خود را می

  بت و بتخانۀ خود را شکستند
  

  رصد کردم فضا را در سیاهی
  که بینی برترین صنع الهی

  
  و در آخر بمیرد گر بُود نوح
  ولی وصل است بر حق عمر هر روح

  
  اي نیست بندهزمان هم مثل ما جز 

  اي نیست در عالم زندة پاینده
  

  عیان ، جسم است و روح آن عیان نیست
  ولی عارف به ذات بی نشان نیست

  
  و از جنگ و جنایتها خراب است
  به عُقبا هم گرفتار عذاب است

  
  ندارد غیر دوزخ ، سرنوشتی
  کسی که هست دنیایش بهشتی 

  
  بشر هرگز به عزت بر نگردد

  نگرددآدم به جنت بر بنی
  

  ز ادیان گشته سوء استفاده
  بِنائی را که حق ، بنیان نهاده
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  جهان ، از حاکمیت در تباهی است
  در این عالم که صنع حق تعالی است

  
  حکومت یک نیاز اجتماعی است

  ردمکسی باید شود حاکم به م
  

  جوامع از حکومت ناگزیرند
  چو قانون الهی گشته مهجور

  
  به مصداقِ خالئق هرچه الیق
  براي خدمت و صلح و سعادت

  
  بدون دین ، بدون حاکمیت
  محال است آن حکیم عالم آرا

  
  بشر چون آیتی با اختیار است
  تو مسئولی و پاسخگو به یزدان

 
  میان بی نهایت آفریده

  خالقبراي این شدي اشرف ، که 
  

  حکومت جلوة پروردگاري است
  به هر جا صالحان خدمتگزارند

  
  دال مثل شهیدان ، بذل خون کن
  شکستی چون بت خود را ، پس از آن

  
  فداي حق نگردد گر دل ما
  فداي میهن پاك شهیدان

  
  طریق حق پرستی ، با شهادت
  شهادت را بها ، غیر از خدا نیست

  
  چو ما ، توحید ، در اندیشه داریم

  ترسیم از دریاي آتش نمی

  و تاریخ بشر ، غرق سیاهی است
  حکومت ، حق ادیان الهی است

  
  بشر ، محتاج تشریک مساعی است
  که در راه خدا و خلق ، ساعی است

  
  همه محتاج قانون و مدیرند
  حکومتها به شیطانها اسیرند

  
  بشر ، شد بردة حکام فاسق
  نباشد بهتر از قانون خالق

  
  عبث باشد نظام سبز خلقت
  رها سازد جهان را بی خالفت

  
  در عالم جانشین کردگار است

  ي پروردگار است که روحت هدیه
 

  تو هستی برترین نوع پدیده
  تو را بهر خالفت برگزیده

  
  طریق و بستر خدمتگزاري است
  همانجا نفخۀ فردوس جاري است

  
  ون کنخالیق را به وحدت رهنم

  همه بتهاي عالم سرنگون کن
  

  ندارد ارزشی آب و گل ما
  تمام هستی ناقابل ما

  
  شود تکمیل در باغ عبادت
  خوشا جانی که دارد این سعادت

  
  به دنیا ، بت شکستن ، پیشه داریم
  که در باغ شهادت ، ریشه داریم
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  حکومت بر جهان تا خانواده
  اراده داده بر تو ایزد پاك

  
  چو دین با فطرت مردم عجین است
  جهان تا دهکده ، حق حکومت

  
  حکومت ، سایۀ حق در زمین نیست
  نشو بازیچۀ دین سالطین

  
  حکومت ، ارث جمع صالحین است
  براي این حکومت ، بذل خون کن

 
  طلب کنز مذهب ، عزت و وحدت 

  چه دیندار و چه بیدین ، از حکومت
  

  تو که یک بار باید جان سپاري
  بجز این ، بایدت هر لحظه ، جان را

  
  دریغ از مسلمین بی تفاوت
  اگر که بت پرستی حکم دین است

  
  رها کن رسم توجیه و کلک را

  ، مرز ، بین فطرت خلق نباشد
  

  چو آئین ، بردة دربارها شد
  ننشد دین خدا مغلوب دشم

  
  دیانت با سیاست چون عجین است
  عوض کن سرنوشت خویش و مردم

  

  مُدرس اسوة دین سیاسی است
  از او آموز احکام سیاست

  
  کسی که راه و رسمش ، کربالئی است
  بُود او خصم ظالم ، یار مظلوم

  بُود مشمول قانون اراده
  که دنیا را کنی دارالعِباده

  
  ا ابزار دین استشهان را سلطه ، ب

  به حکم دین ، فقط با صالحین است
  

  و هر حاکم ، خدا را جانشین نیست
  که هر شاهی امیرالمؤمنین نیست

  
  و صالح ، منجی مستضعفین است
  که سلطانش ، خدا را جانشین است

 
  طریق مُصحف و عترت طلب کن
  فقط صلح و فقط خدمت طلب کن

  
  چه بهتر در ره جانان سپاري

  و میر و خان  سپاريز ترس  شاه 
  

  سازند از شاهان خود ، بت که می
  ندارد دین و بیدینی ، تفاوت

  
  به هم زن گردش چرخ و فلک را

  طرح صلح مشترك را به پا کن
  

  به نام دین بسی کشتارها شد
  ولی صدپاره از دیندارها شد

  
  دخالت در حکومت ، حکم دین است
  که این دستور قرآن مبین است

  

  بی هراسی استستیغ اعتقاد و 
  شناسی است که دینش وحدت و دشمن

  
  همیشه ، چون شهیدان خدائی است
  و در دین و سیاست ، مرتضائی است
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  هزار آتشفشان سرخ و بی تاب
  کسی که در سکوت سرد ظلمت

  

  حقیقت خفته در روح شریعت
  را نبینی اگر که واقعیت

 
  حقیقت یعنی اینکه کیست انسان
  کسی که غافل از روح خدا شد

  
  حقیقت ، روح دین و اعتقاد است
  حقیقت یعنی اینکه جانفدا شو

  
  حقیقت یعنی اینکه تا قیامت
  خلیفه بودن انسان به این است

  
  ز وحدت شد پدید انوار کثرت

  کند حکم در این هجرت ، عدالت می
  

  شــناســان بقــایند رهرســـوالن 
  بُود دربار آنها عالَم غیب

  
  بجز حق ، در حقیقت چیست انسان
  ز روح خود خدا در ما دمیده

  
  حقیقت نیست جز ذات الهی
  اصالت نیست در هیچ آفریده

  

  گوید اناالحق غیر احمق نمی
  ولی هر قطرة خون شهیدان

  
  حقیقت خون مظلومان دنیاست

  یستحقیقت اینکه خون بی منتقم ن
  

  ست وطن ، ناموس و عشق و خانواده
  وطن ، هر قوم و مذهب را چو مادر

  »نَـوّاب«بُود تصویري از عرفان 
  گدازان گشت و شد خشمش چو گرداب

  

  ولی دشمن بُود یک واقعیت
  نباشی الیق کشف حقیقت

 
  در این عالم براي چیست انسان

  ؛ نیست انسانبُود حیوان ناطق 
  

  حیات تو ، عقیده با جهاد است
  به هر جا ظلم و تبعیض و فساد است

  
  تو مسئولی به هر خیر و خیانت
  که گردد مجري حق و عدالت

  
  گردد به وحدت و کثرت باز می

  که باشد ره شناسی بین امت
  

  پس از آنها ، امامان رهنمایند
  و با موعود هستی همنوایند

  
  نیست انسانبه غیر از جلوة حق ، 

  که باشد با خدا همزیست انسان
  

  بجز این ، هر بیانی هست واهی
  که او نور است و این دنیا ، سیاهی

  
  که این دعوي بُود از جهل مطلق

  اناالحق: به نزد منتقم ، گوید
  

  که در آن ، خون حق تا حشر پیداست
  و عدل منتقم پیوسته برپاست

  
  ست تجلیگاه ایثار و اراده

  ست دل خود جاي دادهبه گرمی در 
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  اگر دنیا نباشد دین به پا نیست
  وطن چون بستر آئین و دین است

  
  ملل ، میراثدار رنج و دردند
  خداي کل ادیان گر یکی هست

  
  بُود تاریخ مثل کوه ننگی
  حکومتها چو دائم در نبردند

  
  خستهنشو از ذکر حق ، مأیوس و 

  دهد پاداش هر کار همین جا می
  

  حقیقت خفته در گلزار فطرت
  خدا در قلب سخت افزار عالم 

  
  اگر دنیا برایت نحس و زشت است
  به اشکی فکر خود را شستشو کن

  
  و انسان ، نیست چیزي جز اراده
  به تصمیمی جهانت را عوض کن

  
  رسوالن خدا از یک تبارند
  نبرد بین ادیان مشکل ماست

  
  پیغمبران ، ارباب ادیان پس از

  هدر شد خون میلیونها مُوحّد
  

  چو دین شد آلت مردم فریبی
  بنام دین چنان کشتند هم را

 

  و دین آمد که با صلح و سعادت
  ولی با نام دین در طول تاریخ

  

  رسوالن خدا بر یک مرامند
  پیام وحی ، عشق است و سعادت

  در آن ، جاري قوانین خدا نیست
  والي آن ز دینداري جدا نیست

  
  اسیر جنگهاي گرم و سردند
  چرا اصحاب با هم در نبردند

  
  که غیر از خون و دودش نیست رنگی

  شد کاش جنگی به نام دین ، نمی
  

  که هرگز باب عدلش نیست بسته
  که او حق است و جاي حق نشسته

  
  اسی کار فطرتبُود هستی شن

  نموده نصب نرم افزار فطرت 
  

  همیشه سرنوشتت بی بهشت است
  که فکرت جبرئیل سرنوشت است

  
  اراده چیست؟ یک تصمیم ساده

  خانواده که هستی با خدا ، هم
  

  امانتـــدار یک پـــروردگـــارند
  رسوالن مشکلی با هم ندارند

  
  زدند آتش به اردوگاه ایمان

  سل انسانو شد از دین ، فراري ، ن
  

  بپا شد قرنها جنگ صلیبی
  که دین افتاد در کنج غریبی

 

  دهد پایان به جنگ و جهل امت
  بپا شد جنگ هفتاد و دو ملت

  

  دار یک کالمند همه آئینه
  هاي این پیامند و ادیان جلوه
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  ز بــس رایـج شـده  درّنـده خـوئی
  ت در کشـف حقیقـتنیـازي نیـس

  

  حسد در سیـنه چـون آتشفشان است
  خوشا جنگل ، خوشـا قانـون جنگل

  

  درون سنــگري در شــام ســردي
  نتـرس از آنـکه با او در نبــردي

  
  عبادت ، غیر عشـق و بنــدگی نیست
  ولی نسبت به لطفش ، حمد مخلوق

  
  خدایا از گنــاهان در هــراســم

  ببخشـــايولیـکن ، با گناهانم 
  

  ام کن خدایا رحم بر شیدائی
  شدم عریان ز دنیا مثل طاهر

  

  تـو زیبـائـی و مـن زیـبـا پـرستــــم
  نکن از بـزم خود محرومـم امشـب

  
  ي ما بی نیاز است خدا از سجده

  تناول کن ز ناز و نعمت حق
  

  ز دوزخ با مراد خود شبِ دوش
  در دل من زد جرقه خطائی

  

  ر نیستخداوند جهان بیدادگ
  تو خود را دل آتش نینداز

  

  دعا دستور قرآن مبین است
  به هر حالت ، دعاي عاشقانه

 

  دعا اظهار عشق خود به یار است
  تر کسی باشد ز فضلش کامران

  و رایج گـشـتـه، کار فـتـنـه جـوئی
  به چشـم بـرزخی یـا غـیـبـگـوئی

  

  دیگـران استطمـع ، آتش زدن بـر 
  که از این هر دو دوزخ در امان است

  

  :رادمرديگفــت با من  چنیــن می
  بترس از آنکه بر او لطف کردي

  
  حیات بـی عبادت ، زنـدگی نیســت
  بـغـیر از مـایـۀ شـرمندگی نیسـت

  
  که خود شرمنده و در التماسـم
  نماز و طاعت و حمد و سپاسم

  
  ام کن اجابت حاجــت رؤیائی

  ام کن غــرق در زیبائی خدایا
  

  که بـوده دیـن و آئـیـن الـسـتـم
  که از خـمخـانۀ عشـق تو مستــم

  
  ي زیباي ناز است عبادت سفره

  ضرر بر خود نزن تا سفره باز است
  

  گذر کردیم و دوزخ بود خاموش
  و دوزخ شعله ور شد گوش تا گوش

  
  در آن ذات مقدس فکر شر نیست

  تافروز دگر نیس که جز تو آتش
  

  سالح انبیا و مؤمنین است
  العالمین است مددخواهی ز رب

  

  ستایش کردن پروردگار است
  که دائم ارتباطش برقرار است
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  دعا مانند استحمام روح است
  دلی که پاك شد با آب توبه

  
  خواهم از تو خدایا معذرت می

  خداوندا تمام خیر دنیا
  

  بهشت است بهاي جان انسانها
  ز دوزخ سوي جنت شو فراري

  
  بهشت آخرت از راه دنیاست
  کسی که نیست در دنیا ، بهشتی

  
  نداري گر تو ایمان بر شفاعت
  دعایت مطمئناً مستجاب است

  
  شبستان دلم را ماه دادي
  خدایا از تو ممنونم که من را

 
  پر از شور و نشاط و افتخارم
  تو مثل خود نداري همنشینی

  
  ام من اي شرمنده اگرچه بنده

  نکن محتاج غیر از خود دلم را
  

  زبانم الل شد از فرط ذلت
  نمائی یقین دارم که عفوم می

  
  گریزم از عذابت خدایا می

  پناهم ده که با شرم و خجالت
  

  خداوندا ز بس هستی تو غفار
  اگرچه من بدهکارم به عدلت

  
  اگرچه در سَرایش داده راهم
  ولی در محضرش شرط ادب نیست

  دعا ، تواب گشتن چون نصوح است
  الفتـــوح است خدایش ضامن فتـــح

  
  خواهم از تو گذشت و مغفرت می

  خواهم از تو و خیر آخرت می
  

  جهنم حاصل افکار زشت است
  کلید سرنوشت است که افکارت

  
  سبــــز عُقباست که دنیا مزرع سر

  بدون بهره از فردوس فرداست
  

  نکن بر حضرت او عرض حاجت
  اگر که مطمئنی بر اجابت

  
  ز خود نوري به این گمراه دادي
  به جمع دوستانت راه دادي

 
  که هستی خالق و پروردگارم
  ولی من همنشینی چون تو دارم

  
  ام من کندهبه جز تو از همه دل 

  ام من که بر باب تو بار افکنده
  

  به درگاه تو افتادم به لکنت
  ولیکن من چه سازم با خجالت

  
  به سوي فضل بی حد و حسابت

  ام من بر کتابت پناه آورده
  

  طمع در لطف تو کردم دگر بار
  ولی از فضل تو هستم طلبکار

  
  و از اَنعام او چون پادشاهم
  که از او نعمتی دیگر نخواهم
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  غیر از حسرت و امیدواري به
  اگر خواهی بپرسی ، بی تکلم

  
  هاي روزگارم من از خوشبخت

  نباشد دولتی باالتر از این
  

  خدایا عشق بی آالیشم ده
  ز رَوح و رحمت خود در دو دنیا

  
  چو هر کار تو باشد عین رحمت
  ولی از دولت قرآن و عترت

 
  تو که داراي احکام یسیري
  عبادتهاي بی مقدار ما را

  
  »داد«ام در آتش  اگر سوزانی

  ولی قلب رسولت شاد گردد
  

  کشانَد نفس ، ما را به  پَستی می
  اگر یک لحظه ما را واگذاري

  
  خداوندا خودت در وحی نازل
  کنون ما سائل فضل تو هستیم

  
  خداوندا عطایاي نهانت
  فزون کن کیل ما را چونکه داریم

  
  منم عبدي که در حال اسارت

  ر هر دو دنیانبخشی گر مرا ، د
 

  سکوتی سبز الي این علفهاست
  دل من تا سحر ، صلوات بفرست

  
  تو دادي بینهایت ناز و نعمت

  گردم در آفاق چو ماهی هرچه می

  خداوندا نپرس از من چه داري
  روم با شرمساري به دوزخ می

  
  به لطفت در دو دنیا رستگارم
  که من پروردگاري چون تو دارم

  
  مرا خالص کن و پاالیشم ده
  خدایا کوثــــر آرامـــشم ده

  
  دو دنیا هست چون بحرین رحمت
  عطا فرما به ما کِفلین رحمت

 
  پذیري و طاعتهاي کم را می

  کثیري اعاتطمبدل کن به 
  

  شود شاد قلوب دشمنانت می
  اگر سازي مرا از آتش آزاد

  
  چشاند ، نفس ، ما را هالهل می

  نشاند ، نفس ، ما را در آتش می
  

  نمودي امر بر اکرام سائل
  هاي کامل و خواهیم از تو نعمت

  
  دهی بر دشمنانت تو حتی می

  درون سینه ، مهر دوستانت
  

  به موالي خودش کرده جسارت
  حاصلی غیر از خسارت ندارم

 
  که خوشتر از نواي چنگ و دفهاست
  گل سرخ محمد این طرفهاست

  
  به مخلوقات خود ، هنگام خلقت

  بینم بجز دریاي رحمت نمی
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  دعا یعنی کمال استفاده
  طلب کن بهترین تقدیرها را

  
  دعا یعنی سپاسی صاف و ساده
  نباشد نعمتی از جان گرانتر

 
  دعا ، اقرار بر هر اشتباه است
  مجال خود فریبی نیست اینجا

  
  دعا ترسیم یک دنیاي عالی است
  عجین است آن دعا با استجابت

  
  دعا ، یک راه درمان غریزي است
  براي یک حیات پر سعادت

  
  اي تـــو  آورده اگـــر دنبــــال بــــاد

  یابی تو چیزي از دعایت نمی
  

  دعا، با حضرت حق ، عشقبازي است
  آن یار را از» بی نیازي«طلب کن 

  
  هـسانـات و فـرافـم خـاگر دائ

  حسین ابن علی مانند خورشید
   

  
  ز قانون شفاعت ، با اراده
  که حق این قابلیت بر تو داده

  
  ز حق ، بر هرچه داده یا نداده
  که آن را رایگان ، حق بر تو داده

  
  بر ترك گناه است دعا ، اصرار

  که وجدان قاضی این دادگاه است
  

  جوئی و فرخنده حالی است سعادت
  که با خودسازي و کسب تعالی است

  
  دعا اصالح خویش و خودستیزي است

  جوئی و برنامه ریزي است دعا ، حق
  

  اي تـــو هواي نفس خود را بَرده
  اي تـــو که سوراخ دعا گم کرده

  
  استتقاضاي کمال و سرفرازي 
  ستکه آرامش فقط در بی نیازي ا

  
  انهـیفزاید زمـورا بـاشـه عـب

  د جاودانهـدرخش الم میـدر ع
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  رباعی ھا
  

  
  

  خیزد افتد و بر می این موج که می

  بیداري مسلمین چو امواج عظیم

  

  با تفرقه ، رخنه بین امت کردند

  با جنگ و فروش اسلحه بر طرفین

  

  اسالم مبینوحدت که بُود پیام 

  هرکس که زند ضربه به وحدت، بی شک

  

  در وادي مسلمین ، اگر وحدت بود

  کرد گر تفرقه را بَدل به وحدت می

  

  دشمن که همیشه در پی غارت ماست

  چون قدرت مسلمین بُود در وحدت

  

  چرخد در چنبر عشق ، ماسوي می

  شاهان به خیال خود امیرند ولی

  

  منظومۀ انتظام ، بی ناظم نیست

  حول و ال قوة الّا باهللا ال

 
  ترکیب است گردونۀ کهکشان که خوش

  این پیکرة عظیم تک سلولی

  

  بیزد در پیکر بحر مرده ، جان می 

  ریزد آخر ، شب ظلم را به هم می

  

  القا به قلوب ما ، خصومت کردند

  اغیار ، به مسلمین حکومت کردند

  

  در امت اسالم ، بَدل گشته به کین

  چون دشمن اسالم ، زده ضربه به دین

  

  کی اینهمه فقر و فتنه و وحشت بود

  کابینۀ مسلمین ، ابَرقدرت بود

  

  پیوسته پی شکستن قدرت ماست

  دشمن پی حذف وحدت از امت ماست

  

  چرخد می» وال«نقص و خلل ، حول  بی

  چرخد میمدار اولیا هستی به 

  

  ی به جهان حاکم نیستجز نظم اله

  جز دولت غیب در جهان قائم نیست

 
  در باغ وجود ، کمتر از یک سیب است

  صُنعش به مثال خلق یک آمیب است
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  آید آن مایۀ فخر و آبرو می

  یک روز به پایان جهان هم باشد

  

  باش که عرش در پی بهجت توست خوش

  اي نداري ز وجود بی روح ، تو بهره

  

  در مملکت وجود خود ، شاهی تو

  باور کندر هستی خود ، اراده را 

  

  در بین وسیله ها ، تو اصلی ایدل

  ها در چنگ زدن به حلقۀ واسطه

  

  ها اول ، بشناس در دعا ضابطه

  تا وصل نگشته قلب تو بر مبدأ 

  

  اندیشه قوي دار ، که رمز ظفر است

  یک سال چو شیر زندگانی کردن

  

  ات ، مرا قاضی باش یا رب به رئوفی

  در دهر کسی به سهم خود راضی نیست

 
  رب دل ما به عشق ، دارا فرمایا 

  گفتی به اسیر خود مدارا بکنید

  

  جهل من و تو تمام کی خواهد شد؟

  با وحدت مسلمین علیه دشمن

  

  از بس ز درون به جان هم افتادیم

  ي تلخ امت اسالم است این قصه

  جز با شهدا و صالحان یار نشو

  بیهوده به این و آن ، هوادار نشو

  

  پاداش ستمکشان احمق این است

  قانون بقا ، بطور مطلق ، این است

  

  لهی توال خلیفۀ: یادت نرود 

  خواهی تو از خود بطلب هرآنچه می

  

  تو آینۀ چهار فصلی ایدل

  تو حلقۀ مفقودة وصلی ایدل

  

  ها ترمیم نما سپس همه رابطه

  ها زحمت نده بر مالئک و واسطه

  

  از حیله بپرهیز که ننگ بشر است

  تر است از یک سَده روبه صفتی نیک

  

  بخشندة ناسپاسی ماضی باش

  من راضی باشام از تو ، تو ز  من راضی

  

  هم قسمت ما ، عیش گوارا فرما

  یارب به اسیر خود مدارا فرما

 
  ها حرام کی خواهد شد؟ این تفرقه

  ي انتقام کی خواهد شد؟ آدینه

  

  ي خود به دست دشمن دادیم آینده

  شادیم زینروست که ما همیشه دشمن
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  تا شیعه و سنی پی تکفیر همند

  گر این دو برادر به تفاهم برسند

  

  واهد شداین زاویه باز و بازتر خ

  با هر قدمی که در زمان برداریم

  

  اي حل بشویم باز آي که در ثانیه

  یک لحظه ز عمر را به غارت ببریم

  

  دشمن که همیشه در پی تاراج است

  بی جنگ ، فروش اسلحه تعطیل است

  

  با اینهمه اشتراك در دین رسول

  داریم اگرچه اختالفاتی چند

  

  شالودة جنگ سخت ، جنگ نرم است

  ایم تکفیر هم و تفرقه تا ما پی

  

  افروزي است دشمن که همیشه فکر جنگ

  از دشمن دین بمب خریدن تا کی؟

  

  ي ماست وحدت که پیام دین پاینده

  با اینهمه علم و ثروت و ملک و نفوس

  

  اي به چنگ آوردیم ما قدرت هسته

  این علم که حق ماست با لطف خدا

  

  نازد دشمن به سالح اتمی می

  به ایران عزیزگر خصم ، طمع کند 

  ي بدترین عذاب و اِلمند شایسته

  در هر دو سرا نزد خدا محترمند

  

  ز تو جانگدازتر خواهد شددوري 

  راه من و تو درازتر خواهد شد

  

  در نقطۀ اشتراك ، منحل بشویم

  یک عمر در آن لحظه ، معطل بشویم

  

  دایم به فروش اسلحه محتاج است

  با صلح ، عدو ز مُلک ما اخراج است

  

  بازیچه شدیم در کفِ خصم فضول

  باید که کنیم تکیه بر حفظ اصول

  

  بی شرم استدر تفرقه افکنی ، عدو 

  بازار فروش بمب و موشک گرم است

  

  با تفرقه بین ما ، به پول اندوزي است

  ترین پیروزي است صلح من و تو مهم

  

  ي ماست گر اقتدار آینده تضمین

  ي ماست آقائی این جهان برازنده

  

  اما نه براي بمب و جنگ آوردیم

  در چنگ ، براي روز تنگ آوردیم

  

  ازدت با زور به هر جاي جهان می

  بازد در ورطه خون ، هستی خود می
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  اي ز دانائی ماست این علم که جلوه

  )ص(با لطف خدا و پیش بینی رسول 

  

  ما مردم ایران که مسلمان هستیم

  گردید ز اهلبیت ، سلمان ، ز وال

  

  هرچند به جنگ و جبهه عادت داریم

  در صلح و نبرد ، تا ابد پیروزیم

  

  دنیا ز جنایت و ستم مشحون است

  تاراج و فسادهر فتنه و اختالف و 

  

  آن یار که آثار ظهورش پیداست

  هر چند نهان است ز چشمان بشر

  

  آن شهر که پنهان شده در دهر کجاست

  اي مجمع ساکنان مُلک و ملکوت
 

  

  ي کوچک از توانائی ماست یک چشمه

  آینده پر از عِلم ثریائی ماست

  

  ي اهلبیت و قرآن هستیم دلداده

  ما نیز ز اهلبیت سلمان هستیم

  

  در گسترش صلح ، سیادت داریم

  چون در دل خود شور شهادت داریم

  

  قلب بشر از جنگ و ترور پر خون است

  ي صهیون است ، دسیسه در کل جهان

  

  در چهرة هر گلی حضورش پیداست

  از پشت هزار ابر ، نورش پیداست

  

  دوران بدون کینه و زهر کجاست

  ایم ، آرمانشهر کجاست ما گمشده
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  :بھ جای مقدمھ

کوثریه کوثر نام کوتاهترین و اسرار آمیز ترین سوره شریفه قرآن کریم است و         

در این کتاب، . وثر و آنچه از کوثر نشأت می گیردچیز مرتبط و منسوب به کیعنی هر 

کوثریه نام قصیده اي چهارصد بیتی است که به عنوان یک ترجمه آزاد، درباره سوره 

 و نام کتاب که و مورد استقبال فرهنگدوستان والیتمدار قرار گرفتهکوثر سروده شده 

 که گرفته شده استقصیده رج است از آن در آن دنیز سراینده اشعار دیگر  گزیده

عالقمندان گرامی می توانند براي دریافت رایگان و صلواتی آن به سایت اینترنتی 

  .مراجعه فرمایند  www.hodhodiran.irانتشارات هدهد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7-16-2508-964-978 شابک  با شماره 1398کوثریه قبالً در سال اصلی کتاب       

تقریباً نصف و این کتاب که صفحه وزیري توسط انتشارات هدهد منتشر شد  584در

و  ، اخالقی عرفانی ،است و بیشتر شامل اشعار فلسفی آن  گلچینی ازکتاب قبلی و 

در پائیز وزیري صفحه  256می شود با توجه به هزینه هاي سنگین چاپ در اجتماعی 

و امید است مورد رضایت حق تعالی و  تهیه و تدوین شد »منتخب کوثریه«با نام  1400

  انشاءاهللا. قبول طبع مخاطبان عزیز و فرهیخته واقع شوداهلبیت علیهم السالم و 
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