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ﭼراغ اول :ﻣوﻻﻧﺎ

دوش آﻣد ﭘﯾش ﻣن ﻣوﻻی ﺑﻠﺦ

ﮔﻔت دارم رازی از اﺳرار ﺗﻠﺦ

ﺧواھﯽ آﯾﺎ راز ﻣﺎ را ای رﻓﯾﻖ

ﺗﺎ ﮐﮫ اﻧدر ذات ﺧود ﮔردی ﻏرﯾﻖ

ﮔﻔﺗم ای ﻣوﻻ ﻧﺑﺎﺷد درد ﻣن

ﺟز ھﻣﯾن رازی ﮐﮫ داری در دھن

ﮔﻔت ﮐردم ﻋﺷﻖ را ﺷﺎھراه دﯾن

ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد ھﯾﭻ ﺷﯾطﺎن در ﮐﻣﯾن

ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﺷﯾطﺎن ﺷده

ﺧﺻم دﯾن و ﻋﺻﻣت و ﻋرﻓﺎن ﺷده

ﭼوﻧﮑﮫ اﺳرار ﻧﮭﺎن ﮐردم ﺑﯾﺎن

اﯾن ﺑﯾﺎن ﺗﻘدﯾس ﻓﺳﻖ آﻣد ﻋﯾﺎن

ﺣﮑﻣت ﺗوﺣﯾدی ام در اﯾن اﺛر

ﺷر
ﺷد ﻣﺳﺎوات ﻋﻣل در ﺧﯾر و ّ

ﭘس ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻧدرﯾن ﺗﻔﺳﯾرھﺎ

واژﮔون ﺷد از در ﺗزوﯾرھﺎ

ﻟﯾﮏ ﺷﯾطﺎن را ﺗو رﺳوا ﮐرده ای

ﻣﺛﻧوی ام را ﭼﮫ اﺣﯾﺎ ﮐرده ای

ﭘرده ھﺎی ﺟﻌل و ﺗﻔﺳﯾر ﺷﻌﺎر

ﺑردرﯾدی ﺑﺎ ﻗﻠم ﭼون ذواﻟﻔﻘﺎر

ﻣرﺣﺑﺎ ﺑر ﻏﯾرت و ﻋرﻓﺎن ﺗو

آﻓرﯾن ﺑر دوﻟت ﺑرھﺎن ﺗو

ﺷﻣس ﺗﺑرﯾزی ﻣﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟﯾﺎ

ﻋﻧﻘرﯾب آﯾم ﺑﺳوﯾت در ﻋﻣﺎء

ﺗﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر دﮔر ﻏوﻏﺎ ﮐﻧﯾم

ﻋﺎﺷﻘﯽ را ﺑر زﻣﯾن اﺣﯾﺎ ﮐﻧﯾم

ﻟﯾﮑن اﯾن ﺑﺎرش ﺑﺳﯽ ﻋرﯾﺎن ﺗر

ﭘس ﺑزن اﯾن ذواﻟﻔﻘﺎر ﺑراّن ﺗو

ﻣﺻﻠﺣت ﺑرﮐن ﺑﺳﺎن ﺑوﻟﺣﺳن

رﯾﺷﮫ ﺷرک و ﻧﻔﺎﻗش را ﺑﮑن

ﺷرک دروﯾش و ﻧﻘﺎق زاھدان

ﺑرﮐﻧﯽ از رﯾﺷﮫ در آﺧراﻟزﻣﺎن

زﯾر و رو ﮐردی ﺗو ﻓرھﻧﮓ ﺟﮭﺎن

ﭘس ﺑرو ﺗﺎ رؤﯾت ﺷﺎه زﻣﺎن

ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت در ﺟﮭﺎن ﺑر ﭘﺎ ﮐﻧﯾم

ﺗﺎ ﻣﮭﯾﺎی ﻟﻘﺎء ﷲ ﮐﻧﯾم

ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم روی ﺧوب ﯾﺎر را

ﺗﺎ ﮐﻧﯾم ﺧﺎﻣوش ز ﺟﺎن اﯾن ﻧﺎر را

ﭼون ﻧﺑﺎﺷد آﺗش ھﺟران ﺑﺟﺎن

آدﻣﯽ را ﮐﻣﺗر از ﺣﯾوان ﺑدان

ﭼون ﺳﮕﯽ از ﺻﺎﺣﺑش ﮔردد ﺟدا

اﺷﺗﮭﺎ و ﺧواب او ﮔردد ﺗﺑﺎه

ﻣﯾﺷود در ﻗﮭر از ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش

ﺗﺎ ﺑﻣرﮔش ﻣﻧزوی اﺳت و ﭘرﯾش
٥

ھر ﮐﮫ را اﯾن ﻧﯾﻧوا آﺗش ﻧزد

ﺟﺎن او را آﺗش دوزخ ﺳزد

ھر ﮔﮭﯽ ﻧﯽ ﭼون ﻧواﯾت ﻣﯾﮑﻧد

اﯾن ﺧدا اﺳت ﮐو ﺻداﯾت ﻣﯾﮑﻧد

ﺑﺷﻧو از ﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕر آن ﻧدا

ھﻣﭼو اﺳراﻓﯾل در ﺻور اﻟﮫ

او ﻧﮭﺎن ﮔردﯾده اﻧدر ﺟﺎﻧﻣﺎن

ﭘس ﺑﺑﺎﯾد ﺑر ﺷوﯾم از ﺟﺎﻧﻣﺎن

ھﺳﺗﯽ ﻣﺎ ﺣﺎﺟب رﺧﺳﺎر اوﺳت

ﭘس ﻣن و ﺗو ﺳر ﺑﮫ ﺳر او را ھووﺳت

او ز ﺧود ﺑﮕذﺷت و آدم ﺷد ﭘدﯾد

ھر ﮐﮫ از ﺧود ﺑرﮔذﺷت او را ﺑدﯾد

اﯾن ﻧدای ﻧﺎی ﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﺗو را

دم ﺑﮫ دم ﺧواﻧد ﺗو را در ﻧﯽ ﻧوا

ھر ﮐﮫ ﺟوﯾد روی ﻣن ﺑﯾﻧد ﻣرا

وان زﻣﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺷود روی ﻣرا

ھر ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯾﺷود ﺑر روی ﻣن

ﻣﯾﺷوم ﻋﺎﺷﻖ ورا در ﺟﺎن و ﺗن

ھر ﮐﮫ را ﻣن ﻋﺎﺷﻖ روﯾش ﺷوم

ﻣﯾﮑﺷم او را و در آﻏوش ﮐﺷم

ھر ﮐﮫ را ﻣن ﻣﯾﮑﺷم دﯾﮫ اش دھم

دﯾﮫ ﻣن روی ﻣن اﺳت روﯾش دھم

ﺑﺎ ﻧوای ﻧﯽ ﺑﮫ اﻧدر ﻧﯽ ﻧوا

ھﻣﭼو ﻣﺎھﯽ ﺑر ﺷوی از ﻗﻌر ﭼﺎه

ﮔر ﺧدا از ﭼﺎه آدم ﺷد ﻋﯾﺎن

ﭘس دو ﺧورﺷﯾد آﯾد اﻧدر آﺳﻣﺎن

ﭼون ﯾﮑﯽ اﻧﺳﺎن ﺧودآﯾﯽ ﺑود

آن دﮔر ﺧودآی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷود

وﺻﻠت ﺑود و ﻧﺑود آﻏﺎز ﺷد

اﯾن ﻋروﺳﯽ ھم ﻗﯾﺎﻣت ﺳﺎز ﺷد

ﺑﺎد ﺑودن ﭼون دﻣﯾد اﻧدر ﻋدم

آدﻣﯽ ﺑرﭘﺎ ﺷد از اﯾن ﺑوس و دم

ﺑردﻣد آدم ﭼو ھر دم ﯾﺎد دم

ﺑﺎز ﻣﯾﮕردد ﻋدم در ﺑﺎزدم

ﻣرز ھﺳﺗﯽ و ﻋدم ﻧﯾم ﺑوﺳﮫ اﯾﺳت

زﻧدﮔﯽ آدم ھم ﻧﯾم ﺑوﺳﮫ اﯾﺳت

ﻧﯾم دﯾﮕر ھم اﮔر ﺧواھﯽ ازو

ﻧﯾﻣﮫ ی ﺑودت ﻓدا ﮐن ﺳوی او

ھﯾﭻ داﻧﯽ ﭼﯾﺳت ﯾﮏ ﺑوس ﺗﻣﺎم

ﻟب ﺑﮫ ﻟب دوز و ﺧﻣوش و واﻟﺳﻼم

ﮔر ﺑداﻧﺳﺗﯽ ﺗو اﯾن راز ﺧﻣوش

ﭘس ھم اﯾﻧﮏ ﺷﮭد ﻟﺑﮭﺎﯾش ﺑﻧوش

ﺧود ھﻣوﺋﯽ ای ﺑرادر ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﯽ

ﻣرده ای در ﺣﺳرت ﻓردا و دی

ھﺳﺗﯽ از ﻣﺎ ھﺳت ﮔردد دم ﺑﮫ دم

ﯾﮏ دﻣﯽ ھﺳت ﻣﯾﺷود ﯾﮏ دم ﻋدم

ﮔر ازﯾن ﺑود و ﻧﺑودت ﺑر ﺷوی

ﺑﮭر دﯾدارش ره ﻣﺣﺷر ﺷوی

ﮔر ﺑود ﯾﮏ ﯾﺎر ﻏﺎرت ﺷﺎه ﺷوی

ھر دﻣﯽ اﻧدر ﻟﻘﺎء ﷲ ﺷوی
٦

ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻓﺳوس زﯾن ﺑﯽ ﻣوﻧﺳﯽ

آﯾﻧﮫ ﮐن در ﺑﻐل زﯾن ﻣﻔﻠﺳﯽ

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد آﯾد از ﻏﯾﺑش ﻓرج

ﯾﺎ دری ﺑﮕﺷوده ﮔردد زﯾن ﺣرج

ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣن ﺷﻔﺎ ﺧواھم ﺧدا

ﭼون ﻧﺑﺎﺷد ﺟز ﻓﻧﺎﯾم ھﯾﭻ ﺷﻔﺎ

ﻣن ﭼﮕوﻧﮫ در ﻓراﻗت ﺳر ﮐﻧم

ﭘس ﺑده ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺑر ﺳر ﮐﻧم

٧

ﭼراغ دوم :آﺋﯾﻧﮫ
ﻋﺷﻖ از ﻧﺎﺑودی ات آﻏﺎز ﺷد

ﻏﯾرت ﻧﺎﺑودی ات در ﻧﺎز ﺷد

ﺗو ﻧﺑودی و ﺑدی ﻣﻌﺷوق او

ﺣﺎﻟﯾﺎ ھﺳﺗﯽ و او را ﭼون ﻋدو

ﻏﯾرت و ﻧﺎز و وﺟود ﺗﺛﻠﯾث ﺗوﺳت

اﯾن ﻣﺛﻠت ﺳﯾره اﺑﻠﯾس ﺗوﺳت

ﭼوﻧﮑﮫ اﻓﺗﺎد ﻧﺎز ﭼﺷﻣش ﺑر ﻋدم

ھﺳﺗﯽ ات آﻏﺎز ﺷد از دود و دم

ﭼوﻧﮑﮫ ﻧﺎز ﭼﺷم او آری ﺑﮫ ﯾﺎد

ھﺳﺗﯽ ات را ﻣﯽ دھد آﺋﯾﻧﮫ ﺑﺎد

آﺋﯾﻧﮫ ھم ﺻورت ﻣﻌﺷوق ﺗوﺳت

رزق ﺟﺎن و ﻗﯾد و ﺑﻧد و ﯾوغ ﺗوﺳت

ھرﭼﮫ اﻧدر آﺋﯾﻧﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﺧودی

ﻏﯾر از آن ھم ھر ﭼﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﺑﯽ ﺧودی

ھﺎن ﻣﺗرس زﯾن ﺑﯽ ﺧودی ﮔر آﯾدت

ﺑﯽ ﺧودی ﺗو ھﻣﮫ او ﺑﺎﺷدت

ھر ﭼﮫ ﺳﺎزی اﻧدرﯾن آﺋﯾﻧﮫ ﭘﺎک

ﻋﺎﺷﻖ آن ﻣﯽ ﺷوی ﺑر روی ﺧﺎک

ﻧﺎﮔﮭﺎن آﺋﯾﻧﮫ ﺳرﭘﯾﭼﯽ ﮐﻧد

ھﺳﺗﯽ ات را ﻧﺎﮔﮭﺎن ھﯾﭼﯽ ﮐﻧد

ﻧﺷﮑﻧﯽ آﺋﯾﻧﮫ را از ﻏﯾرﺗت

ﮔر ﺷﮑﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﻓزاﯾد ﻏرﺑﺗت

ﺑﻌد ﺑﺷﮑﺳﺗن ز ھﺳﺗﯽ ﺑر ﺷوی

ﻧﺎﮔﮭﺎن در ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﺎور ﺷوی

ﺣﺎﻟﯾﺎ آﻏﺎز ﻣﻌﺷوﻗﯽ ﺗوﺳت

ﺑﮕذر از اﯾن اﻣﺗﺣﺎن ﻧﺎﯾد درﺳت

ﮐس ﻧﺑﺎﺷد ﺑﮕذرد زﯾن ﺳﻠطﻧت

ﺑس ﮔداﯾﯽ ھﺎ ﮐﻧﯽ زﯾن وﺻﻠﺗت

ﺑﺷﮑﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺷﮑﻧﯽ ھﯾﭻ ﻓرق ﻧﯾﺳت

ﺣﺎﻟﯾﺎ در ﭼﺷم ﺗو آن ﺑرق ﻧﯾﺳت

ھر ﭼﮫ ﺑﯾﻧﯽ زان ﺑﮫ ﺑﻌد ھﺳﺗﯽ ﺗوﺳت

ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت رﺧوت و ﭘﺳﺗﯽ ﺗوﺳت

اﻧدرﯾن ﭘﺳﺗﯽ ﺑﺑﺎﯾد ﻧﺎز ﮐرد

ﻋﺷﻖ ﺣﻖ از ﻣﻌرﻓت آﻏﺎز ﮐرد

زﯾن ﮔداﯾﯽ ﮔر ﮐﻧﯽ ﻓﺧری ز ﺟﺎن

ﺷﺎﯾد اﻧدر وﺻل آﯾد آﺳﻣﺎن

آﺳﻣﺎن وﺻل آرد ﺑس ﻓراق

ﯾﮑﮫ و ﺗﻧﮭﺎ ﺷوی در ﺑﺎغ و داغ

ﭘس ﺷوی ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن و آﺑرو

دوﺳت را ﻣﻧﻔور و ﻣﺣﺑوب ﻋدو

ﺣﺎﻟﯾﺎ آﻣﺎده ای ﺑﮭر ﺧدا

ﺗﺎ ﺷوی ﺧود ﯾﺎری اﻧدر ﻗﻌر ﭼﺎه

ﺑﻌد ﭼﮭل ﺳﺎﻟﯽ در آن ﭼﺎه ﺳرﻧﮕون

ﻣﮫ رﺧﯽ ﺧورﺷﯾد ﮐﻼه آﺋﯽ ﺑرون
٨

آﺋﯾﻧﮫ ﮔردی ز ﺑﮭر ﻣردﻣﺎن

ﭼون درآﺋﯽ در ﺗﺑﺎر دﻟﺑران

ﭼﯾﺳت آﺋﯾﻧﮫ ﺷب ﺗﺎر ﺗو اﺳت

آﺋﯾﻧﮫ ﮔردان ﺗو ﯾﺎر ﺗو اﺳت

دﻟﺑری در ﺳوی دارت ﻣﯾﺑرد

ﯾﺎ ﮐﮫ اﻧدر ﺳوی ﻏﺎرت ﻣﯾﺑرد

آﺋﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﺟﮭﺎن ﺑﯾﮑران

ﭘس ﺧﻣوش ﺑﺎش و ﺑﺑﯾن ﺗﺎ ذات ﺟﺎن

ﻣن رھﺎ ﮐن ﻧزد آﺋﯾﻧﮫ ﻧﺷﯾن

ﺗﺎ رﺳد آﺧر ﺟداﯾﯽ ﺑر زﻣﯾن

ﭼوﻧﮑﮫ ﻋرﯾﺎن آﻣده آﺧر زﻣﺎن

ﭘس ﺑﮫ آﺧر آﻣده ھﺟران ﺟﺎن

ﭼوﻧﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻣر ھﺟراﻧش ﺑود

آﺧرش ھم وﺻل ﯾﺎراﻧش ﺑود

ﻟﯾﮏ اﻧدر ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر

ھﯾﭼﮑس زﻧده ﻧﻣﺎﻧد زﯾن ﺳﻔر

راه رﺟﻌت ﺑﺎﺷد اﯾن راه وﺻﺎل

ﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓﺗن درﯾن ﺳﯾر ﻗﺗﺎل

ﺑر ﺧﻼف ﺣرﮐت ﺟرﯾﺎن آب

ﮐﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺷﻧﺎ ﺟز ﺑوﺗراب

ﭘس ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از زﻣﺎن ﺑﯾرون ﺷدن

ﮐﺎﯾن ﺑود دﯾدار او در ﺟﺎن و ﺗن

ﭘس ﺑرو در ﺧوﯾش ای دروﯾش ﺟﺎن

اﯾن ﺑود درب ﺧروﺟش از زﻣﺎن

٩

ﭼراغ ﺳوم:ﻋﺻﻣت
ﻋﺷﻖ ﺑودی ﺑﺎزی اھل ﻓﻧﺎ

ﺗﺎ ﮐﮫ آﯾد اﯾن ﻓﻧﺎ ﻗدر ﺑﻘﺎ

ﺑﺎزی ﺑود و ﻧﺑودﺳت ای ﭘﺳر

ﺗﺎ ﻓراﺗر آﺋﯽ از ھر ﺧﯾر و ﺷر

آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ھﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﺎزی ﻧﻣود

ھﺳﺗﯽ اش را ﻧﯾﺳﺗﯽ راﺿﯽ ﻧﻣود

آﻧﮑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑﺎره ای ﺑﯽ ﮐﺎر ﺑود

ﻋﺷﻖ را ﺑﺎ ﻧﯾﺳﺗﯽ اش ﺻد ﮐﺎر ﺑود

آﻧﮑﮫ از ھﺳﺗﯽ ﺑﯾﺎﻣد ﺳﯾر ﺳﯾر

ﻋﺷﻖ آﯾد ﮔوﯾدش ﭘس رو ﺑﻣﯾر

آﻧﮑﮫ رﻓت در ﺳوی ﻣردن زﯾن ﺟﻧون

زﻧده ﮔﺷﺗﯽ ﺑﺎ دو ﺻد ھﺳﺗﯽ ﻓزون

ھﯾﭻ داﻧﯽ ﻓرق ھﺳﺗﯽ و ﻋدم

ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد ﭼون ﺑﺟوﺷد از ﻗﻠم

ﺑﻧد ﺗﻧﺑﺎن ﻧﯾﺳت ﻋﺎﺷﻖ را ﺑدﺳت

ھﺎن ﻗﻠم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺻورت ﻧﻘش ﺑﺳت

ﺻورت ﻋﺎﺷﻖ ﺑود آﺋﯾﻧﮫ ای

ﺑﺎﮐره ﮔردد در او ھر ﻗﯾﻧﮫ ای

ﻗﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮑرﻧد اﻧدر ﺳﯾﻧﮫ ھﺎ

ﭼوﻧﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻋﺎﺷﻖ اﺳت در ﻗﯾﻧﮫ ھﺎ

ھﯾﭻ ﻣﯾداﻧﯽ ﭼﮫ ﺟوﯾﻧد ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﺑﺎﮐره ﺟوﯾﻧد اﻧدر ﻓﺎﺳﻘﺎن

ﭼوﻧﮑﮫ ﻧﺑود ﺑﺎﮐره در ﺧﺎﮐدان

ﻋﺎﺷﻘش ﺑﺎﮐره ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺟﮭﺎن

ﺗﺎ ﻧﮕردد ﻋﺻﻣت ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺑﺎه

از ﺑﻘﺎ ﮐﯽ ﻣﯾﺷود ﺳوی ﻓﻧﺎ

ﭼون وﺟود ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺻد ﭼﺎک ﺷد

ﭘس اﻧﺎﻟﺣﻖ ﮔﻔت و اﻧدر ﺧﺎک ﺷد

ﻧﯾﺳت ھﯾﭻ ﻣﻧﺻور در اﯾن ﮐﺎرزار

ﺟز ﺑﮫ آﻧﮑس ﮐو ﺑرون آﻣد ﺑﮫ دار

ﺗﺎ ﺑﮕوﯾد ﻏﯾر او اﻧدر ﺟﮭﺎن

ﻧﯾﺳت ﺣﻘﯽ از ﺑرای ﻣردﻣﺎن

ﭘرده ﻋﺻﻣت ﺑدل ﺑﺎﺷد ﻧﮭﺎن

ﺟز ﺧدا ھﯾﭼﮑس ﻧﻣﯾداﻧد از آن

ھر ﮐﮫ اﻧدر ﻗﻠب ﺗو ﺑﻧﮭﺎده ﮔﺎم

ﻏﯾر ازو ﺑر دﯾﮕران آﺋﯽ ﺣرام

ﭼﯾﺳت راز ﭘرده ﻋﺻﻣت ﺑﮫ زن

ﻧﯾﺳت آن ﭘرده ﮐﮫ ھﺳت ﭘﺎﺋﯾن ﺗن

ﮐﺎن ﺑود از ﺑﮭر زن دﮐﺎن ﺗن

ﮐز ﺑرای ﻣرد ھم ﺷﺎھﯽ زن

ھر ﭼﮫ ﻏﯾر دوﺳت ﺑﺎﺷد در دﻟت

ﻋﺻﻣﺗت زاﯾل ﮐﻧد اﻧدر ﮔﻠت

ھر ﮐﮫ اﻧدر دل ﺑود ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر

ﻟﯾﮑن اﻧدر ذھن ﺧود ﺧواھد دﮔر

١٠

او ﺑود زاﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم در ﻧﮭﺎن

ﮔر ﺑود ﺧود ﺑﺎﮐره ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن

اﯾن ﺑود آن اﻣﺗﺣﺎن آﺧرﯾن

ﮐو ﺑﮫ دار آوﯾزد ﻋﺻﻣت را ﺑﮫ دﯾن

اھل ﻋﺻﻣت را ﭼو ﺳردارش ﮐﻧﻧد

ﺑر در ﻣﯾﺧﺎﻧﮫ ﺑر دارش ﮐﻧﻧد

ﻋﺷﻖ آﺗﺷﮕﺎه ﺟﺎن اﺳت و روان

ھر ﭼﮫ ﻏﯾر ﺣﻖ ﺑﺳوزد اﻧدر آن

آﻧﮑﮫ را ﻣﻌﺷوﻗﮫ اش ﻧﺎﻣﻧد ھﻣﮫ

ھﯾزﻣﯽ اﺳت ﮐﺎﻣده آﺗﺷﮑده

ﺗﺎ ﺑﺳوزاﻧد ﺟﮭﺎن را در دﻟت

ﺗﺎ ﻣﻧزه ﮔردی از آب و ﮔﻠت

ﺗﺎ ﮐﮫ ﭘﺎﮐت ﺳﺎزد از ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ

ﺗﺎ ﺑروﻧت آرد از ھر ﻗﺳﻣﺗﯽ

ﻗﺳﻣت آدم ﺧدا اﺳت و ﻓﻧﺎ

ﻏﯾر از اﯾﻧش ﺟﻣﻠﮫ ﻓﺳﻖ اﺳت و زﻧﺎ

ﮔر ﭼﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد ﺗب ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ

ھم ﻣﻘﺎم ﻋﺻﻣت اﺳت در ﺣﮑﻣﺗﯽ

ﭼوﻧﮑﮫ از ﺷرک ﭘﺎک آﺋﯽ ﺑت ﭘرﺳت

ﺑت ﭘرﺳﺗﯽ ﻣﮭد ﺗوﺣﯾد آﻣدﺳت

ھر ﮐﮫ آﻣد ﯾﮏ ﭘرﺳت روزﮔﺎر

ﺑت ﭘرﺳت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑودی ز ﯾﺎر

ﭼوﻧﮑﮫ آن ﺑت ﺧود ﺷﮑﺳت دﯾواﻧﮫ ﺷد

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺧود ﭼون ﺑﺗﯽ ﻓرزاﻧﮫ ﺷد

ﻋﺻﻣت از ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ آﻣد ﺑﺳﯽ

ھﻣﭼو ﻣﺟدﻟﯾﮫ ﻋﯾﺳﯽ را وﺻﯽ

ﻣﺟدﻟﯾﮫ ﻣﺷرﮐﯽ ﺑودی ﻋظﯾم

ﭼون ﺷدی ﻋﯾﺳﯽ ﭘرﺳت آﻣد ﻋﺻﯾم

ﺑت اﮔر ﺑﺎﺷد ﺧودش ﯾﮑﺗﺎ ﭘرﺳت

ﺑت ﭘرﺳﺗش ﺟﻠوه ﺣﻖ آﻣدﺳت
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ﭼراغ ﭼﮭﺎرم :ﻧﺎز
ﻧﺎزﻧﯾﻧﺎن ﻧﺎز ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﻣﯾﺧرﻧد ﻧﺎزی و ﭘرﭘر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﻧﺎزﻧﯾن آﻧﺳت ﮐﻧد ﻧﺎﺑود ﻧﺎز

ﺟز ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﺧودش ﻧﻧﻣود ﻧﺎز

آﺗش ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت اﻧدر ﺑﯾش و ﮐم

ﮐﺎن ﺑود ﮔرﻣﺎی ﻣدﻓوع ﺷﮑم

ﺗﺎ ﮐﮫ ﻧرخ آﺗش ﻣدﻓوع ﺑدﯾد

ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎ دو ﭘﺎی دل دوﯾد

ﮔر ﻧﺑودی ﻋطر و ﺳرﺧﺎب و ﮐﭘل

ﻋﺷﻖ را ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺑودی ﺑﻐل

ﻋﺷﻖ ذات ﺑﯽ ﺻﻔﺎت اﺳت و اﻣل

ﻋﺷﻖ ﻧور ﺑﯽ ﺧﺻﺎل اﺳت و ﻣﺛل

آﻧﭼﮫ ﻋﺎﺷﻖ را ﻧﻣﺎﯾد رو ﺳﯾﺎه

ﺑﺎﺷد آن ﻋﺷﻘﯽ ﮐﮫ اﻓﺗد زﯾر ﭘﺎ

ﻋﺷﻖ ﺻورت ﻋﺷﻖ ذات آدم اﺳت

روی آدم ﻗﺑﻠﮫ ﮔﺎه ﻋﺎﻟﻣﺳت

ﻋﺷﻖ ﻧﺑود اﺑﺗﻼ ،ﺑﺎﺷد رھﺎ

ﭘس وﺻﺎل ﺑﻌد ﻋﺷﻖ آﯾد ﺟﻔﺎ

آﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷد ﺑود در ﻧزد دوﺳت

ﮐو ﺑود ﺟﺎری درون ﺧون و ﮔوﺷت

آﻧﮑﮫ اﻧدر وﺻل ﺗن ﺷد ﻣن ﺷده

ﭘس ذﻟﯾل ﻧﺳل و ﭘﯾراھن ﺷده

ﭼون ﺷدی ﻋﺎﺷﻖ ﺑرو از ﺷﮭر ﯾﺎر

ﺗﺎ رﺳﯽ ﺑر ﺷﮭر ﯾﺎران ﺟﺎن ﻧﺛﺎر

آﻧﮑﮫ ﭘﺎﻻن ﻣﯾﻧﮭد روی ﺑراق

ﺳرﻧﮕون آﯾد درون ﻏﺎر داغ

ھﯾﭻ ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﮫ ﮔوﯾﻧد ﻧﺎزھﺎ

ﺑﺎﺷد اﻧﮑﺎر ﻧﯾﺎزی از رﯾﺎ

ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ﻧﯾﺎزم ﺧود ﺑﮕو

ﻣﻧطﻖ ﻧﺎز اﯾن ﺑود ﺑﯽ ﮔﻔﺗﮕو

زن ﺑرای ھر ﻧﯾﺎزی ﺳوی ﺧود

ﻣﻧﺗﯽ ھم ﻣﯾﻧﮭد ﺑر ﺷوی ﺧود

اﯾن ﺑود واروﻧﮫ ﺳﺎﻻری زن

راز ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی اﯾن دو ﺗن

راز ﻧﺎز ﻧﺎزﻧﯾﻧﺎن را ﺑدان

اﯾن ﺑود راز ﺗﻣﺎم ﻋﺎﺷﻘﺎن

ھﺳت ﺑﯾن ﺳﯾﻧﮫ و اﺷﮑم ﺟﻧﺎق

ﭘرده ای ﺑﯾﻧش ز ﺑﮭر اﻓﺗراق

ﺗﺎ ﮐﮫ ﮔرﻣﺎی دل و اﺷﮑم ﺟدا

ﺑﺎﺷد از آن ّ
ﺳر اﻟﮫ
ﻋزت ّ

ھر ﭼﮫ ﻧﺎزﺳت در ﻣﯾﺎن دﻟﺑران

ﺑﺎﺷد از اﯾن ﭘرده ﺑﯾن اﯾن و آن

اﯾن ﺑود راز ﻓراق و داغ ﮐﯾن

ﭼون ﻧﻣﯾداﻧد ﮐﺳﯽ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن
١٢

ﺟﻣﻠﮫ ﺗﮭﻣت ھﺎ و ﻣﮑر ﻋﺎﺷﻘﺎن

از ﺑرای ﺣﻔظ اﯾن ﻋﺻﻣت ﺑدان

ﮔر ﺑدی اﯾﻣﺎن و ﺻدق و ﻣﻌرﻓت

اﻋﺗﻣﺎد و ھﻣدﻟﯽ و ﻋﺎطﻔت

رازھﺎ اﻧدر ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﻣدی

ﮐﯾﻧﮫ ھﺎ در ﻋﺎﺷﻘﺎن زاﺋل ﺷدی

ﻧﺎز آﺧر آﯾدش ﺳوی طﻼق

ﺗﺎ اﺑد زﯾن ﻧﺎز ﺧود ﺑﺎﺷد ﺑداغ

اﯾن ﺑود داﻏﯽ ﺑﮫ ﻗﻠب ﻧﺎز زن

ﻣﯾﺷود رﺳوای اﯾن ﻣﮑر ﮐﮭن

ای درﯾﻐﺎ دﻟﺑران ﺑس ﺟﺎھﻠﻧد

ﭼوﻧﮑﮫ از ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺷﻘش ﻏﺎﻓﻠﻧد

ﻋﺎﻗﺑت در ﻣﮑر و ﺣﯾﻠﮫ ﮔم ﺷوﻧد

ﺟﻣﻠﮕﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎز ﺧودﻧد
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ﭼراغ ﭘﻧﺟم :زن و ﻣرد
ﻣﺷﻧو از ﻧﯽ ﻧوش ﮐن ﻣﯽ وﻗت ﮔل

ﭘس ﻟﺑﺎﻧت را ﺑدوز ﺑر ﻗﺎل و ﻗل

ﭼون ﻧظر ﺑر ﺻورت ﯾﺎری ﮐﻧﯽ

ﻣﮑث ﺑﻧﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواری ﮐﻧﯽ

ﻣﺳت ﭼون ﮔﺷﺗﯽ ﺑرو در وﺻل ﺧوﯾش

ﺗﺎ ﮐﮫ واﺻل آﺋﯽ اﻧدر اﺻل ﺧوﯾش

ﻣﯽ ز ﮔل ﺑﺳﺗﺎن ﮔﻠزاری ﺷوی

ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻠزار دﻟت ﺟﺎری ﺷوی

ھر ﺟﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﯽ اﻧدر دﺳت اوﺳت

ﺑوﺳﮫ ای ﺑر ﺟﺎم ﺑﻧﮫ در وﻗت دوﺳت

ﻧﯽ ﺑوﻗت ﺧود ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﺧواﺳﺗﯽ

ﮐﺎﯾن ﺑود ﻓﺳﻘﯽ و از ﻧﺎراﺳﺗﯽ

ﺧود ﻣﺷو ﺳﺎﻗﯽ ﺧوﯾش ﻧﺎﺋﯽ ﭼو ﻣﺳت

ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻟﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﯽ ﺳرﮐﮫ اﺳت

ﺑﺎ ﺷراب دزدﮐﯽ اﻧدر ﺷری

ﻓﯽ اﻟﺑداﻋﮫ ﻣﯾرﺳد ھر ﺳﺎﻏری

ﺑﺎش ﺑﺎ ﻧﯾم ﺑوﺳﮫ ای راﺿﯽ و ﺷﺎد

ورﻧﮫ ﻋﻣری ﭼون ﺳﮕﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﮫ داد

ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺎ ﭼﺷم ﺑوﺳﮫ ﻣﯾزﻧﻧد

ﭼون ﻟطﯾﻔﺎن درﺑﮭﺎی دوزﺧﻧد

ﺑر ﻟب ﻣرداب ﺗن ﺑوﺳﮫ ﻣزن

ﻣرد ﺑﺎش و ﭘﺎک ﺷو از ﺟن زن

ﺟﻣﻠﮫ زﻧﮭﺎ ﻻﻧﮫ دﯾو و ددﻧد

ﺟز ﺑﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ آﻣدﻧد

ﺟﺎم ﭼﺷم ﺧوﺑروﯾﺎن را ﺳﺗﺎن

ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎ ﺳﺎﻗﯽ ﭼﺷﻣﺎن ﺑﻣﺎن

دﺳت درازی ﺑﮭر ﺑﺎزی ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﯽ

در ﻧﺟﺎﺳت ﻋﺷﻖ ﺑﺎزی ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﯽ

ﭼوﻧﮑﮫ ﺳﺟده آری ﺑر ﻣﮭراب ﺗن

آّب ﻣﮭرش ﻣﯾﺷود زھراب ﻣن

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﻌﺷوق آﯾد ﺗن ﻓروش

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻋﺷﻖ آﯾد از ﻧﻔرت ﺑﺟوش

ھر ﮐﮫ ﺑت را ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺟده ﮐرد

ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺷﮑﺳت آﻧرا در ﻧﺑرد

زن ﭘرﺳﺗﯽ ﺗن ﭘرﺳﺗﯽ ﻣن اﺳت

ﺳﺟده ﺑر ﻧﺟس ﺗرﯾن ﻋﺿو ﺗن اﺳت

ﻋﺷﻖ ﺟﻧﺳﯽ را ﺑود ﺣﻘﯽ ﻧﮭﺎن

ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ای از ﻋﺎﺷﻘﺎن

ھر ﺻﻔت را دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﺟﺎن

زن ﻋدوی ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد در ﺟﮭﺎن

ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی و ﻓدا

ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم ﺑﺎزی ﻋﺷﻖ و رﯾﺎ

زن ھووی ﺧﺎﻟﻖ اﺳت در ﻋﺎﺷﻘش

ﻻﮐن او ﺑﺎﺷد ﻣرﯾد ﻓﺎﺳﻘش
١٤

ﺑﯾن ﻋﺷﻖ و ﻓﺳﻖ ﯾﮏ ﻣو اﺳت و ﺑس

ﻣوی اﻧدر اﯾن ﻣﯾﺎن ھو اﺳت و ﺑس

ھوی ﻋﺎﺷﻖ در ﻓراق آﯾد ﺑﮑﺎم

ﻣوی ﻓﺎﺳﻖ ﺣﻠﻘﮫ ﺟور اﺳت و دام

ﻋﺷﻖ اﻧدر وﺻل ﺗن ﺟﺎﻧﯽ ﺑود

ھﺟر ﺟﺎن در ﻋﺷﻖ ﯾزداﻧﯽ ﺑود

زن ﺑود ﺳﻠطﺎن ﻋﺟب و ﺧودﭘرﺳت

ﭼون ﺑود ﻣﺣﺑوﺑﮫ ی ﻣردان ﭘﺳت

زن رﺳول ﺣﻖ ﺑود از ﺑﮭر ﻣرد

ﺑدرد در ﻧﺑرد
ﺧودﭘرﺳﺗﯽ را ّ

ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﭼون ﺷود اﯾﺛﺎر و ﻋﺷﻖ

زن ﺑﻧﺎﮔﮫ ﻣﯾﺷود ﺧوﻧﺧوار ﻋﺷﻖ

ﻗدر ﺧود را ﮔر ﺑداﻧد ھر زﻧﯽ

ﮐﯽ ﻓروﺷد ﺧوﯾﺷﺗن را ﭼون ﺗﻧﯽ

زن ﺗﺑﺎه ﺳﺎزد ﭼو ﻋﺷﻖ ﻣردﻣﺎن

آﯾد اﻧدر وﺻل ﺑﺎ ﺷور و ﻓﻐﺎن

ﮐﺎﯾﮭﺎ اﻟﻧﺎس ﻋﺷﻖ را ﮐردم ﺗﺑﺎه

ﺟﻣﻊ آﺋﯾد ﺑﮭر ﭘﯾﻣﺎن ﺟﻔﺎ

ظرف اﺳﺗﺿﻌﺎف ﺑﺎﺷد ﺟﺎن زن

ﺣب آﻣده از آن زن
زﯾن ﺳﺑب ّ

ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﻋﺷﻖ ﺑﺎ زن ای ﭘﺳر

آن اﺷد اﺑﺗﻼء ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺷر

ﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﺑﮫ ﺷر آﻏﺎز ﻋﺷﻖ

زﺷﺗﯽ اش زﯾﺑﺎ ﺑدﯾدن راز ﻋﺷﻖ

اﯾن ﺑود درس رﺑوﺑﯾت ﺑدان

ﺧﻠﻘت آدم از اﯾن رازش ﺑﺧوان

از ﻋدم ھﺳﺗﯽ ﺑﺟوﺷﯾدن ﺑود

ﺑر ﻋداوت ﻣﮭر ﭘوﺷﯾدن ﺑود

ﺗﺎ ﻧﮕردد زن ﺧودش ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮫ ﻣرد

ﻧﯽ ورا ﻋﻘﻠﯽ ﺑود ﻧﯽ ﻣﮭر و درد

زن ﺑود ﺗن ،ﻣرد ھم ﭼون روح او

روح ﺧواھد ﺳوی ﺗن ﮔردد رﺟوع

زن دل ﻣرد اﺳت و ﻣرد ھم ﺟﺎی دل

ﺧواھد او ﺑﺎز آورد دل را ﺑﮫ ﮔل

ﻧﯽ دل آﯾد ﺳوی ﺳﯾﻧﮫ در ﺑدن

ﻧﯽ ﮐﮫ روح ﮔﯾرد ﻗرار در ﺟﺳم زن

زن ﺑﺑﺎﯾد ﻣرد ﮔردد ﻣرد ﭼو زن

ھر ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣل ﺷود در ﺧوﯾﺷﺗن

ﻧﯽ ﺑراه ﺑﺧل و ﺗﻘﻠﯾد از ﺻﻔت

ﮐو ﺷود ھﻣﺟﻧس ﮔراﯾﯽ ﻋﺎﻗﺑت

اﯾن دو ﻧﯾﻣﮫ ھر ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣل ﺷود

ﭼون ﺑﮫ اﻧدر ذات ﺧود واﺻل ﺷود

ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد ﺷﻐل ﻣردان ﺧدا

ﮐو ﺧدا ﺟوﯾﻧد در ﺑﺣر ﻓﻧﺎ

ﺗﺎ ﺧداﺋﯽ ﮔردد اﯾن ﺟﺎن و ﺗﻧش

ﺗﺎ رھﺎ ﮔردد ز اﻧﺑﺎن زﻧش

آﻧﮑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷد و ﻋﺎرف ﺑر آن

ﻧﯾﺳت ﻋﺎﺷﻖ ﺟز ﺑﮫ ﻣﻌﺑود ﺟﮭﺎن

ﭘس ﻣرﯾد دوﺳت و راﺣم ﺑر ھووﺳت

ﻋﺎﺷﻖ اﺳت ﺑر ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم ﭼون ازوﺳت
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ﻣﺑﺗﻼ ﮔﺷﺗن ﺑﮫ اﻧﺑﺎن ﻓﺳﺎد

اﺟر ظﻠم و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ اﺳت و داد

ﻋﺷﻖ ﺑر زن دوزخ ﮐﻔر اﺳت و ﺑس

ﭘس ﻗﯾﺎﻣت ﺳﺎزد اﯾن ﻋﺷﻖ ھوس

ﻟﯾﮏ ﺧوﺑﺎن ﺟﮭﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺷوﻧد

ﺗﺎ ﮐﮫ ﭘﺎک آﯾﻧد از ھر ﻗﯾد و ﺑﻧد

آﻧﮑﮫ ھرﮔز در ﺟﮭﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺷد

ﭘس ﺧر آﻣد ﭼون اﻻغ از در ﺑﺷد

زن ﭘرﺳت ﺑرﺗر ﺑود از ﺧودﭘرﺳت

ﮔرﭼﮫ ﺑﺎﺷد زن ﭘرﺳت ﻋورت ﭘرﺳت

ﻋﺷﻖ زن روح ﺧواری ﺷﯾطﺎن ﺷود

ﭘس رھﺎ اﯾن ﻋﺷﻖ ﮐن اﯾﻣﺎن ﺷود

ﺧودﭘرﺳﺗﺎن ﺟﮭﺎﻧﻧد ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﺧودﭘرﺳﺗﺎﻧﯽ دروﻏﮕو و ﻧﮭﺎن

ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻖ ﺧود ﭘرﺳﺗد آﺷﮑﺎر

ﺑﯽ رﯾﺎ ﺑﺎ ﻋزت و ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر

ﭼوﻧﮑﮫ ﻣرد از زن ﮔداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﻋﺷﻖ را زن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

ھم زﻧﺎﻧﻧد ﺑس ﺷﻘﯽ و ﺑﯽ ﺣﯾﺎ

ھم ﮐﮫ ﻣرداﻧﻧد ﭘﺳت و ﺑس ﮔدا

زن ﺑود ﻣﺄﻣور و ﻣﻌذور ﺧدا

ھﻣﭼو ﺷﯾطﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن را راھﻧﻣﺎ

آﻧﮑﮫ ﮔوﯾد ﻋﺷﻖ ﺑﺎﯾد از دو ﺳو

او ﮔدا ﺑﺎﺷد ﻧﺑﺎﺷد ﻋﺎﺷﻖ او

ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﻓرق ﻋﺷﻖ و ﮐﺎﺳﺑﯽ

ﮐﺎﺳﺑﯽ ﺻﺎدﻗﺗر اﺳت زﯾن ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻣرد ﻋﺎﺷﻖ ھﺳت ﻋﯾﺎر زﻣﺎن

ﮐﯽ ﺑود او را ﺗوﻗﻊ از زﻧﺎن

ﮔر ﺗوﺋﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻣﯽ آری ﺑﮫ ﻟب

واژه ﻋﺷﻖ ای ﮔدای ﻣﺳﺗﺣب

ﭼون ﮔداﺋﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﺎری ﻣﺳﺗﺣب

ھﻣﭼو ﻋﺷﻘﯽ ﮐو ﺑود ﺗب ھﺎی ﺷب

ﺗو ﺗﻧﯽ ﺑﯾروح و ﻗﻠﺑﯽ ﺑﯽ ﻧﺷﺎط

واژه ﻋﺷﻘت ﻧﻣﯽ آرد ﺣﯾﺎت

ﭘس ﻣﮑن ﺑﺎزی ﮐﮫ اﯾن ﺑﺎزی ﮔﻧﺎه ﺳت

واژۀ ﻋﺷﻖ ھم ﺧدای واژه ھﺎﺳت

ﮔر ﭼﮫ ھر ﮐس ﺑﺎزﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﮐرد

ﺑﭼﮕﯽ از ﺳر ﭘرﯾد و ﮔﺷت ﻣرد

ﻋﺷﻘﺑﺎزی ﺑﺎزی آﺧر ﺷود

ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎزی ھﺎ از اﯾن در ﺑر ﺷود

آﻧﮑﮫ دﻋوی ﻣﯾﮑﻧد ﻋﺷﻘﯽ ﺑﮫ ﮐس

او ﺑود ﻣﺄﻣور ﺷﯾطﺎﻧﯽ و ﺑس

ﭼﮭﻠﭼراغ ﻋﺷﻖ ﺑراﻓروﺧﺗﯾم

ﺣﯾﻠﮫ ﺷﯾطﺎن در آدم ﺳوﺧﺗﯾم

ای ﺑرادر ﮐﯽ ﺗو ﻋﺎﺷﻖ ﺑوده ای

ﺗو ﻣﮕر ھرﮔز ﻣواﻓﻖ ﺑوده ای

ﻋﺎﺷﻖ آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ات دھد

ﺧود ﺷود ﻓﺎﻧﯽ و ّ
رزاق اﺑد

ﭼوﻧﮑﮫ اﻧﮑﺎرش ﮐﻧﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﭼو ﺷﺎه

ﭼوﻧﮑﮫ اﻗرارش ﮐﻧﯽ ﮔردی ﮔدا
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اﯾن ﺑود ﻋﺷﻖ ای ﺑرادر ﭘس ﺧﻣوش

ﺗﺎ ﻧﯾﺎﯾم ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣن ﺑﺟوش

ھﯾﭻ ﺷﻧﯾدﺳﺗﯽ ﺗو آﯾﺎ از ﺧدا

ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎر ادﻋﺎ

ﭘس ﻣﮕو ﻋﺎﺷﻖ ﺷدم ﻣن ای ﭘﺳر

ﮔو ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ و ﻏرﯾﺑم در ﺑﮫ در

ھﺳت آﯾﺎ ھﯾﭼﮑس را اﯾن رﻣﻖ

ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮔوﯾد ﺳﻼﻣم ﺑﮭر ﺣﻖ

ﮔر ﮐﺳﯽ ﮔوﯾد ﭘس ﺳﻼﻣت را ﺟواب

ﭘس ﻣرﯾدش ﺑﺎش ﺗﺎ روز ﺣﺳﺎب

اﯾن ﺑود آﻏﺎز ﺻدق راﺳﺗﯾن

ﮐو ﺑود راه ھداﯾت ﻧور دﯾن

ﮔر ﺷﻧﯾدﺳﺗﯽ ﺳﻼﻣﯽ از ﮐﺳﯽ

اﯾن ﺑود ﺣﻘت درﯾن ھﺳﺗﯽ ﺑﺳﯽ

ﭘس رھﺎ ﮐن دﻋوی ﻋﺷﻖ ای ﭘﺳر

ﺗﺎ ﻣﺑﺎﺷﯽ از ﺧﻣﺎری در ﺑﮫ در

ﭼوﻧﮑﮫ ﻣردی ﻣﯾﮑﻧد دﻋوی ﻋﺷﻖ

آﻣده در دام ﺷﯾطﺎن ﺑﮭر ﻓﺳﻖ

او ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺑﺎﺷد ﺑدام

زن ھﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺟﻧوﻧش ﺑﮭر ﮐﺎم

ﻟﯾﮏ ھر ﮐس ﯾﮏ ﻗﻣﺎر ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺧت

ھم ﺧود و ھم ﺟﻣﻠﮫ ﻣردم را ﺷﻧﺎﺧت

راز ﻋﺷﻖ اﻧدر ﮐﺗﺎب ﺣﻖ ﺑﺧوان

از زﺑﺎن ﻋﺷﻖ ،ﻋﺎﺷﻖ را ﺑدان

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐو ادﻋﺎﯾش ﺻﺎدق اﺳت

ﭘس ﺧدا را در اﺷدش ﻋﺎﺷﻖ اﺳت

ﮐﺎﻓران را ﻧﯾﺳت ﻋﺷﻘﯽ در ﻧﮭﺎد

ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد اﺟر ﺻدق و دﯾن و داد

ﯾﺎ ﻣﮑن ھﯾﭻ ادﻋﺎﺋﯽ در ﺟﮭﺎن

ﯾﺎ اﻧﺎﻟﺣﻖ ﮔوی و در ﺳوﯾش دوان

ﭘس دﻋﺎ ﻏﯾر از وﺻﺎل روی او

ﮐﯽ اﺟﺎﺑت ﮔﺷﺗﮫ اﺳت از ﺳوی او

اﯾن ﺑود راز ﮔداﺋﯽ ﺑر زﻣﯾن

راز ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ظﻠم اھل دﯾن

ﭼون ﺑﮕوﺋﯽ ﺣﻖ ﻣﻧم ﻋﺎﺷﻖ ﺷوی

زﯾن اﺛر در ﺣﻖ ﺧود واﺛﻖ ﺷوی

ای ﺑﺷر ﺟز ﺑر ﺧودت ﺑﺎﺷﯽ ﺣرام

ﺑر ﺗﻣﺎم ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم واﻟﺳﻼم

ای ﺑرادر ﺗو ﺧودت را ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﭘس ﻣﭘوش واروﻧﮫ ﭘوﺳﺗﯾن ای ﺷﻘﯽ

اﯾن ﺑود ﺑﻧﯾﺎد ﺻدق و راﺳﺗﯽ

اﯾن ﺑود ﺣﻘﯽ ﮐﮫ ﺧود ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ

اﯾن ﺑود ذات ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗو

ﺳر ﺻدق و ﻋﺷﻖ ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗو
ّ

ﺑﺎش ﺻﺎدق ﺑﺎ ﺧودت ای ﭘﮭﻠوان

ﺑﺎش ﻣؤﻣن ﺑﺎ ﺧدای ﻗﻠب و ﺟﺎن

اﯾن ﺑود ﻋﺷﻖ اﻟﮭﯽ و ﺣﻼل

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻓﺳﻖ اﺳت و ﺗزوﯾر و ﻣﺣﺎل

ﻣرد و زن دو ﻧﯾﻣرخ روی وی اﻧد

زﯾن ﻓراﻗش ﺧﺻم ھﻣدﯾﮕر ﺷدﻧد
١٧

ﺗﺎ ﺑﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾﻣرخ ﭘﻧﮭﺎن ﺧوﯾش

ﻧﯽ ز ﻏﯾری ﺑﻠﮑﮫ اﻧدر ﺟﺎن ﺧوﯾش

آﻧﮑﮫ از ﻣﻌﺷوق ﺧود ﮐﯾﻧﮫ ﮐﻧد

ﺗف ﺑروی ﺧود ﺑر آﺋﯾﻧﮫ ﮐﻧد

ﺗرک ﻣﻌﺷوق ﭼون ﮐﻧﯽ اﻧدر ﺻﻔﺎ

ﻋﺎﻗﺑت ﻋﺎﺷﻖ ﺷود ﻋﺷﻖ ﺗو را

١٨

ﭼراغ ﺷﺷم :ﺧدﻣت
ﮔر ﺗو ﺧود ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮫ ای ﺧدﻣت ﻧﻣﺎ

ﻋﺎﺷﻘﯽ را ﮐو ﺑود ﺑﮭر ﺧدا

ﮔر ﻧﮫ ای ﻋﺎﺷﻖ ﺗو ﻋﺎﺷﻖ دوﺳت ﺑﺎش

ﮔر ﻧداری ﺧون ﻋﺷﻖ ﭘس ﭘوﺳت ﺑﺎش

ﺧدﻣت ﻋﺷﻘش اﺳت ھﻣﯾن ﺑﯾدار ﺷو

دﯾن ﺧﺎﻟص اﯾن ﺑود ھوﺷﯾﺎر ﺷو

ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺷﻖ ﺑﺎش اﯾﻧﺳت ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎزی اﺑﻠﯾس ﺷﻘﯽ

ﮔر ﻣﺳﯾﺣﺎﺋﯽ ﻧﮫ ای در ﮐﺎر ﻋﺷﻖ

ﭘس ﺣواری ﺑﺎش ﺑر درﺑﺎر ﻋﺷﻖ

ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد ﺣﺿرت ﺣﻖ ﺑر زﻣﯾن

ﺧدﻣت ﻋﺎﺷﻖ ﺑود ﯾﺎری دﯾن

ﺑرﺗرﯾن اﻧﻔﺎق و اذﮐﺎر و ﺻﯾﺎم

ﺧدﻣت ﻋﺎﺷﻖ ﺑود ھر ﺻﺑﺢ و ﺷﺎم

ﮔر ز اﺑراھﯾم و اﺣﻣد ﮐﻣﺗری

ﭘس ﮐﮫ اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﺎش و ﺣﯾدری

ﭼون دو ﺗن در ﻋﺷﻖ آﯾﻧد ھﻣدﻣﯽ

ﺳوﻣﯽ اش ﺧود ﺧدا ﺑﺎﺷد ھﻣﯽ

ھر ﮐﮫ اﻧدر ﻋﺷﻖ آﯾد او ﺷود

ﭘس ﯾﮑﯽ ﭼﺷم و دﮔر اﺑرو ﺷود

اھل ﺧدﻣت در ﻟﻘﺎء ﷲ ﺑود

ﭼوﻧﮑﮫ اﻧدر ﻣﺣﺿر ﻣوﻻ ﺑود

ﮔﻔت ﷲ در ﮐﺗﺎﺑش ای ﺻﻧم

ﯾﺎری ام ﮐن ﺗﺎ ﮐﮫ ﯾﺎرﯾت ﮐﻧم
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ﭼراغ ھﻔﺗم :ﻋﻠﯽ
ﮔﻔت ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ در ﻣﺣﻔﻠﯽ

ﭘس ﺑﭘرﺳﯾد ھر ﭼﮫ دارﯾد ﻣﺷﮑﻠﯽ

ھر ﺳؤاﻟﯽ از زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن

ﭘﺎﺳﺧش ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻧزد ﻣن ﻋﯾﺎن

ﮔﻔت ﻣردی ای ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ

ﮔر ﺗو داﻧﯽ ﻋﻠم ﭘﯾدا و ﺧﻔﺎ

ﭘس ﺑﮕو ﺗﻌداد ﻣوھﺎی ﻣرا

ﭼﻧد ﺑﺎﺷد از ﺳرم ﺗﺎ ﻧوک ﭘﺎ

ﮔﻔت ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷد ھزار ﻣﯾﻠﯾون ﻣوی

ﺑر ﺳر و رﯾش و ﺑدن در ﭘﺷت و روی

ﮔﻔت ﺳﺎﺋل از ﮐﺟﺎ داﻧم ﯾﻘﯾن

ﮔﻔت ﻋﻠﯽ ﺑﻧﺷﯾن و ﺑﺷﻣﺎر و ﺑﺑﯾن

ھر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد از ﺷﻣﺎرش در ﺟﮭﺎن

ﻋﺎﻗﺑت ﻣﻌدوم ﻣﯾﮕردد از آن

ھر ﭼﮫ از ﻋﻠم ﺣﺳﺎب آﯾد ﻣدد

آدﻣﯽ دﯾواﻧﮫ ﮔردد از ﻋدد

ﺑﺎراﻟﮭﺎ آﻧﮑﮫ ﻋﻘﻠش ﺷد ﺗﺑﺎه

ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ھﺳﺗﯽ اش اﻧدر ﺑﻘﺎ

ﻣرد دﯾﮕر از ﻣﯾﺎن ﺟﻣﻊ ﮔﻔت

ﻣﺑﺗﻼﯾم ﻣن ﺑﮫ ﻋﺷﻘﯽ در ﻧﮭﻔت

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﺷد اﮔر ﺧوش ھﻣدﻣﯽ

ﻣن ﺑﮫ ﺗزوﯾﺞ آورم او را ھﻣﯽ

ﮔﻔت ﻋﻠﯽ از اﯾن وﺻﺎﻟش درﮔذر

ﭼون ﺣﻣﺎﻗت را ﻧﯾﺎﯾد ﺧوش ﺛﻣر

ﺑرﺗرﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی اﺣﻣﻘﯽ

ﺑﺎﺷدش از ﺑﮭر ﻣردان ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻣرد ﻋﺎﻗل ﮐﯽ دھد دل را ﺑﮫ زن

زن ﺑود ھم دﯾن و دل را راھزن

ﮔﻔت ﻋﺎﺷﻖ از ﮐﺟﺎ داری ﯾﻘﯾن

ﭘس ﭼرا ﺗﮭﻣت زﻧﯽ ﺑر آن و اﯾن

ﮔﻔت ﻋﻠﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﻧداری ای ﺟوان

ﭘس ﺑرو در ﻋﻘدش آور ﭘس ﺑدان

ھر ﮐﮫ ﺟﮭل دﯾﮕران ﺗﮑرار ﮐرد

ﻋﻘل ﺧود را زﯾن ﺳﺑب اﻧﮑﺎر ﮐرد

ﭼون ﺧطﺎ ﺗﮑرار ﮔردد در ﺑﺷر

ﭘس ﮔﻧﺎه ﺑﺎﺷد ﻋذاﺑش ﺑﯾﺷﺗر

اﺣﻣﻖ آﻧﺳت ﺗﺎ ﮐﮫ اﻧدر ﭼﺎه ﻧﺷد

ﺑﺎورش ﻧﺎﯾد و اﻧدر راه ﻧﺷد

اﺣﻣﻘش را ﻧﯾﺳت ھرﮔز ھﯾﭻ راه

ﭼوﻧﮑﮫ داﺋم از ﺧطﺎ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﭼﺎه

آدﻣﯽ ﯾﺎ ﮔﯾرد ﻋﺑرت از ﭘدر

ﯾﺎ ﮐﮫ ﺧود ﻋﺑرت ﺷو ﺑﮭر ﭘﺳر

ﺳﺎﺋﻠﯽ دﯾﮕر ﺑﮕﻔﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺗﺎب

ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﻋﺷﻖ ﺣﻖ ای ﺑوﺗراب

٢٠

ﮔﻔت ﻋﻠﯽ ﺑر ﺟﺎی دﻟﺑر زﯾﺳﺗن

ﭘس ﺑود ﻣﻌﺷوق ﺑﺟﺎی ﺧوﯾﺷﺗن

ﭘس ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود ﺷوی از ﺑﮭر ﻋﺷﻖ

اﯾن ﺑود ﻋﺎدل ﺷدن از ﻗﮭر ﻋﺷﻖ

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺟﺎی ﻧﺎب ﯾﺎر

ﺗﺎ ﺷوی آﻏوش ﺧوب ﺧواب ﯾﺎر

ﮔر ﻧﺑﺎﺷﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮫ ای

ﺑﻠﮑﮫ درﯾوزه و ﻣﺣﺗﺎج وی ای

آدم ﻋﺎدل ﺑود ﺧود ﺧوﯾﺷﺗن

ﯾﮑﮫ و ﺗﻧﮭﺎ و ﺷﺎه ﺟﺎن و ﺗن

ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﺧوﯾش و ھم از ﻣردﻣﺎن

ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾﺎر و ﺳﺧﯽ و ﭘﮭﻠوان

آدم ﻋﺎدل ﺑود ﺧود رﺳﺗﮫ ای

در ﻣﻘﺎم ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ ای

ﭘس ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اوﻟش ﻋﺎدل ﺑُدن

ﮐﺎﯾن ﺑود ﺑﻧﯾﺎد ھر ﻋﺎﺷﻖ ﺷدن

ﻋﺷﻖ ﮐور ﻣردﻣﺎن دﯾواﻧﮕﯾﺳت

ﮐﺎن ﺑود ﻣﮑری ﮐﮫ از ﺑﯽ ﺧﺎﻧﮕﯾﺳت

آﻧﮑﮫ ھﺳﺗﯽ اش ﺑود اﻧدر ﮔرو

ﭘس ﭼﺳﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺷود او در ﮔرو

آﻧﮑﮫ دل دارد ﺑﮫ ﺻد ﺟﺎ در ﻧﯾﺎز

اﯾن ﺑود ﻋورت ﮐﮫ آﯾد ﺑﮭر ﻧﺎز

ﻧﺎز ﻋورت را ھﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﻋﺷﻖ

ﮐﯽ ﺷود واژه ﻋﺷﻖ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺷﻖ

ﺳﺎﺋﻠﯽ دﯾﮕر ﺑﮕﻔﺗﺎ زان ﻣﯾﺎن

ﮐﺎی ﻋﻠﯽ رازی ﺑﮕو از ﺳ ّر ﺟﺎن

ﮔﻔت ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﻣن ﺻﺎدﻗم

رازﻗم ﻣن ﻓﺎﻟﻘم ﻣن ﺧﺎﻟﻘم

اول و آﺧر ﻣﻧم اﻧدر وﺟود

ظﺎھر و ﺑﺎطن ﻣﻧم اﻧدر ﺳﺟود

ﺑﺎﻗر و ﻓرﻗﺎن ﻣﻧم اﻧدر ﻗﺿﺎء

ﻧﺎطﻖ ﻗرآن ﻣﻧم اﻧدر ﻋﻣﺎء

ﻣظﮭر ﻣﯾزان اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧم

ﻧﻔﺧﮥ آن روح رﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧم

ﺳﯾﻧﮥ ﻣن ﻋرش ھﺎھوﺗﯽ ﺑود

ﺟﺳم ﻣن ﮐرﺳﯽ ﻻھوﺗﯽ ﺑود

ﺗﺎ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑوده ﻣن ھم ﺑوده ام

ﭘس دو ﺳﺎﻟﯽ از ﺧدا ﮐم ﺑوده ام

ھر ﮐﮫ ﺧواھد ﮐو ﺑﯾﻧد روی او

ﭘس ﺑﺑﯾﻧد روی ﻣن از رو ﺑﮫ رو

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣردی ﺑرآوردی ﻓﻐﺎن

ﮐﺎی ﻋﻠﯽ زﻧدﯾﻖ ھﺳﺗﯽ ﺑﯽ ﮔﻣﺎن

ﺧون ﺗو ﺑر ﻣن ﻣﺑﺎح اﺳت ای ﻋﻠﯽ

ﮔر ﻧرﯾزم اﯾن ﮔﻧﺎه ﺑﺎﺷد ھﻣﯽ

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺷﻣﺷﯾرھﺎ ﺷد از ﻧﯾﺎم

ﺑﮭر ﻗﺗل ﻣرﺗﺿﯽ در اﻧﺗﻘﺎم

ﮔﻔت ﻋﻠﯽ دﺳﺗﮭﺎ ﺑدارﯾد ای ﻋرب

ﻣن ﻣزاﺣﯽ ﮐردم از ﺑﮭر ﻋﺟب

ﺧود طﻠب ﮐردﯾد رازی ﺑس ﻧﮭﺎن

اﯾن ﺑود آن راز اﮐﺑر در ﺟﮭﺎن
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ھر ﮐﺳﯽ در ذات ﺧود ھﻣﭼون ﻋﻠﯾﺳت

ﭼون ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﺧودش را ﭘس ﺷﻘﯽ ﺳت

ھر ﮐﺳﯽ ﺧود را ﺷﻧﺎﺳد در ﺟﮭﺎن

ﭘس ﻋﻠﯽ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد در ﻧﮭﺎن

ﭼون ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﻣﺎل آدﻣﯽ

ھر ﮐﮫ ﺷد ﮐﺎﻣل ﺑود آل ﻋﻠﯽ

از ﺑرای ھر زﻣﺎﻧﯽ در ﺟﮭﺎن

ﯾﮏ ﻋﻠﯽ واری ﺑود در ﻣردﻣﺎن

ﮐو ﺑود آن ﺣ ّﺟت ﺣﻖ ﻧور دﯾن

اﺳوۀ اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل ﺑر زﻣﯾن

ﻧﯾﺳت ﻋﺎﺷﻖ آﻧﮑﮫ ﻧﺑود ﺑﺎ ﻋﻠﯽ

ھر ﻋﻠﯽ واری ﺑود اﻧدر ﺟﻠﯽ

ﭼون ﯾﮑﯽ اﻧدر ﺟﮭﺎن دﯾدار ﮐرد

ﺟﻣﻠﮫ آدم را ﺑﮫ ﻋﺷﻖ ﺑﯾدار ﮐرد

ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯾﻣﺎر روی دﻟﺑرﻧد

از ﻋﻠﯽ ﻋﮑس رﺧش را ﻣﯽ ﺧرﻧد

ﻋﺎﺷﻘش ﮐون اﺳت و ﻣﻌﺷوق ﻓﯾﮑون

ﻓﯾﮑون ﺟﺑر اﺳت ﺑر ھر ﭼﻧد و ﭼون

ﭘس ﮐﻼم ﷲ ﺳت ﺣرف ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻋﺎﺷﻖ ﺣﻖ ﮔﺷت ﻣﻌﺷوق ﺟﮭﺎن

آﻧﮑﮫ ﺧواﻧم دﻟﺑر و دﻟداده اﺳت

ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ھﻣزاده اﺳت

ھر ﮐﮫ در آﺋﯾﻧﮫ ﺑﯾﻧد روی ذات

ﺟز ﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﺑﯾﻧد او اﻧدر ﺻﻔﺎت

ھر ﮐﮫ ﻋﺷﻖ زﻧده ﺷد اﻧدر ﺟﮭﺎن

ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔت و ﺑرون آﻣد ز ﺟﺎن

آﻧﮑﮫ اﻧدر ﺟﺎن ﺗو وﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

او ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﺗو را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺟوھر ﺣرﮐت ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ دل

ﮐو ﻧدارد ﺟوھری ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ِﮔل

آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺳت ﯾﺎ ﺑﯽ ﻋﻠﯽ

ﭼوﻧﮑﮫ ﮔوﺋﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻋﻠﯽ

ﮔر ﻧﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﻋﻠﯽ اﯾن ﺷطﺣﯾﺎت

ﻋﺎرﻓﺎن را از ﮐﺟﺎ ﺑودی ﺣﯾﺎت

ﺑﺎﯾزﯾد و ﺷﻣس و ﺣﻼج و وﻟﯽ

ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳت ﺳﺎﻗﯽ ﮐوﺛر ﻋﻠﯽ

ﮔر ﭼﮫ ﺑودی اﺣﻣﻘﺎن را آن ﺧطﺎب

ﺳر ﺑوﺗراب
ﺧوش ﭘراﮐﻧدﻧد ّ

دﺷﻣﻧﺎن ﺣﻖ رﺳوﻻﻧﯽ ﺧوﺷﻧد

ﺳر ﺣﻖ اﻓﺷﺎء ﮐﻧﻧد
ﺑس ﺳرﯾﻌﺗر ّ

آﻧﭼﮫ را دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻧّت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﮐﺎﻓران ﺑﯽ ﻣزد ﺧدﻣت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

اوﻟﯾﺎ اﻧدر ﻗﺑﺎی ﻻ اﻟﮫ

اﺣﻣﻘﺎن ھم آن ﻗﺑﺎی اوﻟﯾﺎء

ھر ﮐﮫ ﮔوﯾد ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل

دﺳت ﺣﯾدر ﺑر ﺷود آﻧﯽ ز ﮔل

ﻧﯾﺳت ﻋﺎﺷﻖ ﮐو ﻧﺑﺎﺷد ﺑر ﻋﻠﯽ

ﻋﺷﻖ ﻋﺷﻖ اﺳت ﺣﯾدر ﻋﻠﯽ
ﭼوﻧﮑﮫ
ِ

ﭼوﻧﮑﮫ اﻧدر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﯽ ﺳت ﻋﻠﯽ

ھر دﻣﯽ ﯾﺎدش ﮐﻧﯽ ﮔوﯾد ﺑﻠﯽ
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ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﻌﺷوق ﻣﯾﮕردﻧد ھﻣﯽ

ﭘس ﻋﻠﯽ ﺟوﯾﺎن ﺑﺎﺷﻧد ﭼون ﻋﻠﯽ

ﻋرش ﻋﻠﯾﯾن اﻋﻼء اﺳت اﯾن

ﮐﮫ ﻋﻠﯽ واران ﺑﺎﺷﻧد ﺑر زﻣﯾن

ھر ﮐﮫ دارد ﯾﮏ ﻧﺷﺎن از آدﻣﯽ

او ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷد از ﻧور ﻋﻠﯽ

ھر ﮐﮫ ﺑﺷﻧﺎﺳد ﻋﻠﯽ را در ﺟﮭﺎن

ﭘس ﺷﻧﺎﺳد او ﺧدای آﺳﻣﺎن

ﺑﯽ ﻋﻠﯽ ھرﮔز ﺧدا ﻣﻌﺑود ﻧﯾﺳت

ﺑﯽ ﻋﻠﯽ ھرﮔز ﺧدا ﻣﺣﺑوب ﻧﯾﺳت

ﺑﯽ ﻋﻠﯽ ھﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ارزد ﺑﮫ ھﺳت

ﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ورزد ﺑﮫ ﻣﺳت

ﺑﯽ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻓر ﺑود در ھر ﻣرام

اﯾن ﺑود آن ﺣرف آﺧر واﻟﺳﻼم

٢٣

ﭼراغ ھﺷﺗم :ﻋﻠم
ﺑس ﻧﮑو ﮔﻔﺗﮫ ﺳت آن ﺷﯾﺦ اﺟل

ﮐو ﺷود زھر ﮐﻼﻣش ﭼون ﻋﺳل

ﻋﻠم ﻧﺑود ﻏﯾر ﻋﻠم ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﻠﺑﯾس اﺑﻠﯾس ﺷﻘﯽ

ﺟﻣﻠﮫ داﻧﺷﻣﻧد و ﻓﯾﻠﺳوف و طﺑﯾب

ﺟﺎھﻼﻧﯽ ﻣﻧﮑر ﻋﻠم ﺣﺑﯾب

اﯾن ﺧراﻓﺎﺗﯽ ﻣﺳﺗﮑﺑر ﺧﺻﺎل

ﻣﻧﮑر ﻋﺷﻘﻧد و ﭘﯾﻣﺎن وﺻﺎل

ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد در روز اﺟل

ﮐﺎش ﺑودﯾم ﺧﺎک از روز ازل

اﯾن ﭼﮫ ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘول ﻣﯽ زاﯾدش

اﯾن ﭼﮫ ﻋﻠﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻏول ﻣﯽ ﺧواھدش

ﺑواﻟﻌﺟب ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھﺎن ﻣﯾﺧرﻧد

ﺑواﻟﻌﺟب ﻋﻠﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾدرﻧد

ﻧﯾﺳت ﻋﺎﻟم ﮐو ﻧﺑﺎﺷد ﻓﻘر -دوﺳت

ﻋﻠم اﺟر آن ﻓﻘﯾر روی اوﺳت

ﺧﺎﻧﻘﺎه و ﺣوزه و داﻧﺷﺳرا

از ﺟﻔﺎ اﺳت و رﯾﺎ اﺳت و رﺑﺎ

ﻣﻔت ﺧواراﻧﯽ رﯾﺎﮐﺎر و ﺑﺧﯾل

ﺳﻠطﮫ ﺳﺎﻻری ﮔدا و ﺑس ذﻟﯾل

ﺧودﻓروﺷﯽ ﻣﻔﻠس و ﭘر ﻣدﻋﺎ

رﯾزه ﺧوار ﺳﻔره ﺟﮭل و ﺟﻔﺎ

ﻋﻠم ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻠم ﭼﺷﻣﺎن اﺳت و ﻟب

ﻋﻠم ﻣﺳﺗﯽ ،ﻋﻠم ﺷﺎھد ،ﻋﻠم ﺷب

ﻋﻠم ﺟﺎن و ﻋﻠم روح و ﻋﻠم رو

ﻋﻠم ﺑود اﺳت و ﻧﺑود اﺳت و ﺻﺑوح

ﻋﻠم اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ﺟﺎی ﺧدا

ﻋﻠم ھﺳﺗﯽ رؤﯾت آﺋﯾﻧﮫ ھﺎ

ﻧﯾﺳت ﻋﺎﻟم ﮐو ﻧدارد ﻋﺷﻖ ھو

ﻧﯾﺳت داﻧﺷﺟو ﻧﺟوﯾد روی او

ﻋﻠم آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑود

ﻧﯽ ﮐﮫ اﻧدر ذات ﺧود ﺟﺎﻧﯽ ﺑود

ﻓﯾزﯾﮏ و ﺷﯾﻣﯽ و طب و ھﻧدﺳﮫ

ذﮐر ﺷﯾطﺎن اﺳت اﻧدر ﻣدرﺳﮫ

ﻓﻘﮫ و ﺗﻔﺳﯾر و اﺻول ،ﻋﻠم ﺣدﯾث

ﺳﻧﮓ اﺳﺗﻧﺟﺎی اﺑﻠﯾس ﺧﺑﯾث

آﻧﭼﮫ ھم ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑود

ﺣﯾﻠﮫ ی اﺑﻠﯾس ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑود

ﺷر
آﻧﭼﮫ اﻓﺳﺎر ﺑﺷر داده ﺑﮫ ّ

ﻣﮑر ﺷﯾطﺎن اﺳت ﻧﯽ ﻋﻠم ای ﺑﺷر

ﺟﻣﻊ اﯾن ﻋﻠم و ﻓﻧون ﺑس ﺷﻘﯽ

دام اﺑﻠﯾس اﺳت و آن ﻋﻠم ﺑﻐﯽ

آﻧﭼﮫ اﻧﺳﺎن را ﻧﻣﺎﯾد ﮐور و ﮐر

ﺑﻧدۀ ﺑﺎزی و ظﻠم و زور و زر

٢٤

ﮐﻔر و ﺟﮭل و ظﻠم و ﺑﯽ دﯾﻧﯽ ﺑود

ﺑوﻟﻌﺟب واروﻧﮫ ﭘوﺳﺗﯾﻧﯽ ﺑود

آﻧﮑﮫ را ﻧﺑود در اﯾن ﻋﺻر ﺷﻘﯽ

ﻗوه ی ﺗﺷﺧﯾص اﯾن ﻋﻠم ﺑﻐﯽ

ﮐﻔر او را ﻣظﮭر دﯾﻧش ﮐﻧﻧد

ﺑر ﺗﻧش واروﻧﮫ ﭘوﺳﺗﯾﻧش ﮐﻧﻧد

دﯾن او ﺑﺎزﯾﭼﮫ طﺎﻏوت ﺷد

ﭘس ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ در او ﻣﺑﮭوت ﺷد

ﺟﻣﻠﮥ اﯾن ﻋﻠم و ﻓن ﻋﺻرﻣﺎن

درﺑﮭﺎی دوزﺧﻧد آﺧر زﻣﺎن

ﻋﻠم ﮐز ﻋﺷﻘﯽ و ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﻧﺑود

در ره دوزخ ﻧﻣوده رھﻧﻣود

اﯾن ﻓﻧون و ﻋﻠم ﯾوﻧﺎﻧﯽ وش اﺳت

در ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم آﺗش اﺳت

ﻧﻔت ﺑﺎﺷد ﻣﻧﺑﻊ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ

ﻗﻠب ﻣردم را ﭼﻧﯾن ﮐرده ﺷﻘﯽ

ﻧﯾﮏ ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻋﺻر ﻗﯾﺎم

ﻧﻔت ﺑﺎﺷد دوزﺧﯾﺎن را طﻌﺎم

ھم ﺧدا ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻋﻠم ﮐﺎﻓران

ﻧﯾﺳت ﺟز ﺑﺎزﯾﭼﮫ ای ﮐز ﺑﮭر آن

ﺟﻣﻠﮫ رﺳوا و ھﻼک و ﺑﯽ ﺧودﻧد

دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﺳوی دوزخ ﻣﯽ دوﻧد

ﻋﻠم آﻧﺳت ﮐو ﺑود در ﻧزد ﻣﺎ

ﻣﺧﻠﺻﺎن را ﻣﯾدھﯾم ﺑﮭر وﻓﺎ

ﺟﻣﻠﮫ اھل داﻧش دوران ﻣﺎ

ﻣردﻣﺎن را ﺳﻣت دوزخ راھﻧﻣﺎ

ﻣرﺣﺑﺎ ﺷﯾﺦ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﻣرﺣﺑﺎ

آﻓرﯾن ای ﻋﺎﻟم آل ﻋﺑﺎ

٢٥

ﭼراغ ﻧﮭم :ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺳﻣت ﻧﺑوت ﻣﯽ روﯾم

ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼﯾﺳت اﯾن ﻗول ﻗدﯾم

ﭼﯾﺳت ﺗﺎرﯾﺦ ،ھﺳت ﺗﺎ رخ ای ﭘﺳر

ﺗﺎ رخ ﺧﺎﻟﻖ ﺑر آﯾد از ﺑﺷر

آﻧﭼﮫ را ﮔوﯾﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن

رو ﻧﻣﺎﺋﯽ ﺧدا ﺑﺎﺷد از آن

ﻣﮭﻠت آﻣﺎده ﮔﯽ آدﻣﯽ

ﺑﮭر دﯾدارش ﺑود ﺗﺎرﯾﺦ ھﻣﯽ

ﭘس ﻧﺑوت ھم ﺧﺑر زﯾن ﻣﺎﺟراﺳت

ﮐل دﯾن ﺗﻣرﯾن دﯾدار ﺧداﺳت

در ﻧﺑوت ﻣوﺳﯽ و اﺣﻣد دو ﺷﺎه

آن ﮐﻠﯾم ﷲ و اﯾن وﺟﮫ اﻟﮫ

آن ﯾﮑﯽ ﺑودی ﻣﺻﺎﺣب ﺑﺎ ﺧدا

اﯾن ﯾﮑﯽ دﯾدار ﮐردی روی ﺷﺎه

آن ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷﻖ ز ﮔوش ﺧود ﺷدی

اﯾن ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮫ ﭼﺷم ﺧود ﺑدی

رﻓت ﻣوﺳﯽ ﺑﮭر رؤﯾت طور ﻋﺷﻖ

ﻟﯾﮏ ﭼﺷﻣش را ﻧﺑودی ﻧور ﻋﺷﻖ

ﮔوش و ﭼﺷم ﺣﻖ ﺑﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﺷد

ﭘس رﯾﺎﮐﺎرش ﻧﮭﺎن در دﻟﻖ ﺷد

ﺷر ﮔوش
ﺷرع ﻣوﺳﯽ ﺷد ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ّ

ﺷرع اﺣﻣد ھم ﺣﺟﺎب ﭼﺷم و ھوش

ﻗوم ﻣوﺳﯽ اھل ورد و ﮔﻔﺗﮕو

ﻗوم اﺣﻣد ﻋﺎﺷﻘﺎن روی او

ﻣوﺳوﯾﺎن اھل ﻣدرﺳﮫ ﺷدﻧد

اﺣﻣدﯾﺎن ﻋﺎﺷﻖ روی ﺧوﺷﻧد

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﯾن ﻗوم ﻣوﺳﯽ ﺑر زﻣﯾن

ﺷرع او ﭘول اﺳت و ﺑﻣب و ﻣﮑر و ﮐﯾن

ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﭼﺷم و ﮔوﺷش را ﺑﺑﯾن

ﺟﻧﮓ اﺳﻼم و ﯾﮭودش را ﺑﺑﯾن

ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﺷم و ﮔوش

ﺟﻧﮓ ﺑﯾن رھروان ﻋﺷﻖ و ھوش

ﺟﻧﮓ ھﻔﺗﺎد و دو ﻣﻠت ﺷد ﺑﭘﺎ

از ﻣﯾﺎن ﺑﺧل اﻗوام ﺧدا

ﭼﺷم ھﺎ ﮐور ﮔﺷﺗﮫ ﮔوش ھﺎ ﮐر ﺷده

ﺟﻣﻠﮫ ﺑﻧدﮔﺎن زور و زر ﺷده

اﯾن ﺷرﯾﻌت ھﺎ ﮐﮫ ﻋﻠم وﺻل ﺑود

ﻣذھب ﻓﺻل آﻣدﺳت و ﺧﺷم و دود

ﻗوم ﻋﯾﺳﯽ ﭼون ﻧﮕﺷﺗﯽ اھل ﺷرع

ﮐﺎﻓری ﺷد ﺑﯽ رﯾﺎ و ﺑﻧد زر

ﺣﺎﻟﯾﺎ در ورطﮫ آﺧر زﻣﺎن

ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺷرع ﺟﮭﺎن

ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑر ﺷرﯾﻌت ھﺎ ﻧﻣﺎﻧد

ﭼوﻧﮑﮫ ﺧﺎﻟﻖ از درون ﺧﻠﻖ ﺧواﻧد

٢٦

دﯾن ﺑودی راه ﺧود ﺗﺎ ﺑر ﺧدا

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺧودآ ﮐﻧد در ﺧود ﻧدا

ﭘس ﻧﺑﺎﺷد ھﯾﭻ راھﯽ در ﻣﯾﺎن

از ﺧداﯾش ﺗﺎ ﺧودآ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ آن

ﭼون ﺷرﯾﻌت ھﺎ روش ﺑودی ﺑﮫ راه

ﺣﺎل ﺑﺎﺷد آن روش از ﺑﮭر ﭼﺎه

ﭘس ﺷرﯾﻌت ﭼﺎه ﭘﯾﻣودن ﺑود

ﭼوﻧﮑﮫ ﺣﻖ اﻧدر دل ﺑودن ﺑود

ﭘس ﺷرﯾﻌت ﺷد ﺗﻘﯾﮫ در ﻧﮭﺎن

اﯾن ﺑود آﺋﯾن ﻋرﻓﺎن ﺟﮭﺎن

ﭼوﻧﮑﮫ دﯾن ﺷد راه دل آﺧر زﻣﺎن

ﭘس ﺷرﯾﻌت ﺷد طرﯾﻖ ﻋﺎﺷﻘﺎن

اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﺎرﯾﺦ آﻣد اﻧﺗﮭﺎ

ﺷد ﺷرﯾﻌت ﺷور ﻋﺷﻖ اوﻟﯾﺎ

ﭘس ﺻﻔﺎ اﺳت و وﻓﺎ اﺳت و ﻓﻧﺎ

در ﺑدر در ﺟﺳﺗﺟوی آن ﻟﻘﺎ

اﻧﺑﯾﺎ ﮔوش و زﺑﺎن ﺣﻖ ﺑدﻧد

اوﻟﯾﺎ ﭼﺷﻣﺎن و دﺳﺗﺎﻧش ﺷدﻧد

ﭼون ﻣﺣﻣد دﯾد روی ﺧوب او

ﭘس ﻧﺑوت آﺧر آﻣد در ھﻣو

زﯾن اﺛر ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺧش رﺳﯾد

ﭼوﻧﮑﮫ رﺧﺳﺎر ﺧدا آﻣد ﭘدﯾد

ﭘس ﺑﭘﺎ ﮐردی ﻗﯾﺎﻣت ﻣﺻطﻔﯽ

ﭘس ﻋﻠﯽ ھم ﭘرده دار اﯾن ﻟﻘﺎ

ﺣﻖ ﺑﯾﺎﻣد ﭼون ﺑرﻓﺗﮫ ﺑﺎطﻠش

ﺣﻖ ﻋﻠﯽ و ﺑﺎطﻠش ھم ﻣﻧﮑرش

ﺳر ﮐﻼم ﺧﺗم دﯾن
اﯾن ﺑود ّ

ﺑﯽ اﻣﺎم ﮐﺎﻓر ﺑود روی زﻣﯾن

ﭘس اﻣﺎم ﺑﺎﺷد ھﻣﯽ ﭼﺷم ﺧدا

ﺑﯽ اﻣﺎم ﮐورﺳت از ﺧﺷم ﺧدا

ھﺎن اﻣﺎم آﺋﯾﻧﮫ ﮔرداﻧﯽ ﮐﻧد

ﺗﺎ رﺧش را ﻋﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧد

ھر ﮐﮫ دﯾده ﺻورت ﯾزدان ﺧوﯾش

او اﻣﺎم زﻧده دوران ﺧوﯾش

ﭼون ﺷرﯾﻌت ﺧﻠﻖ و ﺧوی ﻋﺎﺷﻖ اﺳت

ﭘس ﻓﻘﯾﮫ ﺑﯽ اﻣﺎﻣش ﻓﺎﺳﻖ اﺳت

ﻣﺻطﻔﯽ را اﯾن ﺑدی ﺧﺗم ﮐﻼم

ھﺎن! ﻧﻔﺎق آﯾد ﺷرﯾﻌت ﺑﯽ اﻣﺎم

ﭼون ﺑﮫ ﺻﻠوات ﺟﻣﺎﻟش در ﺷدی

ﻋﻣر ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﮭﺎن آﺧر ﺷدی

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑر ﺗﺎرک ھﺳﺗﯽ ﺷدی

ﺑﺎ رﺧش ﻓﺎﻧﯽ در ﻣﺳﺗﯽ ﺷدی

ھر ﮐﮫ دﯾده روی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓراق

ﺗﺎ رﺧش را دﯾده ﮔردﯾده ﺷﻘﺎق

اﯾن ﺑود ﺷﻖ اﻟﻘﻣر اﻧدر ﺑﺷر

ﺗﺎ ﻧﯾﺎﯾد ھﯾﭻ ﯾﺎرﯾش دﮔر

ھر ﮐﮫ را او رخ ﻧﻣﺎﯾد ﯾﮏ ﻧظر

ھﻣﭼو ﻣرﻏﯽ ﺳرﮐﻧد ﺑﯽ ﺑﺎل و ﭘر

اﻓﮑﻧد ﻻﺷش ﺑﮫ ﺻﺣرای ﻋدم

ﺗﺎ ﺷود داﻣﯽ ﺑرای آن ﺻﻧم
٢٧

ﻏﯾرت آن ﮐﺎﮐل ﺧوﻧﺧوار ﻣن

ﭘس ﭼﮫ ﺧوش ﻧوﺷﯾد ﺧوﻧم ﯾﺎر ﻣن

اﯾن ﮔزارش از ﻗﺗﯾل روی اوﺳت

ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﮐﮫ رﺧش در ﭘﯾش روﺳت

٢٨

ﭼراغ دھم :ﺧﯾﺎل
ﺧواھم اﻣﺷب رازی از اﺳرار ﺟﺎن

ﺑرﮔﺷﺎﯾم در ﺳﺑﯾل ﻋﺎرﻓﺎن

ﮐﺎن ﺑود ﺧﯾل ﺧﯾﺎﻻت ﺳرت

ﮐو ﺷود آﺋﯾﻧﮫ ای اﻧدر ﺑرت

ھر ﭼﮫ ﺑﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺑﯾﻧﯽ در ﺟﮭﺎن

ھر ﭼﮫ ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻧﮭﺎن

ﺣﺎﺻل ﻧﻘش ﺧﯾﺎل اﺳت در ﺿﻣﯾر

ﮐو ﺑود آﺋﯾﻧﮫ ای از ذات ﭘﯾر

ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ و ھر ﭼﮫ اﻧدر اوﺳت

ﺟﻣﻠﮫ ﻧﻘش اﯾن ﺧﯾﺎل ﺗوﺑﮫ ﺗوﺳت

اﯾن زﻣﯾن و ھﻔت ﺗوی آﺳﻣﺎن

ﭘس ﺑود اﻧدر ﺧﯾﺎل ﺟﺎﻧﻣﺎن

ﻗدرت ﺑﺎل ﺧﯾﺎل ﺟﺎن ﺑود

ﮐﺎدﻣﯽ را ﺳوی ﺟﺎﻧﺎن ﻣﯾﺑرد

ھم ﮐﻠﯾم ﷲ ﺷدن در ﮐوه طور

ھم رھﺎﯾﯽ از ﺑدن در وﻗت ﮔور

ھم ﺑﮭﺷت و دوزخ اﻧدر دو ﺟﮭﺎن

ھم وﺻﺎل ﻋﺷﻖ و ھم ھﺟران ﺟﺎن

ھم ﺣﯾﺎت و ھم ﻣﻣﺎت و ھم ﻧﺑﺎت

ھم ﻋروج و ھم ﺳﻘوط و ھم ﺻﻔﺎت

ﺟﻣﻠﮫ اﺣوال و ﮐﻣﺎﻻت و ﺟﻼل

دی و ﻓردا و ﮐﻧون و ھم ﺟﻣﺎل

ھم وﺟود و ھم ﻋدم ھم دم ﺑﮫ دم

ﺟﻣﻠﮫ اﻓﮑﺎر و ﺻور اﻧدر ﻗﻠم

ﺟﻣﻠﮫ ﭘرواز ﺧﯾﺎل اﺳت در ﻓﻧﺎ

ﻋﺎﻗﺑت ﻣﺎ را ﺑرد ﻧزد ﺑﻘﺎ

آﻧﭼﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ را ﮐﺷﺎﻧد ﺗﺎ وﺟود

ﺑﺎل ﭘرواز ﺧﯾﺎل اﺳت در ﺣدود

ﺑﺧﺷﯽ از ﺧﯾل ﺧﯾﺎل از ﻋﺎدت اﺳت

از وراﺛت از ﻧژاد و ﻗدﻣت اﺳت

ﺑﺧش دﯾﮕر اﻗﺗدار اﺧﺗﯾﺎر

ﺧﻠﻖ ﻣﯾﺳﺎزی ﺧودت را ﺑﮭر ﯾﺎر

ﻓرق ﺑﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﺎ ﺧﯾﺎل

ﻧﯾﺳت ﺟز ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣر ھر ﻣﺛﺎل

ﭘس ﺣواس و ﻋﻠم و ادراک و ﺷﻌور

ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﺻول ﺧﯾﺎل اﺳت در ﻋﺑور

ﺟﻣﻠﮫ اﺣﮑﺎم ﺷرﯾﻌت زﯾن ﻧظر

ﺑﺎﺷد از ﺑﮭر ﺗﺧﯾل ﺑﺎل و ﭘر

ﭘس ﻣﻠﮑﮭﺎﯾﻧد ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺧﯾﺎل

ﺣﺎﻣﻼن ﻓﮑر و ذﮐرﻧد و ﺟﻣﺎل

ﺑرﺗرﯾن ﺑﺎل ﺧﯾﺎﻟش ﺳوی ﻋرش

ﺣﺎﻣﻼن ﻋرش ﺑﺎﺷﻧد روی ﻓرش

ﺟﺑرﺋﯾل و ﻣﯾﮑﺎﺋﯾل و اﺳراﻓﯾل

آﺧرﯾن ﭘرواز ھم ﺑﺎ ﻋزراﺋﯾل

٢٩

در ﻗﯾﺎﻣت ﭼون ﺟﮭﺎن ﯾﮑﺗﺎ ﺷود

ﮐل ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺧﯾﺎﻟت وا ﺷود

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺧﯾﺎﻟت وا ﺷود

ﻋﺎﻗﺑت ھﺳﺗﯽ ﺗو ﺧودآ ﺷود

ﭼون ﻣﻌﺎد و ﻣﺑدأ و راھﯽ و راه

ﺷﺎھد و ﻣﺷﮭود و ھﺳﺗﯽ و ﻓﻧﺎ

ﻣﯾﺷود اﻧدر ﺧﯾﺎل ﯾﮏ ﺟﻣﺎل

ﭘس ﺧﯾﺎل ﺣﻖ درآﯾد در وﺻﺎل

ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺧﯾﺎل ﺣﻖ ﺑود

ﺗﺎ ﺟﻣﺎﻟش از ﺧﯾﺎﻟش ﺑر ﺷود

آدﻣﯽ ھم آﺳﻣﺎن اﯾن ﺧﯾﺎل

ﮐﺎﻧدرﯾن آﺋﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﺛﺎل

ﭘس ﻋدم آﺋﯾﻧﮫ ﭘرواز ﻣﺎﺳت

ﺻورت آدم ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﺧداﺳت

اﯾن ﻣﺛﺎل اﻧدر ﺧﯾﺎل اﺻل ﺑود

ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺻورت آرد در وﺟود

آﻧﻘدر ﺗﻣﺛﺎل روﯾش در ﺧﯾﺎل

آرزوھﺎ ﻧﻘش ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻣﺣﺎل

ﺗﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺗرﯾن ﻧﻘﺷﮭﺎ

در ﺧﯾﺎﻟش ﻣﯾﺷود ﻧﺎﮔﺎه ﺑﭘﺎ

اﯾن ﺑود ﺧﻠﻖ ﺟﻣﺎﻟت در ﺧﯾﺎل

در ﻗﯾﺎﻣت ﻣﯾﺷود ﻋﯾن وﺻﺎل

ﭘﮭﻠواﻧﯽ ﺑﺎش در ﺧﯾل ﺧﯾﺎل

ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﺎﻟم ﭘﺎک آﺋﯽ در وﺻﺎل

آن وﺻﺎل ﭘﺎک و ﺑﯽ زﺟر و ﮔﻧﺎه

در ﺧﯾﺎﻟت ﻣﻣﮑن آﯾد ھر ﻧﮕﺎه

ﮔر ﺑداﻧﯽ ﺳﺣر اﻋﺟﺎز ﺧﯾﺎل

ﺑﯽ ﻧﯾﺎز ﻣطﻠﻖ آﺋﯽ در ﮐﻣﺎل

ﭘس ﺻﻣد آﺋﯽ ﺗو اﻧدر ﻣﻐز ﺳر

ﮔر ﺑداﻧﯽ رازھﺎی ﻧﻐز ﺳر

ﺳر زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن
ﺳر ﺑود ّ

ﺳر ﺑﺧوان
ای ﺑرادر اﻧدﮐﯽ زﯾن ّ

ﺳر ﺣﺿور ﺧﺎﻟﻖ اﺳت و ﺳروری

اﻧدﮐﯽ ﺑﺎ ﺳر ﻧﻣﺎ ﺗو ھﻣﺳری

ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳر ھﻣﺳری ﺑﻧﻣوده اﺳت

در دو ﻋﺎﻟم ﺳروری ﺑﻧﻣوده اﺳت

ﺳرﺑداران ﺟﮭﺎﻧﻧد ﺳروران

ﺳر ﺳر ﺑداﻧﻧد در ﺟﮭﺎن
ﭼوﻧﮑﮫ ّ

آﻧﭼﮫ در ﻋﺎﻟم ﺑﻣﺎﻧد ﺳر ﺑود

ھر ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺳر ھﻣﯽ دﻟﺑر ﺑود

ھر ﮐﮫ را ﺳر ﻧﯾﺳت ﻧﺎﯾد ھﻣﺳری

ھر ﮐﮫ را دل ﻧﯾﺳت ﻧﺎﯾد دﻟﺑری

ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ھﻣﺳری

ﻻﺟرم ﺑﺎ او ﻧﻣﺎﯾد دﻟﺑری

آدم ﺑﯽ ﺳر دﻟش ﺑﺎطل ﺑود

ﭼون ﻧداﻧد دل ﮐﮫ را ﻗﺎﺑل ﺑود

ﮔر ﺗو را ﺑﺎﺷد ﺧﯾﺎل ﺳروری

ﺑﺎ ﺳر ﺧود ﮐن ﺧﯾﺎل ھﻣﺳری

ھﯾﭻ داﻧﯽ ﮐﯾﺳت اﻧدر ﺳر ﺗو را

ﺻﺎﺣب دل ﺑﺎﺷدت ھﻣﺳر ﺗو را
٣٠

ﺻﺎﺣب ﺻورت ﺧدای ھوی ﺟﺎن

ﭼون روی ﺳوﯾش ﺑﺑﯾﻧﯽ روی ﺟﺎن

روی او از روی ﺗو ﮔردد ﻋﯾﺎن

از ﺧﯾﺎل روی ﺗو ﺑﺎﺷد ﺟﮭﺎن

ﮔر ﺷود ﺑﺎور ﺗو را اﯾن راز ﺣﻖ

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣطﻠﻖ ﺷوی زﯾن ﻧﺎز ﺣﻖ

٣١

ﭼراغ ﯾﺎزدھم :ﻧژاد
زﻧدﮔﯽ ﭼون آب ﺟﺎری رﻓﺗن اﺳت

ﺑﺎﺗﻼق ﺧﺎﻧﻣﺎن ﮔﻧدﯾدن اﺳت

ﻧﯾﺳت ﻣرداﺑﯽ ﺳﯾﺎھﺗر از ﻧژاد

ﺑﺎﺗﻼق ظﻠم و ﺗزوﯾر و ﻓﺳﺎد

آﻧﮑﮫ رﻓﺗن را ﮔزﯾﻧد ﺑوﻟﻌﺟب

ﻣﯽ ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت روی ﻟب

ﻟﯾﮑن آﻧﮑس ﮐو ﭘرﺳﺗد ﺧﺎن و ﻣﺎن

زﻧده اﻧدر ﮔور ﻣﯽ ﮔردد ﻧﮭﺎن

ﺧﺎن و ﻣﺎن ﮔﻧداب ھر آﺋﯾن ﺑود

ھﺟرﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﮫ اﻣر دﯾن ﺑود

در ﻧژاد ﺧود ﻋﻘﯾﻣﯽ و ﻧزاد

ﭘس ﺑرو ﺳوی ﻧزاد از ﺑﮭر داد

ﻣﯾوه ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ھﻣﯾن

ﮐو ﺑود ﺑﻧﯾﺎد ﻓﺗﻧﮫ ﺑر زﻣﯾن

ﮔر ﮐﻧﯽ ﺟﺎوﯾد ﺧود را در وﻟد

ﭘس ﺷوی ﻣﻠﻌون ﻓرزﻧد ﺗﺎ اﺑد

در ﻧژادت از ﺧدا ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای

ﮐﺎﻓر و ﻣﻧﻔور ﺧﻠﻖ و ﺧﺎﻧﮫ ای

ﭘس ﻧژادت را ﻓرﺳت ﺳوی ﻧزاد

ﺗﺎ ﮐﮫ در ﻧزد ﻧزاد آﺋﯽ ﺑﮫ داد

آدﻣﯽ دارد دو رزق اﻧدر ﺟﮭﺎن

ﮐو ﯾﮑﯽ ﻧﻘد اﺳت و آن دﯾﮕر ﻧﮭﺎن

رزق ﭘﻧﮭﺎن ﺑﻌد ﻣرگ آﯾد ﺑﮫ داد

ﮐﺎن ﺑود ﯾﺎ از ﻧژاد و ﯾﺎ ﻧزاد

ﺗوﺷﮫ ﺟﺎوﯾد ﺗو زﯾن دو ﺑود

ﭘس ﺑﮭﺷت و دوزﺧت زﯾن دو ﺷود

راز اﺳﺗﻣرار ھر ﮐس در زﻣﺎن

ﯾﺎ ﺑود ﺧﺎﻟﻖ و ﯾﺎ ﻣﺧﻠوق ﺟﺎن

آﻧﮑﮫ ﻣﺧﻠوﻗش ﺷود راز اﺑد

ﺗﺎ اﺑد در ﮔور ﺑﻣﺎﻧد ﺑر ﻟﺣد

ﭘس ﺑرو در ﺳﻣت آﻧﮑس ﮐو ﺑزاد

ھﺳﺗﯽ ات را از ﻋدم ﻧﯽ از ﻧژاد

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻣرﮔت ﺑﻣﯾری در ﻧژاد

ﺑﺎر دﯾﮕر زﻧده ﮔردی از ﻧزاد

ﺟﻣﻠﮥ ﭘﯾﻐﻣﺑران راه داد

از ﻧژاد ﺑﯾرون ﺷدﻧد ﺑﮭر ﻧزاد

ﭘس اﺷد ظﻠم آﯾد از ﻧژاد

ﺗﺎ ﺷود ﺗﻣﺟﯾد از ﺑﮭر ﻓﺳﺎد

ﻧﺎم اﯾن ﮐﻔرش ﺑود اﯾﺛﺎر و ﻋﺷﻖ

ﺗﺎ ﮐﻧد ھر ﻧوع ﺳﺗم را ﻋﯾن ﺻدق

ﭼون ﭘرﺳﺗﯽ آل و ﻓرزﻧدان ﺧوﯾش

ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ﻋورت و ﺗﻧﺑﺎن ﺧوﯾش

از ﻧژاد ﺧود ﺑرون ﺷود ای ﺑﺷر

ﭘس رھﺎ ﮐن ھم ﭘدر را ھم ﭘﺳر

ھﻣﭼو اﺑراھﯾم و ﺑودا و ﻣﺳﯾﺢ

ﭼون ﻣﺣﻣد ﺑﺎش و از آل ﻋﻠﯽ

ﮔﻔت ﻗرآن ﺑﮭر اﯾﻣﺎن ﻧﺧﺳت

ھﺟرﺗﯽ از ﭘﯾش ﺑﺎﯾد ھم ز ﭘﺷت
٣٢

ﭼراغ دوازدھم :ﺧراﺑﺎت
دوش رﻓﺗم در طرﯾﻖ ﺷﮭر ﻧو

ﺷﮭر ﻧو را دﯾدم اﻧدر دھر ﻧو

ﭘس ﺗﻣﺎم ﺷﮭرھﺎ ﻧو ﮔﺷﺗﮫ ﺑود

ھﯾﭻ ﻧﺷﺎن از ﮐﮭﻧﮕﯽ آﻧﺟﺎ ﻧﺑود

ﭘس ﺑﮭﺷﺗﯽ دﯾدم اﻧدر دوزﺧﯽ

ﭼﺷﻣﮫ ھﺎی آﺗش از ﮐوه ﯾﺧﯽ

ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﺟوﺷﯾد از ﻗﻠﺑﮭﺎی ﺳﻧﮓ

ﻣﮭر ﺳر ﻣﯾرﻓت از داﻣﺎن ﻧﻧﮓ

ﻋﺷﻖ را ﻧﻔرت ھﻣﺎﻏوﺷﯽ ﻧﻣود

ﻓﺳﻖ را ﻏﯾرت ﻓراﻣوﺷﯽ ﻧﻣود

ﺻدق ﻏوﻏﺎ ﻣﯽ ﻧﻣود در اﻧﮭدام

ﺑوﻟﻌﺟب ﻣرداﻧﮕﯽ در ﻧﻧﮓ و ﻧﺎم

ﺳر ﺣﻖ ﻣدھوش ﺑود اﻧدر ﻣﯾﺎن
ّ

آﺳﻣﺎن ﺧﺎﻣوش ﺑود اﻧدر ﺑﯾﺎن

اﯾدز در اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﺳر ﻣﯽ ﮐﺷﯾد

زﺟر و ﮐﯾﻧﮫ ھر طرف ﭘر ﻣﯽ ﮐﺷﯾد

ﻟذت از ذﻟت ﺑﺟوﺷﯾدی ز ﮐﺎم

ﻧﮑﺑت از ﻏﯾرت ﮔرﻓﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎم

اﯾن ھﻣﺎﻏوﺷﯽ ﻋﯾش و اﻧزﺟﺎر

در ﻣﺧدر ﻣﯾﺷدی ھر دم ﻣﮭﺎر

ﭘس ﻧﺑودی ﺧﻣر و اﻓﯾون ﮐﺎرﮔر

ﻻﺟرم اﻧدر ﮐراک آﻣد اﺛر

ﭘول ﻣﯾدادﻧد و ﻋﺷﻖ آﻣﺎده ﺑود

ﻧﻔرت و زﺟر و ﺟﻧون ﺳﺟﺎده ﺑود

زھر ﻧوش ﺑودﻧد آن ﺣوراﻟﻌﯾون

ﻋﯾش ﻣﯾرﻓت از ﻣﯾﺎن ﭼرک و ﺧون

ﻣﮭر ﺑودی ﯾﺎور و ھﻣراه ﮐﯾن

ﮐﻔر ﺑودی ھﻣﺳر و ﻣﺄوای دﯾن

ﺑوﻟﻌﺟب ﯾﮑﺗﺎﭘرﺳﺗﯽ دﯾده ام

زﯾن ﺧراﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻓﮭﻣﯾده ام

ھر ﮐﮫ زﯾن ﺷﮭر ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐردی ﻋﺑور

ﮐﻔر و اﯾﻣﺎﻧش ﺷده آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮔور

آن ﺧراﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮔوﯾﻧد ﻋﺎرﻓﺎن

ﺑوﻟﻌﺟب ﺑﺎﺷد ﺗﻣﺎم اﯾن ﺟﮭﺎن

ﺷﮭر ﻧو ﺑودی زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮭرﮐﯽ

در ﺗن ﺷﮭرھﺎی ﮐﮭﻧﮫ ﭼون ﻟﮑﯽ

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺷﮭرھﺎ ھﻣﮫ ﻧو ﮔﺷﺗﮫ اﻧد

ﭼون ﻣدرن و ﺷﯾﮏ و ﭘﯾﺷرو ﮔﺷﺗﮫ اﻧد

ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﺷده ﻣﯾﺧﺎﻧﮫ ھﺎ

ﭼون ﺧراﺑﺎت ﻣﻎ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

ﻋده ای ﺳﺎﻗﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ﮔﺷﺗﮫ اﻧد

ﻋده ای ھم ﺷﺎھد و ﻣﻐﺑﭼﮫ اﻧد

ﺳﺎﻗﯽ و ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﺳت و ﻣﺣﺗﺳب

ﻣطرب و ﺷﯾﺦ و اﻣﯾر و ﻣﯾرﻏﺿب

ﺟﻣﻠﮕﯽ در ﻣﺣﻔل اﯾن ﺷﮭر ﻧو

آﻣده در وﺣدت اﻧدر دھر ﻧو

آﻧﭼﮫ در اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺷد

ﺣﺎﻟﯾﺎ در واﻗﻌﮫ ﺗﻘدﯾر ﺷد
٣٣

ﭼراغ ﺳﯾزدھم :ﻣﺎدر
ﺑﻌد زن ﻓرزﻧد ﮔردد ھﻣﭼو ﺟﺎن

ﮐو ﺑود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای ﭘﺎک و روان

ﭘس ھووی زن ﺷود ﻓرزﻧد او

زﯾن ﺳﺑب در ﺣﯾﻠﮫ آﯾد ﭼون ﻋدو

ﺑﭼﮫ ﮔردد ﺣرﺑﮫ و ﺑﺎزﯾﭼﮫ ای

از ﺑرای ﻣﺎدر ﺑﯽ رﯾﺷﮫ ای

وه ﭼﮫ ظﺎﻟم ﻣﺎدری ﺑﺎﺷد ﺑﺷر

ﻣرﺣﺑﺎ ﺑر ﻣﺎده ﮔﺎو و ﻣﺎده ﺧر

ﻣﯽ ﻓﺷﺎﻧد ﺑذر ﺷﯾطﺎﻧﯽ در او

ﻣﯾﺷود ﻓرزﻧد ﻧﺎﮔﮫ ﭼون ﻋدو

ھر ﭼﮫ ﮐﺎری ﭘس درو ﺳﺎزی ھﻣﺎن

از ﭘﻠﯾدی ﮐﯽ ﺑرآﯾد ﻟطف ﺟﺎن

ﻋﺎﻗﺑت ﻋﺎق ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻓرزﻧد ﺧوﯾش

اﯾن ﺑود داﻏﯽ ﺑﮫ ﻗﻠب ﮔﻧد ﺧوﯾش

ﻋﺷﻖ ﺷوﯾت را ﺗﺑﺎه ﮐردی ﺗﺑﺎه

ﺣﺎل ﺑﻧﺷﯾن ﺗﺎ اﺑد ﺑﮭر ﻋزا

ﮐﯽ ﭘﺳر ﻋﺎﺷﻖ ﺷود ﺑر ﻣﺎم ﺧوﯾش

ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻓﺗﺎده ای در دام ﺧوﯾش

ﺣﺎﻟﯾﺎ در ﮐﯾﻧﮫ ای اﻧدر ﺷرر

ﮔﺷﺗﮫ ای ﭼوب ﻧﺟﺳﯽ از دو ﺳر

ﻣﺎدری ﺗو ،ﻧﯽ ﺧدا ای ﺑوﻟﻔﺿول

ﻧﯽ ﻓرﺷﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺷﺗﯽ ھﻣﭼو ﻏول

ﭼون ﺑﮭﺷت اﺳت زﯾر ﭘﺎی ﻣﺎدران

دوزﺧﯽ ﺑرﭘﺎ ﮐﻧﻧد در ﺧﺎﻧﻣﺎن

ﻏول ﻣردﺧواری ﺑدی ﻧﺎﮐﺎم ﺷدی

ﺣﺎل ﻓرزﻧدﺧواری ﺧون آﺷﺎم ﺷدی

ﺣرص آدم ﺧوارﮔﯽ ﻣﯾداﺷﺗﯽ

آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﭘﻧداﺷﺗﯽ

ﺗوﺑﮫ ﮐن زﯾن طﺑﻊ آدﻣﺧوارﯾت

ﺗﺎ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ از اﯾن ﺑﯾﻣﺎرﯾت

ﻧﯾﺳت ﻣﺎدر ﺟز ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺎطﻣﮫ

ﺟﻣﻠﮫ ﺧوﺑﺎن را ﺑود ﻣﺎدر ھﻣﮫ

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﮕذﺷت از ﻧﯾﺎز و ﻧﺎز و ﻧﺎم

ﻣﺎدر ھﺳﺗﯽ ﺷد و ا ّم اﻣﺎم

ﻣﺎدرﯾت ﺟوھر ﺟﺎن آﻣده

ﭘدرﯾت ﻧور اﻧﺳﺎن آﻣده

آﻧﭼﮫ زن را ﻣﯾﮑﻧد ﻣﺎدر ﻣﻘﺎم

ﻧﯾﺳت زاﺋﯾدن ﮐﮫ اﯾﺛﺎرﺳت ﻣدام

آﻧﮑﮫ ﺗﺳﻠﯾم دل ھﻣﺳر ﻧﺷد

ﺑﭼﮫ اش را در ﮐﺟﺎ ﻣﺎدر ﺑﺷد

ای ﺑﺳﺎ زاﺋﯾدۀ ده ﺑﭼﮫ ای

ﮐﮫ ھﻧوز ﻣﺎدر ﻧِﮭﯽ ،ده ﺑﭼﮫ ای

زﯾﻧﮭﻣﮫ زاﯾﻧده ﻧﺳل ﺑﺷر

اﻧدﮐﯽ ﻣﺎدر ﺷوﻧد از اﯾن ﺛﻣر

ﮐو ھﻣﯽ زاﯾﻧد ﻣردان ﺧدا

ﭘدراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑزاﯾﻧد اوﻟﯾﺎء

٣٤

اوﻟﯾﺎﺋﯽ ﻣردﻣﺎن را ﻣﺎدرﻧد

ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷﯾر ﻧرﻧد

زﯾﻧﺑﺎن و ﻣرﯾﻣﺎن و ھﺎﺟران

ﻓﺎطﻣﮫ ھم ﻣﺎدر اﯾن ﻣﺎدران

آﻧﮑﮫ ﻓرزﻧد ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﺿد ﺷوی

او ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺎدر او ﺑﺎﺷد ھووی

ﺗﺎ ﮐﮫ از ﺑ ّﭼﮫ ﻧﮑﻧدی دل ﺑﮫ ﺣﻖ

ﮐﯽ ﺑدی ﻣﺎدر ﺷدن را ﻣﺳﺗﺣﻖ

ﻣﺎدرﯾت ﺣﺎﻟﯾﺎ ﭼون ﮐﯾﻣﯾﺎﺳت

ﭼوﻧﮑﮫ زن ﻣردواری ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎﺳت

آﻧﮑﮫ از زن ﺑودﻧش ﺷﺎﮐﯽ ﺑود

ﮐﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎدر ﭘﺎﮐﯽ ﺑود

٣٥

ﭼراغ ﭼﮭﺎردھم :دوﺳت
ﮐل ﮐﺎر و ﺑﺎر و رﻧﺟت ﺑﮭر ﭼﯾﺳت

در اﻣﯾد ﮐﺳب ﺣﺑّﯽ از ﮐﺳﯾﺳت

ھر ﮐﺳﯽ ﮐو ﺑﮭر ﭼﯾزی ﻣﯾدود

ﻗﺻد ﭘﯾدا ﮐردن دوﺳﺗﯽ رود

ھﯾﭻ ﮐس ﺑﯽ دوﺳت ﻧﯾﺳت اﻧدر ﺟﮭﺎن

ﻟﯾﮏ دوﺳﺗﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺻﻣﻧد در ﻧﮭﺎن

اﻧدرﯾن ﻋﺎﻟم ﻧﺑﺎﺷد ھﯾﭻ دوﺳت

ﺟز ھﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧداﻧﯽ در ﭼﮫ روﺳت

در ھزاران روی ﭘﻧﮭﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت

ﺟز ﺑﮫ ﯾﮏ روﺋﯽ ﮐﮫ ﻋرﯾﺎن ﮔﺷﺗﮫ اﺳت

روی ﻋرﯾﺎﻧش ﻣﺣﯾط اﺳت ﺑﺎ ﻋدو

ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﺻور اﺳت ﺑﺎ ﺧون و ﺧدو

ﻏرق اﻧدر ﺗﮭﻣت و ﺑﯽ آﺑروﺳت

ﮔر ﭼﮫ او را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐو ھﻣوﺳت

ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ دوﺳت دارد دوﺳت را

ﻓرق آﯾد از ﺷﻘﯽ و ﺑﯽ وﻓﺎ

آﻧﮑﺳﯽ ﮐو ﺑﮭر دوﺳﺗﯽ ﻣﯾرود

ﺟﺎن در آﺳﺗﯾن و ﺑﯽ ﭘﺎ ﻣﯽ دود

دوﺳت داﺷﺗن از ﺧودی ﺑﮕذﺷﺗن اﺳت

ﭘس ﺧودی ﺑﮕذاﺷﺗن دوﺳت داﺷﺗن اﺳت

از ﺧودی ﺑﮕذر ﮐﮫ ﺗﺎ ﯾﺎری ﺷوی

ﺗﺎ ﮐﮫ اﻧدر ﮐﺎر دﻟداری ﺷوی

دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻣﮑن ﮐو دﺷﻣن اﺳت

دﺷﻣن ﺧود ﺑﺎش ﮐو ﻧﺎﻣش ﻣن اﺳت

دوﺳﺗﺎﻧﻧد ﺑﯽ ﻣﻧﺎن روی ﺧﺎک

ﭘﮭﻠواﻧﺎﻧﯽ ز ھﺳﺗﯽ ﭘﺎک ﭘﺎک

دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻣﮑن ﮐﮫ ﺑﯽ ﺧود اﺳت

دوﺳﺗﯽ ﮐن ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ او ﺧود اﺳت

ﺧود ﺑود ﺑﯽ ﺧود و ﺑﯽ ﺧود ﺧود ﺑود

ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺧود ﺑود او ﺧود ﺑود

ﮔر ﺑداﻧﺳﺗﯽ ﺗو ﻋﻠم ﺑﯽ ﺧودی

ﺳﺎﻟﮑﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧود ﺷدی

ﯾﺎری ﯾﺎری ھﻣﮫ ﺧود -ﯾﺎری اﺳت
ِ

ﯾﺎری ﺧود ﺳر ﺑﺳر ﺧودﺧواری اﺳت

ﺗن ﻣﭘرور دل ﺑﭘرور ﺑﮭر دوﺳت

ﭼون ﺑﻣﯾری ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺎﻗﯽ ھﻣوﺳت

ھﯾﭻ ﺑﯽ ﯾﺎری ﻧﺷد از ﺗن رھﺎ

زﯾن ﺳﺗﻣﮑﺎره ﺑﻧﺎم ﻣن رھﺎ

زﯾن اﺛر ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣرت ﻧﺎدﻣﯽ

از ﺑرای ھرﭼﮫ ﺑودی ھر دﻣﯽ

آﻧﮑﺳﯽ را دﺳت ﻣﯾدان از ﯾﻘﯾن

ﮐز ﺗو ﺧودآﺋﯽ ﺑﺧواھد ﺑر زﻣﯾن

ﮔر ﻧداری ھﯾﭻ ﯾﺎر ﺳرﻧوﺷت

ﻧﯽ ﺑﮫ دوزخ ﻣﯾروی ﻧﯽ در ﺑﮭﺷت

٣٦

ﭼراغ ﭘﺎﻧزدھم :ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
آﻧﮑﮫ را ﻧﺎﺑوده دﻟداری ،ﻧﺑود

آﻧﮑﮫ دﻟدارش ﺑﺷد آﻣد ﺑﮫ ﺑود

در وﺻﺎل آﺋﯽ ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن

در ﻓراﻗش ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟوﺋﯽ ﭼو ﺟﺎن

ﭼون ﺑﺟوﺋﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑودآ ﺷوی

اﻧدرﯾن ﺑودآﺋﯽ ات ﺷﯾدا ﺷوی

اﻧدرﯾن ﺷﯾداﺋﯽ ات رﺳوا ﺷوی

اﻧدرﯾن رﺳواﺋﯾت ﭘﯾدا ﺷوی

ﭼون ﺷوی ﭘﯾدا ،ﺷوی دﻟدار ﺧﻠﻖ

ﭼوﻧﮑﮫ دل ﺑردی ﺷوی ﺑردار ﺧﻠﻖ

ﻧﯾﺳت وﺻﻠﯽ ﺑﯽ ﻓراق اﻧدر ﺟﮭﺎن

ﮐو ﻓراﻗﯽ ﮐﮫ ﻧﺑﺎﺷد وﺻل ﺟﺎن

وﺻل دل ﺑﮭﺗر ﺑود ﯾﺎ وﺻل ﮔل

ﮔر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد وﺻل ﮔل ھم ﺑﮭر دل

وﺻل ﺗن را واﺑﻧﮫ ﺑر ﮔﺎو و ﺧر

وﺻل دل را ﭘﯾﺷﮫ ﮐن آﺋﯽ ﺑﺷر

ﺗن ﺑود از آن دﺷﻣن دل ﺑﮫ دوﺳت

ﺗن ﮐﻧﺎر دوﺳت از آن ﻋدوﺳت

ﭘس ﮔذر ﮐن از ﺗن ﯾﺎران ﺧوﯾش

ﺗﺎ ﮐﮫ داﺋم ﺑﺎﺷﯽ در ﺑﺎران ﺧوﯾش

ﺗﺎ ﻧﺷوﺋﯽ ﭼﺷم ﺧود ﺑﺎ آب دل

ﮐﯽ ﺑود دﯾدار دوﺳت در ﺗﺎب دل

از ﻋزﯾزان درﮔذر ﺑﮭر ﺧدا

ﺗﺎ ﺑرون آرد ﻋزﯾزان را ز ﭼﺎه

ﭼون ﺧﻠﯾل از دﻟﺑر و ﻓرزﻧد ﺑرو

ھﻣﭼو ھﺎﺟر در ﮐوﯾر ﺟﺎن ﺑدو

ﭘس ﻣﺷو ﺧودﺧواه و ﺳﻧﮕدل ای ﺑرار

زاﻧوی ﺣﻖ در ﺑﻐل ﮔﯾر و ﺑزار

ﻗﻠب ﺗو ﻣﺣﺗﺎﺟﺗر ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺗو

دوﺳت و دﺷﻣن ﺟﻣﻠﮫ ﻗﮭر ﺑﺎﺷد ز ﺗو

در وﺻﺎﻟت ﺧﺷﮏ آﺋﯽ ﭼون ﮐوﯾر

در ﻓراﻗت ﻣﯽ ﺷوی درﯾﺎی ﺳﯾر

ھﻣﭼو درﯾﺎ ﺑﺎش ﺗﻧﮭﺎ در ﺧروش

ﺑﮭر دوﺳت و دﺷﻣﻧت ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﺑﺟوش

روح در ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ آﯾد ﺳوی ﺗن

آن زﻣﺎن ﺑﺎور ﮐﻧﯽ ﺧود را ﭼو ﻣن

ﺑﺎش ﺗﻧﮭﺎ و ﻋﻠﯾل ھﻣﭼون ﻋﻠﯽ

ﺗﺎ ﺷود روﺣت ز ﺟﺳﻣت ﻣﻧﺟﻠﯽ

ﭘس ﻓراق و ﻋﺷﻖ اﻧدر ﺣﻖ ﺑود

ھر ﮐﮫ اﯾن دو ﺑﺎﺷدش ﺑر ﺣﻖ ﺑود

ﭼون ﻧداﻧﺳﺗﯽ ﺣﻘوق ﻋﺷﻖ و وﺻل

ﭘس ﮐﮫ ﺟﺑران ﮐن ﺣﻘوﻗش را ﺑﮫ ﻓﺻل

آﻧﮑﮫ ﺣﻖ وﺻل و ھﺟران را ﻧﺧواﻧد

در ﮐﻧﺎر ﭼﺎه ﺗن ﭼون ﺧر ﺑﻣﺎﻧد

ﺧر ﻣﺛﺎل ﻋﺷﻖ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑود

ﻻﺟرم ﺑﯽ ﻣزد و ﻣﻧت ﺟﺎن ﮐﻧد

٣٧

ﻋﺷﻖ ﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ز ﺧر ھم ﺧرﺗرﻧد

ﭼوﻧﮑﮫ اﻧدر ﺧواب ﺧود ھم ﺑﺎرﺑرﻧد

ﺑﺎش ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺎرت را ﺑرﻧد

ﺑﺎش ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺎ ﮐﮫ ﻧﺎزت را ﺧرﻧد

ﺑﺎش ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺗر ﺷوی

ﺑﺎش ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﮐﮫ ﺧود ﺑﺎور ﺷوی

ھر ﮐﮫ از ﺗن ﻣﯽ ﮔرﯾزد ﺗن ﺷود

ھر ﮐﮫ از ﻣن ﻣﯾﮕرﯾزد ﻣن ﺷود

ھر ﮐﮫ آه ﺗن ﺷﻧﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺷده

ھر ﮐﮫ ﭼﺎه ﺗن ﺑدﯾد در ﭼﺎه ﺷده

در ﺗﮫ اﯾن ﭼﺎه ﮐﺳﯽ ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت

ﮐو ﺑﮫ اﻧدر اﻧﺗظﺎرت ﺧﺳﺗﮫ اﺳت

ﭘس ﺑرو در ﭼﺎه آه ﺧوﯾﺷﺗن

ﭘس ﺑﮑش آه را ز ﭼﺎه ﺧوﯾﺷﺗن

آن زﻣﺎن ﺗن آه ﺷوی ﺗﻧﮭﺎ ﺷوی

اﻧدرون ﭼﺎه ﺧوﯾﺷت ﺷﺎه ﺷوی

ﭼون ﺷدی در ﺧوﯾش دروﯾﺷﯽ ﺷدی

ﭼون ﺷدی دروﯾش ﻧﺎﺟﯽ ﺧودی

ھر ﮐﮫ از ﭼﺎه درون آﻣد ﺑرون

ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻠﻖ اﺳت و ﻣﺧﻠوق ﮐﻧون

در ﮐﻧون اھل ﺣﺿوری و ﺷﮭود

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑر ﻣرز ﺑودی و ﻧﺑود

٣٨

ﭼراغ ﺷﺎﻧزدھم :ﻓراق
ﭼﯾﺳت ﻋﺷﻖ اﯾن ﻗﺻﮫ دور و دراز

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑوده آدﻣﯽ ﺑودﺳت راز

ﺑرﺧﯽ اش دﯾواﻧﮕﯽ ﻧﺎﻣﻧد ھﻣﯽ

ﺳر ذات آدﻣﯽ
ﺑرﺧﯽ اش ھم ّ

ﺟز ﺑﮫ ﻣﻼﯾﺎن ادﯾﺎن و ﻓرق

ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺧﻠﻖ داﻧﻧدش ز ﺣﻖ

ﺑدﺗرﯾن و ﺑﮭﺗرﯾن آدﻣﯽ

ﺳر ﺑرآوردﺳت از ﻋﺷﻘش ھﻣﯽ

ھرﮐﮫ ھر ﭼﮫ دارد و ھﺳت در ﺣﯾﺎت

ﺑﺎﺷد از ﻋﺷﻖ و ﺑﻘﯽ ھﻣﭼون ﻣﻣﺎت

ھر ﮐﺳﯽ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ در ﯾﺎد آورد

ﺧﺎطر ﻋﺷﻘت و ﺑر ﺑﺎد آورد

ﺟﻣﻠﮫ اذھﺎن و ﺧطور آدﻣﯽ

ﯾﺎد ﻋﺷﻘﺳت و ﻋﺑور آدﻣﯽ

ﻏﯾر ﻋﺷﻘش در ﺟﮭﺎن ﭼﯾزی ﻧﻣﺎﻧد

درس ﺗﺎرﯾﺧش ھﻣﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫ ﺧواﻧد

ﮔر ﻧﺑودی ﺑﺎد ھﯾﭻ ﯾﺎدی ﻧﺑود

ﮔر ﻧﺑودی روح ھم ﺑﺎدی ﻧﺑود

ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد ﺑﺎد روح اﻧدر وﺟود

ﻏﯾر ازﯾن ﺑﺎدش رﮐود اﺳت و ﺟﻣود

ﮔر ﻧﺑودی ﻋﺷﻖ ،ﺟﻣﻌﯽ ﮐﯽ ﺷدی

ازدواج و ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﭘﺎ ﻧﯽ ﺷدی

ﮔر ﻧﺑودی ﺧﺎﻧﮫ ﺷﮭری ﮐﯽ ﺑدی

ﻋﻠم و دﯾن و ﻓن و ﻓرھﻧﮓ ﮐﯽ ﺷدی

ھر ﭼﮫ دارﯾم ﺟﻣﻠﮫ از ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺑس

ﮔر ﻧدارﯾم ھم ز ﺑﯽ ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺑس

ﺟﻣﻠﮫ ﺧوﺑﯽ و ﺑدی و ﮐﻔر و دﯾن

ﺑﯽ ﮔﻣﺎن از ﻋﺷﻖ آﻣد ﺑر زﻣﯾن

ﺟﺎﻧﯽ و ﭘﯾﻐﻣﺑر و زﻧدان و دﯾر

ﺟﻣﻠﮫ از ﻋﺷﻖ اﺳت ﮐﺎﻣد ﺑﮭر ﺳﯾر

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﭼون راﺿﯽ آﻣد در ﻓراق

ﺷد ﺑﺳوی ﻋﺷﻖ ﺑرﺗر زﯾن ﺷﻘﺎق

آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ھﺟرش درآﻣد ﺑﮭر ﺟﻧﮓ

ﻣﻐز او دﯾواﻧﮫ ﮔﺷت و دل ﭼو ﺳﻧﮓ

ﮐﺎﻓر و ﻓﺎﺳﻖ ﺷد و ﭘس ﺧودﭘرﺳت

ﺷد ﺗﺑﮭﮑﺎر و ﺷﻘﯽ و ﺑت ﭘرﺳت

ﺳرﻧوﺷت ﻋﺷﻖ زﯾﻧﺳﺎن ﺷد دو ﺗﺎ

ﺷد ﯾﮑﯽ ﻧﺎﻣش ﺧود و آن ﯾﮏ ﺧدا

ھر ﮐﮫ ﺣﻖ دوری و ھﺟران ﮔزﯾد

ﯾﺎر ﻏﺎر از آﺳﻣﺎﻧش در رﺳﯾد

ﻟﯾﮏ وﺻﻠﯽ ﺑﺎ رﯾﺎ و زور و زر

ﺳوﺧت ﺑﻧﯾﺎد ﻣﺣﺑت در ﺑﺷر

ﺗﺎ ﮐﮫ آن ﯾﺎر ازل ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ اﺳت

ھر وﺻﺎﻟﯽ ﺑر زﻣﯾن دﯾواﻧﮫ اﺳت

ﺣﻖ ﻋﺷﻖ ﺧﺎﮐﯾﺎن ﺑﺎﺷد ﻓراق

ﻧﻔﯽ ﺣﻘش در ﺷﻘﺎق اﺳت و ﻧﻔﺎق

٣٩

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻧﯽ ﺑود ﭘﯾﺷﯽ و ﭘس

ﭼوﻧﮑﮫ در اﮐﻧون ﻣﯾزﯾﻧد و ﺑس

ﻟﯾﮏ آﻧﮑس ﮐو ﺷده ﺧﺎرج از آن

ﺟز ﭘس و ﭘﯾﺷﯽ ﻧدارد در ﮔﻣﺎن

اوﻟﯽ در ﺟﻧت و آن ﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﺎر

اوﻟﯽ در ﺧوﯾش و آن ﯾﮏ ﺑﯽ ﻗرار

دی و ﻓردا و ﮐﻧون ﺑﺎﺷد ز ﻋﺷﻖ

ﻋﻘل و ﻣﺳﺗﯽ و ﺟﻧون ﺑﺎﺷد ز ﻋﺷﻖ

ھم ﺑﮭﺷت و دوزﺧش ﺑﺎﺷد ز ﻋﺷﻖ

ھم زﻣﺎن و ﺑرزﺧش ﺑﺎﺷد ز ﻋﺷﻖ

آﻧﮑﮫ در ھﺟران ﺧود ﺣﻘﯽ ﻧدﯾد

ﻧﻔرت و ﮐﯾن آﻣد از ﻋﺷﻘش ﭘدﯾد

ظﻠﻣﯽ ﺑدﺗر زﯾن ﻧﺑﺎﺷد در وﺟود

ﻧور آﯾد ﻧﺎر و روح ﮔردد ﺟﻣود

اﯾن ﺑود ﮐﺎﻧون ﺑﯾداد ﺑﺷر

ﮐﺎدﻣﯽ را ﻣﯾﮑﻧد زﯾر و زﺑر

ای ﺑرادر ﻧﯾﺳت وﺻﻠﯽ در ﺟﮭﺎن

ﮐو ﻧﺑﺎﺷد ھﺟر در ﺗﻘدﯾر آن

ﻣﻐز دﯾن و ﺳ ّر ﻋرﻓﺎن ﺟﮭﺎن

ﺑﺎﺷد اﻧدر ﻗﻠب ھﺟراﻧش ﻧﮭﺎن

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﺑود ھﻧر ﺑﮭر ﺑﺷر

ﺻﺑر و ﻋﻠم ھﺟر ﺑﺎﺷد آن ھﻧر

ﮔﺷت اﺑراھﯾم ،ﺧﻠﯾل اﻧدر ﻓراق

ﮔﺷت اﯾوﺑش ﺟﻣﯾل اﻧدر ﻓراق

ﮔﺷت ﻣوﺳﺎﯾش ،ﮐﻠﯾم اﻧدر ﻓراق

ﮔﺷت ﻣوﻻﻧﺎ ،ﺣﮑﯾم اﻧدر ﻓراق

ھﺎﺟر آﻣد ﺧﺎﻧﮫ ھو در ﻓراق

ﻣرﯾم آﻣد ﻣﺎدر روح در ﻓراق

ﮔر ﺗو ﻣﯽ ﮔﯾری ﺣﻘﯾﻘت را ﺳراغ

در ﻓراﻗﺳت و ﻓراﻗﺳت و ﻓراق

٤٠

ﭼراغ ھﻔدھم :ﺗﺿﺎد
ﻧﯾﺳت ھﯾﭼﮑس در ارادت ﺑﺎ ﺧودش

ﻧﯾﺳت ھﯾﭼﮑس در اطﺎﻋت ﺑﺎ ﺧودش

ﮐﯾﺳت آﻧﮑس ﮐو ﻣرﯾد ﺧود ﺑود

آدﻣﯽ ذاﺗﺎ ً ﯾزﯾد ﺧود ﺑود

ھر ﮐﺳﯽ ﺧود را ﻓرﯾﺑد ھر ﻧﻔس

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ﺑود اﻧدر ﻗﻔس

ﻧﯾﺳت آدم ﻋﺎﻣل اﻓﮑﺎر ﺧود

ﻧﯾﺳت آدم داﺋر ﭘرﮔﺎر ﺧود

ھر ﺳﺧن دارد دو ﻣﻌﻧﺎ ﺗﺎ اﺑد

اﯾن دو ﻣﻌﻧﺎ ﺿد ﯾﮑدﯾﮕر ﺑود

ھر ﺳﺧن ﮐو ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﻖ ﺗر ﺑود

ﮔﻣرھﯾّش در ﻋﻣل ﺑرﺗر ﺑود

ﻋﺎرف آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﺎزد واژﮔون

واژه ھﺎ را از ﻏﻼف آرد ﺑرون

واژه ھﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺧﯾر و ﺷرﻧد

آزﻣون اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺷرﻧد

ﻧﻔس آدم ﺳﻣت ﺷر واژه ھﺎﺳت

ﺧﯾرھﺎ ﺗﻘدﯾس ﮐردار ﮔﻧﺎھﺳت

ﺧﯾر ھر ﻣﻌﻧﺎ ﻟﺑﺎس ﺷر اوﺳت

اﯾن ﺑود ﺷﯾطﺎن ﮐﮫ آدم را ﻋدوﺳت

آدم اﯾﻧﺳﺎن ﮔﺷﺗﮫ ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ

ﺑﺎ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﻓﻼطون ﻧﯾﺎ

اﯾن ﺑود ﺷﯾطﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎر

ﮐو ﺑﮫ اﻓﯾون ﻣﯾرﺳد ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر

ﭘس ﻣرﯾد ﺧود ﻣﺷو ﮔر ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﺷو ﻣرﯾد ﻋﺎرﻓﯽ ﮔر ﺻﺎدﻗﯽ

ﻋﺎﻗل آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯾﺷﮫ اﺳت

ﭼوﻧﮑﮫ ﻓﮑر و ذﮐرش از ﯾﮏ رﯾﺷﮫ اﺳت

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﻋﻘل را دﺷﻣن ﺑود

ﻓﺎﺳﻖ اﺳت ﭼوﻧﮑﮫ ﻏﻼم ﺗن ﺑود

ﻋﺷﻖ اﺟر وﺣدت ذھن و دل اﺳت

ﺻورت ﺣﻖ دﯾدن از آب و ﮔل اﺳت

در ﮐﻣﺎل ﻋﻘل ﺑر ﻋﺷﻘش رﺳﯽ

ﻧﯽ ز ﻋﻘل ﻓﻠﺳﻔﯽ و ھﻧدﺳﯽ

ﻋﺷﻖ ﻧﯽ از ھﻧد و ﻋﻘل ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت

ﺑﻠﮑﮫ اﯾن دو ﻣﮑﺗب ﻋﻣراﻧﯽ اﺳت

ﻋﺷﻖ و ﻋﻘل ﯾﮑﺗﺎ ﺑرآﻣد از ﻋﻠﯽ

ﮐو ﺑود ﺳﻠطﺎن ﻋرﻓﺎن ﺟﻠﯽ

اﯾن ﺑود راه وﺻﺎل ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ

آﻧﮑﮫ ﺑﯽ دﯾن اﺳت وﺑﺎل ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ

ﻋﻘل ﺑﯽ ﻋﺷﻖ ﻧﯾﺳت ﺟز ﺗﻔرﯾﻖ ﺟﻣﻊ

ﻋﺷﻖ ﺑﯽ ﻋﻘل ﻧﯾﺳت ﺟز زﯾر ﺷﮑم

دﯾن و ﻋﻘل و ﻋﺷﻖ ﻧور واﺣدﺳت

اﯾن ﺳﺧن از اﺣﻣد ﻣﺎ ﺷﺎھد اﺳت
٤١

ﻋﻘل ﭘﺎی ﻋﺷﻖ ﺑﺎﺷد در ﺳﻔر

ﻋﺷﻖ ﺑﺎل ﻋﻘل آﯾد در ﺷرر

ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽ ﻋﻘل ﺷﯾطﺎن ﺑوده اﺳت

ﻋﺎﻗل ﺑﯽ ﻋﺷﻖ ﺣﯾوان ﺑوده اﺳت

راھﯾﺎن اﯾن دو ﻧور اﻧﺳﺎن ﺷدﻧد

واﻧﮕﮫ اﻧدر دوﻟت رﺿوان ﺷدﻧد

٤٢

ﭼراغ ھﯾﺟدھم :اﺣﻣﻖ
ﮐﯾﺳت اﺣﻣﻖ آن ﺗﺟﺎھل ﭘﯾﺷﮫ اﺳت

آﻧﮑﮫ ﺧﺻم رﯾﺷﮫ اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت

آﻧﮑﮫ ﺷد از ﻧﻘد وﺟداﻧش ﺑری

ﺧود ﺧری را ﭘﯾﺷﮫ ﮐرد و ﺷد ﺧری

او ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ ﺑراﺳﺗﯽ ﺧر ﺷود

ﺑﻠﮑﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑدون ﺷر ﺷود

ﭼﺷم ھﺎی ﺧود ﺑﺑﺳت ﺗﺎ در ﺷود

ﺗﯾﻎ ﺑر وﺟدان ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﮐر ﺷود

آﻧﮑﮫ ﻣﺳﺋول ﺟﮭﺎن ﺧود ﻧﺷد

ﻻﺟرم ﻣﺳﺋول ﺟﺎن ﺧود ﻧﺷد

ﺷد ﺧری در زﯾر ﺑﺎر اﯾن ﺟﮭﺎن

ﮐور و ﮐر ﺑﺎر ﻣﯾﮑﺷد از ﺑﮭر ﻧﺎن

اﺣﻣﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﻋذاب ﻋﺎﻓﯾت

ﻋﺎﻓﯾت ﺑﺎﺷد اﻻﻏﺎن را ﺻﻔت

ای ﺑرادر ﺗو ﺳراﺳر ﻣردﻣﯽ

ﻏﯾر ﻣردم از اھﺎﻟﯽ دﻣﯽ

ﮔر ﻧداری دم ﺑرآری ﻋﻧﻘرﯾب

ﺑﻌد ﻣرﮔت ز آدﻣﯽ ﮔردی ﻏرﯾب

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺧودت را ﮔﺎو و ﺧر

ﺑوﻟﻌﺟب ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷﯽ ﭼون ﺑﺷر

ﭼون ﻧﮑردی ﺟﺎن ﺧود را در ﺧطر

از ﺑرای دﯾﮕران اﻧدر ﺷرر

ﭘس ﺑﮑﺷﺗﯽ ﻋﻘل و وﺟدان و دﻟت

ﺣﺎﻟﯾﺎ آدم ﺑرﻓﺗﮫ از ﮔﻠت

آدﻣﯾت ﺑود اﻣﺎﻧت ﭘﯾش ﺗو

ﭼون ﻧﺧواﺳﺗﯽ اش ﺑرﻓت از ﮐﯾش ﺗو

اﺣﻣﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﻋذاب ﺑزدﻟﯽ

ﮐو ﻧدارد در ﺷﻔﺎﻋت ﻣﻧزﻟﯽ

آﻧﮑﮫ ﻋﻣدا ً ﺟﺎھل آﻣد در ﻧظر

ﻋﺎﻗﺑت ﺧﺎرج ﺷد از ﺟﻧس ﺑﺷر

ﭼون ﺷﻔﺎﻋت ﻧﯾﺳت ﺑﮭر ﮔﺎو و ﺧر

ﭘس ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮕرﯾﺧت از اﺣﻣﻖ ز ﺷﮭر

اﺣﻣﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﻋذاب ﺧود ﻓرﯾب

ﺧودﻓرﯾﺑﯽ ﮔﺷت ﺗوﻓﯾﻘﯽ ﻋﺟﯾب

آدﻣﯽ ھر ﭼﮫ ﺑﺧواھد آن ﺷود

ﻟﯾﮑن اﻧدر ﺧوﯾﺷﺗن ﭘﻧﮭﺎن ﺷود

ﮐﯽ ﻓرﯾﺑﯽ دﯾﮕران را ای ﺑﺷر

ﺧود ﻓرﯾﺑﯽ ﺧوﯾﺷﺗن ای ﺑﯽ ﺧﺑر

ﺗو ﻧﻣﯾﺧواﺳﺗﯽ ﮐﮫ ذاﺗﺎ ً ﺧر ﺷوی

ﺑﻠﮑﮫ از ﭼﻧﮕﺎل وﺟدان در ﺷوی

ھﯾﭻ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﮫ وﺟداﻧت ﭼﮫ ﺑود

آن وﺟود دان ﺑود اﻧدر ﺗﺎر و ﭘود

ﺣﺎل از وﺟدان ﺧوﯾﺷت در ﺷدی

از وﺟود و وﺟد و ﺟودت ﺑرﺷدی

آﻧﮑﮫ را ﺟز ﺧود ﻧﺑﺎﺷد ھﯾﭻ درد

ﻣﯾﺷود روﺣش ﭼو ﺳﻧﮕﯽ ﺳرد ﺳرد

٤٣

ﺑﻌد ﻣرﮔش ﺳﻧﮓ دوزخ ﻣﯽ ﺷود

از ﺑرای ﺳوﺧﺗﮕﺎن ﯾﺦ ﻣﯽ ﺷود

ﻣردﻣﺎن و ﺳﻧﮓ ھﺎ در دوزﺧﻧد

آدﻣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻧﮕﯽ از ﯾﺧﻧد

ای ﺑرادر از ﺗﺟﺎھل ﺗوﺑﮫ ﮐن

ﻧﺎﮔﮭﺎن اﺣﻣﻖ ﺷوی ﺑﯽ ﭼﻧد و ﭼون

ﺗﻧﺑﻠﯽ و ﺑزدﻟﯽ را ﮐن طﻼق

ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷﯽ در ﻗﯾﺎﻣت ﯾﮏ اﻻغ

ﻣن ﻧﻣﯽ ﮔوﯾم ﮐﮫ ﺧﻠﻖ را ﺷو ﻓدا

ﻻاﻗل از ﺗن ﭘرﺳﺗﯽ ﮐن ﺣﯾﺎ

ﮔر ﻧداری درد ﻣردم را ﺑﮫ دل

ﭘس ﺗظﺎھر ﮐن ﮐﮫ داری درد دل

ﮔﻔت ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﮫ ﻧﯾﮑﯽ ﮐن ظﮭور

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﺎطﻧت آﯾد ﺑﮫ ﺷور

ﭘس ﺣﻣﺎﻗت اﺟر ﺗﺧدﯾر دل اﺳت

ھر ﭼﮫ ﺧودﺧواھﯽ ھﻣﺎﻧت ﺣﺎﺻل اﺳت

ﭼون ﺑﮫ ﯾﻣن ﺟﮭل ﺧوﺷﺑﺧت ﮔﺷﺗﮫ ای

از ﻣﻘﺎم آدﻣﯽ ﺑرﮔﺷﺗﮫ ای

ﯾﺎ ﺑﮭﺷت اﺣﻣﻘﺎن را ﺑرﮔزﯾن

ﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﮕذر از ﺑﮭﺷت روی زﻣﯾن

ﭼون ﺑﺑﻧدی درب ﻋﺎﻟم را ﺑﺟﺎن

ﺗﺎ ﻧﺑﯾﻧﯽ دردھﺎی ﻣردﻣﺎن

ﺟﺎن ﺗو ﮔردد ﭼو ﺗﺎرﯾﮑﺧﺎﻧﮫ ای

از ﺑرای دﯾو و دد ﺷد ﻻﻧﮫ ای

ﯾﺎ ﮐﮫ ﻣردم را ﺑدل آور ﺑدﺳت

ﯾﺎ ﺷوی دﯾواﻧﮫ ای ﺷﯾطﺎن ﭘرﺳت

ز اﺣﻣﻘﺎن ﺑﺎﯾد ﮔرﯾﺧت در واﻗﻌﮫ

ورﻧﮫ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻧﺎﺑﻐﮫ

اﯾن ﺑود آن ﻟطف آﺧر ﺑر ﺧران

ورﻧﮫ ﭘﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺣﻖ ﺑﺟﺎن

رﺣم ﺑر اﺣﻣﻖ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت

ﭼون ﺣﻣﺎﻗت آن ﻋذاب ﺑﯽ ﺷﻔﺎﺳت

ﺳﻧﮓ دﻟﮭﺎ ﻧرﻣﺗر ﮐن ای ﺧدا

ﯾﺎ ﮐﮫ دوزخ ﮔرﻣﺗر ﮐن ای ﺧدا

ﭘس ﺣﻣﺎﻗت از ﺷﻘﺎوت آﻣده

از ﺟﻧون اﺳﺗراﺣت آﻣده

ﯾﺎری اﺣﻣﻖ ﺑﮫ راه اﺣﻣﻘﯽ

ﭘس ﺣﻣﺎﯾت ﺑﺎﺷد از ظﻠم ﺷﻘﯽ

آﻧﮑﮫ ﻗﮭﺎری ﻧﻣﯽ داﻧد ز ﻣﮭر

ﻣﻌﻧﯽ ﻧﺛرش ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد ز ﺷﻌر

ﻣﮭر ﭼون ﮐﺎﻣل ﺷود ﻗﮭﺎری اﺳت

ﺧﯾر آزادی ﺣﻖ ،ﺟﺑﺎری اﺳت

ﮔر ﻧﺑودی ﻋﺷﻖ ﺣﻖ ﺑر ﻣردﻣﺎن

دوزﺧش را ﮐﯽ ﻧﻣودی او ﺑﯾﺎن

ﮔر ﻧﺑودی دوزﺧش از روی ﻋﺷﻖ

ﮐﯽ ﺷدی اﯾن ﮐﺎﻓراﻧش ﻏرق ﻓﺳﻖ

اھل دوزخ ﻋﺷﻖ ﺣﻖ را ﺑﺎورﻧد

طﺎﻟﺑﺎن ﺟﻧﺗش ﮐور و ﮐرﻧد

ﻋﻣده ﻣردم ﮔر ﺑود در دوزﺧش

دوﺳت ﺗر ﻣﯾدارد اﯾن ﺳﺎن ﻣردﻣش
٤٤

ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻓﺷﺎ ﮐﻧم ﯾﮏ رازﻣﺳت

آﻧﭼﮫ در دوزخ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﺟﻧت اﺳت

ﮐﯾﺳت اﺣﻣﻖ ،ﮐﯾﺳت ﮐﺎﻓر ،ﮐﯾﺳت ﻣﺳت

ھر ﮐﮫ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﭼون اﯾن ﻧﯾﺳت ،ھﺳت

٤٥

ﭼراغ ﻧوزدھم :دﻟﻖ
ﻧﺎز ﭘروردی ھﻣﯽ ﮔﻔت از ﻧﺳﻖ

از ﭼﮫ رو ﺑس ﺗﻠﺦ و ﺗﯾزﺳت اﯾن ورق

ﮔر ﺑود ھﺳﺗﯽ ز اﻟطﺎف ﮐرﯾم

ﭘس ﭼرا زھرﺳت اﺳرار ﺣﮑﯾم

زھر ﻧﺑود راز ھﺳﺗﯽ ای ﭘﺳر

ﺳر ﺑﮫ ﺳر ﺷﮭد اﺳت و ﻋﺷﻖ اﺳت و ﺛﻣر

آﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷد دﺷﻣن ﺣﻖ در وﺟود

ھﺳﺗﯽ اش زھر اﺳت اﻧدر ﺗﺎر و ﭘود

ﭘس ھر آﻧﮑس ﭘرده ﺑردارد ز ﺟﺎن

زھر و ﮔﻧداب درون آرد ﻓﻐﺎن

ﭘس ﺣﻘﯾﻘت ﻧﯾﺳت ﺗﻠﺦ و ﺗﯾز و ﻧﯾش

از ﺑرای آﻧﮑﮫ رو آرد ﺑﮫ ﺧوﯾش

آﻧﮑﮫ از ﺧورﺷﯾد رو ﮔردان ﺑود

ﺳﺎﯾﮫ ﺗن ﺑﺳﺗر اﯾن ﺟﺎن ﺑود

ﭼون ھم آﻏوﺷﯽ ﺑﺎ ظﻠﻣت ﮐﻧد

از رخ اﺷﺑﺎح ﺧود وﺣﺷت ﮐﻧد

آﻧﮑﮫ اﻧدر ﺧواب ﻧﺎزی ﺧﻔﺗﮫ اﺳت

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﯾدارش ﮐﻧﯽ آﺷﻔﺗﮫ اﺳت

از ﭼﮫ رو ﻋﺎرف ﺑود اﻧدر ﺳﻣﺎع

ﻣﺳﺗﯽ اﺳرار آرد آن ﺻﻔﺎ

ﮔر ھﻣﮫ ﻧﯾش اﺳت و ظﻠم اﺳت و ﻓﺳﺎد

ﮔر ﺻﺑور آﺋﯽ رﺳﯽ ﺑر ﻋرش داد

ﮔﻔت ﻗرآن ﺑﻌد اﯾﻣﺎن و ﺻﻼح

ﺣﻖ ﺑرآﯾد ﮐو ﺑود ﺻﺑرش ﺷﻔﺎ

ﺣﻖ ﭼو ﺗﻠﺦ اﺳت در دھن ھﻣﭼون ﺷراب

ﺑﻌد ﺗﻠﺧﯽ ﻣﯽ ﺷوی ﻣﺳت و ﺧراب

اﯾن ﺧراﺑﯽ آﺳﺗﺎن روی اوﺳت

ﭘس ﺧراب آ ،در ﺣﺿور روی دوﺳت

ﺗﻠﺧﯽ اﺳرار ﺑﺎﺷد از ﻣﮕو

ﭘس ﻣﮕوﯾد آﻧﮑﮫ ﻧﺑود ﻋﺎﺷﻖ او

ﻋﺎرﻓﺎﻧﻧد ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻠﻖ و ﺣﻖ

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑرﮔﯾرﻧد دﻟﻘﮭﺎ ﺑر ورق

ﺟﻣﻠﮫ دﻟﻘﮏ ھﺎ ازﯾن ﮐﺷف ﮐﺑﺎر

ورﺷﮑﺳت آﯾﻧد اﻧدر ﮐﺳب و ﮐﺎر

دﻟﻘﮑﺎن و دﻟﻖ ﺑﺎزان ﺟﮭﺎن

ﺗﻠﺦ ﮐﺎم آﯾﻧد زﯾن ﻋرﯾﺎن ﺟﺎن

رازھﺎی ﺣﻖ ﻧﮫ ﺷﯾرﯾن اﻧد و ﺗﻠﺦ

ﻧﯽ ز روم و ﺗﺎزی و ھﻧدو و ﺑﻠﺦ

ھر ﭼﮫ ﺷﯾرﯾن اﺳت ﺗﻠﺦ اﺳت اﻧدر آن

ھر ﭼﮫ ﺧﯾری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﺷر ﺑدان

ﭘس ﺑرون ﺷو از ﺟﻧون اﯾن ﺻﻔﺎت

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﯾرﻧﮕﯽ ﺑرون آﯾد ز ذات

ﭘس ﺑرو در ﺳﻣت ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ رﻧﮓ

در ورای ﺧﯾر و ﺷر و ﺻﻠﺢ و ﺟﻧﮓ

اﯾن ﺑود در ﺳﻣت ﺿد ﺧوﯾﺷﺗن

ﮐﺎن ﺑود در ﻣﺎورای ﻣﺎ و ﻣن

دﻟﻖ ﺧود را ﺑر ﮐن از ﺗن ای ﺟوان

ﺗﺎ ﻣﺑﺎﺷﯽ دﻟﻘﮑﯽ اﻧدر ﺟﮭﺎن
٤٦

ﭼراغ ﺑﯾﺳﺗم :رﻧدی
ﺣﺎل ﺑﺷﻧو ﻓرق رﻧدی و ﻧﻔﺎق

ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﻓرق ﻟﻌﻧت از ﻓراق

رﻧدی ﺑﺎﺷد از ﻣﻘﺎم واﺻﻼن

ﮐو ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺎ ﺣﻖ در ﻧﮭﺎن

ﻟﯾﮏ ﭘﻧﮭﺎﻧﻧد ﻧزد ﻣﻧﮑران

در ﺣﺿور ﺧودﻓروﺷﺎن ﺟﮭﺎن

رﻧدی آﯾد از دل ﺻدق و ﺻﻔﺎ

ﻟﯾﮏ آﯾد ﺑر رﯾﺎﮐﺎران رﯾﺎ

آﻧﮑﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﯾﺎل ﺧوﯾش

ﻣﯾﺷود در ﻧزد ﻋﺎرف ﻣﺎت و ﮐﯾش

زﯾن ﺳﺑب ﻋﺎرف ﺷود ﺟﺎدوﮔری

از ﻧﮕﺎه ﺧﻠﻖ ﭼون ﺟن و ﭘری

ﻧﯾﺳت ﻋﺎرف ﻓﺎﻋل رﻧدی ﺧوﯾش

اﯾن ﺑود ﻣﮑر ﺧداوﻧدی ﺧوﯾش

ﭼون ﺧدا ﺑر ﺻﺎدﻗﺎن ﺑﺎﺷد اﻣﯾن

ﻣﮑرو و ﻣﮑرﷲ ھﺳت اﯾن

ﺟﻣﻠﮫ رﻧدان ﺟﮭﺎﻧﻧد ﻋﺎﺷﻘﺎن

رﻧدی آﻧﺎن ﺑود از ﺻدﻗﺷﺎن

ﻧزد ﮐﺎﻓر ﺻدق رﻧدی ﻣﯾﺷود

ﺟﺎدوی ﺟوﮐﯽ ھﻧدی ﻣﯽ ﺷود

ﭼوﻧﮑﮫ ﺣﻖ آﯾد ﻋﯾﺎن از ﺻﺎدﻗﺎن

ﺟﻣﻠﮫ رﺳوا ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻣﻧﺎﻓﻘﺎن

ﻣرد ﺣﻘﯽ ﭼون ﺑرون آﯾد ز ﺟﺎن

اﺑﻠﮭﯽ ﺧواﻧﻧد او را ﮐﺎﻓران

ﯾﺎ ﺑﺧواﻧﻧدش ﯾﮑﯽ دﯾواﻧﮫ ای

ﮐو ﺷده در رﻧﺞ ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای

ﭼوﻧﮑﮫ رﺳوا آﻣدﻧد اﯾن ﻣﻧﮑران

اﺗﮭﺎم دﯾﮕری آﯾد ﻣﯾﺎن

ﻣرد ﺣﻖ را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺟﺎدوﮔری

ﮐو ﺑﮫ ﺟﺎدوﯾش ﻧﻣﺎﯾد ﺳروری

ﻋﺎﻗﺑت اﯾن اﺗﮭﺎم رﺳوا ﺷود

ﻣرد ﺣﻖ در ﻧزدﺷﺎن ﷲ ﺷود

اﯾن ﺑود رﻧدی و راز ﻋﺎرﻓﺎن

ﺑﺷﮑﻧﻧد ﺗدﺑﯾر ﮐﻔر ﮐﺎﻓران

ﺧود ﺧدا ﮔوﯾد ﮐﮫ ھﺳت ﺑﺎ ﺻﺎدﻗﺎن

ﻧﯾﺳت رﻧدی ﺟز ﺧدا در ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﭼون ﮐﻼم ﻋﺎرف روﺷن دﻟﯾل

ﺗﺎ ﺑﮫ ذات ﻣردﻣﺎن آﯾد دﺧﯾل

ھرﭼﮫ از دل ﻣﯽ ﺑﺟوﺷد ﻻﺟرم

ﺑر دل ﻣردم ﻓرود آﯾد ﺑﮫ دم

زﯾن اﺛر اﻧدﯾﺷﮫ ﮔردد زﯾر و رو

ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﻐز ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﻋدو

اﯾن ﺑود اﻧوار ﺻدق اوﻟﯾﺎء

ﮐو رﺳﺎﺗر ﺑﺎﺷد از ﻣﺎھواره ھﺎ

٤٧

ﭼراغ ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم :ﭘﯾر
ﺳﺎﻟﮑﯽ ﭘرﺳﯾد ﮐﺎی آﻣوزﮔﺎر

ﭘس ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﭘﯾر ﺣﻖ در روزﮔﺎر

ﺑس ﮐﮫ دﯾدم ﭘﯾر دﺟﺎل در ﺟﮭﺎن

ﮐرده ام ﺗرﯾد اﻧدر اﺻل آن

ﮔﻔﺗﻣش ﺧوش ﮔﻔﺗﯽ اﯾن راز ﺟﻔﺎ

ﻧﯾﺳت ﭘﯾری طﺑﻖ آن اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎ

ھر ﮐﺟﺎ ﭘﯾری ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯾﺷﮫ اﺳت

ﺟز ﯾﮑﯽ دو ﺗن ﻧداﻧﺳت او ﮐﮫ اﺳت

اوﻟﯾﺎء اﻧدر ﻗﺑﺎی او درﻧد

ﻧﯽ ﻗﺑﺎﺋﯽ ﮐﮫ ز ﺑﺎزارش ﺧرﻧد

ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮔر ﺧدﻣت ﮐﻔﺷش ﮐﻧﯽ

آب و ﺟﺎرو ﺑر ره و ﻓرﺷش ﮐﻧﯽ

اﻧدک اﻧدک ﻣﯽ ﺷودی ﺑﯾﻧﺎی ﺟﺎن

ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ روی ﭘﯾر اﯾن ﺟوان

آﻧﮑﮫ دو ﻋﺎﻟم درﯾن ره ﻣﯽ ﻧﮭد

اﻧدک اﻧدک ﭘﺎ درﯾن َﭼﮫ ﻣﯽ ﻧﮭد

ﺑس ﺑﮑﺷﺗﻧد اوﻟﯾﺎﯾش ﺑر زﻣﯾن

اﻧدرون ﭼﺎه ﮔﺷﺗﻧد ﺑﮭر دﯾن

اﯾن ﺑدان ﮐﮫ ﺧون ﻣردان ﺧدا

ﺑوده ﺑر دﺳت ﻣرﯾدان رﯾﺎ

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﮔوﯾم ز ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐت

ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ اﯾن ﻟﻐت اﻧدر ﺻﻔت

ھﯾﭻ داﻧﯽ ﭘﯾر ﻣطﻠﻖ در ﺟﮭﺎن

ﺣﺿرت ﺣﻖ اﺳت اﻧدر ﻻﻣﮑﺎن

ﭘس ﺑود ﭘﯾری ﺟوان و ﺟﺎودان

ﭼون ﻧﺑﺎﺷد او اﺳﯾر اﯾن زﻣﺎن

او ﺑود ﺧود ﮔوھر و ذات زﻣﺎن

ﭘس ﺟﮭﺎن ﭘﯾر اﺳت زﯾن روی ﺟوان

ﺑﻌد او آن ﭘﯾر ﮐﺎﻣل در ﺑﺷر

اﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺑﺎﺷد در ﺧﺑر

ھﯾﭻ ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼرا او ﭘﯾر ﮔﺷت

ﭼون وﺻﺎﻟش در زﻣﺎﻧﯽ دﯾر ﮔﺷت

ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾری ﻧﺷﺳﺗﮫ ﭘﯾر ﺷد

ھر ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾری ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺷﯾر ﺷد

ﺳر ﺣدﯾث ﻣﺻطﻔﯽ
اﯾن ﺑود ّ

ﮐو ﻣﻧم دھر اﻧدرﯾن ھﺳﺗﯽ ﺧﻔﺎ

ﻣن ﺟﻣﺎل دھر ھﺳﺗم اﯾن ﺑدان

ﮐﺎﻣدم ﭘﯾدا ﮐﻧم آﺧرزﻣﺎن

ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﺎ ﻣﺛﺎﻟش ﺣﯾدرم

از ﺧداوﻧدش دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻣﺗرم

اﯾن ﺑود راز ﺟواﻧﻣردی آن

ھر ﮐﮫ ﭘﯾر آﻣد ﺑﮕﺷﺗﮫ ﺧود ﺟوان

ﺣﺎل داﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﭘﯾر ﻣﺎ

ﮐو ﺑدﯾدﺳﺗﯽ ﺑﻘﺎ اﻧدر ﻓﻧﺎ

ﻧﯾﺳت ﺑﯽ ﭘﯾر ھﯾﭻ ﭼﯾزی در ﺟﮭﺎن

ﭘﯾر ﺑﺎﺷد ﺑﺳﺗر ﺟﺎن ﺟوان
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ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑود ﭘﯾر زﻣﺎن

ﺟز ﺑﮫ آﻧﮑس ﮐو ﺑدﯾده آن ﺟوان

ﭘس زﻣﺎن ﭘﯾر اﺳت و ھﺳﺗﯽ را ﻣدار

اﯾن ھﻣﺎن ﺑﺎﺷد اﻣﺎم آﺷﮑﺎر

ھر ﮐﮫ ﺑﺎﺷد در ﺑر ﭘﯾر ﺟﮭﺎن

ﻣﯽ ﺷود از ھﺳﺗﯽ ﭘﯾرش ﺟوان

ﭘس اﻣﺎم ﺑﺎﺷد اﻣﺎم ﺑر زﻣﺎن

ﮐو ﺑود ﻋﺎﻟم ﺑﮫ اﺳرار ﺟﮭﺎن

ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑود ظرف ﺻﻔﺎت

ﭘس زﻣﺎن ھم ﺑﺎﺷد آن ﮐﺎﻧون ذات

ﭘس ﺑود ﭘﯾر آن زﻣﺎن ﺑﯽ ﺻﻔت

ﮐو ﺑود درﯾﺎی ﻧور ﻣﻌرﻓت

ﭼوﻧﮑﮫ ﭘﺎک آﺋﯽ ز ﭘﯾری ﺻﻔﺎت

ﭘس ﺷوی ﺟﺳم زﻣﺎن از ﻧور ذات

ﭘﯾر ﺣﻖ اﺳت ذات رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن

ﮐو ﻧﻣﺎﯾد ﻧﻘد ھﺳﺗﯽ ات ز دﯾن

ﺟﻣﻊ ھﺳﺗﯽ ات زﻧد ﺑر ﻧﯾﺳﺗﯽ

ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ در ﮐﺟﺎ و ﭼﯾﺳﺗﯽ

او زﻣﺎن اﺳت و ﺗو ھﺳﺗﯽ در ﺑرش

ھر ﻧظر ﻧﺎﺑوده ای در ﻣﺣﺿرش

او ﺑُود ﺑود و ﺗو ﻧﺎﺑودی ازو

طﺎﻟب ﺑودت ﺷوی از ذات ھو

ﮔر ﺑﺑﯾﻧﯽ و ﭘذﯾری اﯾن ﻋدم

از ﻋدم ھﺳﺗﯽ ﻧو ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ دم

در ﺣﺿورش ھر دﻣﯽ اﻧدر اﻟﺳت

ﻣظﮭر ﻗﺎﻟو ﺑﻠﯽ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺳت

٤٩

ﭼراغ ﺑﯾﺳت و ّدوم:ﻋﺑﺎدت
ھر ﭼﮫ آدم ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد در ﺟﮭﺎن

ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد او ﺷﻧﺎﺧت ﺧود در آن

ﭘس ﭘرﺳﺗش ﻧﯾﺳت ﺟز از ﻣﻌرﻓت

ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ھم ﺑود از اﯾن ﺻﻔت

ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﻓﮭم ﺧود در اﯾن و آن

دﯾﮕران را ﻣﯾﮑﻧد ﻣﻣﻠوک ﺟﺎن

ﭼﯾﺳت اﻣﺎ ﺣﻖ ﭘرﺳﺗﯽ ای ﭘﺳر

ﮐو ﻧدارد ھﯾﭻ ﺻﻔت اﻧدر ﻧظر

ﭼوﻧﮑﮫ ھر ﭼﯾزی درآﯾد در ﺻﻔت

ﺑت ﺷود ﮔردد ظﮭور ﻣﻌﺻﯾت

ھر ﭼﮫ ﻓﮭﻣﯽ از ﺟﮭﺎن و ﻣﺎورا

ﻧﻔﯽ و ﺗﺳﺑﯾﺣش ﻧﻣﺎ ﺳوی ﻓﻧﺎ

اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﺷﯾوه ی ﺗوﺣﯾد ﻣﺎ

ﮐو ﺑود ھر دم ﺧدا در ﻣﺎ ﺳوا

اﯾن ﺑود ﷲ اﮐﺑر در وﺟود

ﺳﺟده ﺑﺎﯾد ﺑر ﻓﻧﺎی ﺧود ﻧﻣود

ﭘس ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑر ﻓﻧﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺷوی

ﺗﺎ ﮐﮫ از ﺷرک و ﻧﻔﺎق ﺑﯾرون روی

ﻣﻌرﻓت ﺷرط ﻋﺑودﯾت ﺑود

ﻟﯾﮑن اﻧدر ﻧﻔﯽ ﻣﻧﯾت ﺑود

ﻧﯾﺳت اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺗر از اﻧدﯾﺷﮫ ﺑت

ﻧﯾﺳت زﯾﺑﺎﺗر ﺑﺗﯽ از ﻓﮑر ﺧود

دم ﺑﮫ دم ﻻ ﮐُن ھﻣﮫ اﻧدﯾﺷﮫ را

ﺗﯾﻎ اﻻ ﷲ ﺑزن ﺑر رﯾﺷﮫ ھﺎ

ﻋﻠم و ﻋرﻓﺎن آﺧرﯾن اﺑﻠﯾس ﺟﺎن

ھﺎن ﺣﺟﺎب اﮐﺑر اﺳت اﯾن را ﺑدان

ﻧﯾﺳت اﯾن اﻧدر ﺧﻼف ﻣﻌرﻓت

ﻣﻌرﻓت ﺗﻠطﯾف ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺻﻔت

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓوﺗﯽ ﺑروﺑﯽ ھر ﭼﮫ ﺑت

ﺟز ﻓﻧﺎ ﻧﺑود رھﺎﺋﯽ ات ز ﺧود

ﭘس ﭘرﺳﺗش ﺑر ﻓﻧﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﻣود

ﯾﺎ ﻋﺑﺎدت را رھﺎ ﺑﺎﯾد ﻧﻣود

ﭼوﻧﮑﮫ ﺷرﮐش ﺑدﺗرﯾن ظﻠم ھﺎﺳت

ھر ﮐﮫ از ﺷرﮐش رھﺎ ﺷد ﭘس رھﺎﺳت

ﭘس ﻋﺑودﯾت ﻓﻧﺎﺟوﺋﯽ ﺑود

ھر ﻓﻧﺎﺟوﺋﯽ ،ﺧداﺳوﺋﯽ ﺷود

آﻧﭼﮫ ﻣردم ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد ﺧود ﺑود

اﻧدرون ﺧود ھزاران ﺑت ﺑود

ﻧﯾﺳت اﺑﻠﯾﺳﯽ ﺑﺟز ﻓﮑر ﺧدا

ﮐو درون ﻣﻐز ﺗو ﺑﺎﺷد ﺧﻔﺎ

ﭘس ﺧوﺷﺎ ﮐﺎﻓر طرﯾﻘﯽ ﺑﯽ رﯾﺎ

ھﯾﭻ ﻣﻧت ﻧﯾﺳت او را ﺑر ﺧدا

ﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﺎھﻠﯽ ﻣطﻠﻖ ﺷوی

ﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑر ﺣﻖ ﺷوی

ﺗﺎ رھﺎ ﮔردی ز ﺑت ھﺎی ﮔﻣﺎن

ﺗﺎ ﻓﻧﺎ ﮔردی ﺑﮫ ذات ﻻﻣﮑﺎن
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ﯾﺎ ﻣرو در ﮐﯾش ﻓﮑر و ﻣﻌرﻓت

ﯾﺎ ﺑرو ﺗﺎ ذات ﻋﺷﻖ ﺑﯽ ﺻﻔت

ﺣﻖ ﺑود ذات ﻋﻣﺎﺋﯽ ﺧدا

ﮐﺎﯾن ﻋﻣﺎء ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺷﻖ اﺳت و ﻓﻧﺎ

ﻧﯾﺳت ﺗوﺣﯾد ﺟز رھﺎﺋﯽ ز ظن

اﯾن ﺑود ﺗﻌرﯾف ﻋﺷﻖ ﺑوﻟﺣﺳن

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﻔﮭﻣﯽ اﯾن ﮐﻼم

ﮐو ﻧﻣﺎزی ﻧﯾﺳت ﺑﯽ ﻋﺷﻖ اﻣﺎم

آﻧﭼﮫ ذھن و دل ﮐﻧد ز اﻧدﯾﺷﮫ ﭘﺎک

ﻧور وﺟﮫ ﷲ ﺑود ﺑر روی ﺧﺎک

ﭼون ﻋﺑﺎدت ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗش ﺑر ﺧدا

ﺷرک ﺑﺎﺷد ﮔﻔت ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ

از ﺻﻔﺎﺗش ﮐﯽ رھﺎﺋﯽ ای ﺑﺷر

ﭘس ﮐﮫ ﺑﻣﺑﺎران ﺑﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻧظر

ﻧﯾﺳت ﻋرﻓﺎن ﺟز ﺷﮑﺎف در ﺻﻔﺎت

ﺗﺎ ﮐﮫ ﻣﻐزش ﻣﻧﮭدم ﮔردد ز ذات

ﭘس ﮐﮫ ﺑﻣﺑﺎران واژه ھﺎ ﺑود

ﮐﺎر ﻋﺎرف ﺗﺎ ﮐﮫ ذات اﻓﺷﺎ ﺷود

ﺗﺎ ﮐﮫ ذﮐر ﻋﺎﺑدان ﯾﮑﺗﺎ ﺷود

ﺗﺎ ﮐﮫ ھر ذﮐری ﻟﻘﺎء ﷲ ﺷود

ھر ﮐﮫ ﻧﺎﻣش را ﺑﺧواﻧد ﺑﮭر ذات

ﻣﯾﺷود ﯾﮑﺗﺎ و ﭘﺎﮐش از ﺻﻔﺎت

اﯾن ﺑود ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺳﺑﯾﺢ در ﮐﺗﺎب

ﮐو ﻣﻧزه ﻣﯾﮑﻧد ذھن از ﺣﺳﺎب

ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد ذھن ﭘﺎک از ﺧﯾر و ﺷر

در ﻧﻣﺎز ﻣﺣﺷور آﺋﯽ ﺑﺎ ﺷرر

اﯾن ﻧﻣﺎز اھل ﺳﮭو اﺳت و رﯾﺎ

ﮐو ﺷدﻧد ﻣﺷﻣول ﻓرﯾﺎد ﺧدا

اﯾن ﺟﻣﺎﻋت ﻣﻧﮑر دﯾن آﻣده

ﮐو ﻓوﯾل ﻟﻠﻣﺻﻠﯾن آﻣده
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ﭼراغ ﺑﯾﺳت و ﺳوم :ﺑراﺑری
ﺑود ﺑﺎﻧوﺋﯽ طﺑﯾب اﻣﺎ ﺷﻘﯽ

ﻣﺗﮑﺑر ،ﮐﺎﻓر و زﺷت و ﻗﺑﯾﺢ

ﺑود رﻧﺟوری ﺑﮫ ﻓﮑر و روح و ﺗن

ﻋﺎﺷﻖ ﻣرد ﺑود و دﺷﻣن ﺑﮭر زن

ﯾﮏ ﺷﺑﯽ در ﻣﺣﻔل اﻧس و ﺻﻔﺎ

آﻣد اﻧدر ﺣﻠﻘﮫ آﺋﯾﻧﮫ ھﺎ

ﮔﻔﺗﻣش از ﭼﯾﺳت اﯾﻧﺳﺎن ﻣﺎھﯾت

ﺟﺎﻣﻊ زﺷﺗﯽ ﺷدی اﻧدر ﺻﻔت

ﮔﻔت ﺑﺎ ﺣﺎﻟﯽ ﻧزار و ﺑﯽ ﻗرار

ﻣن ﻧﺑودم از ازل رﺳوا و ﺧوار

ﻣن زﻣﺎﻧﯽ دﺧﺗری زﯾﺑﺎ ﺑدم

ﻣظﮭری از ﻣﮭر و ﺑﺎ ﺗﻘوا ﺑدم

واﻟدﯾﻧم را ھﻣﮫ دﺧﺗر ﺑدی

زﯾن ﺳﺑب ﻣﺄﯾوس و ﺑس ﻣﺿطر ﺷدی

ﻣن ﺷدم ﻧﺎﺟﯽ و آرﻣﺎن ﭘدر

واﻧﮭﺎدم دﺧﺗر و ﮔﺷﺗم ﭘﺳر

در ره ﺗﻘﻠﯾد ﻣرداﻧﮫ ﺷدم

زﯾن طرﯾﻖ ﻣدھوش و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدم

ﺑﺎ ﺧدا ﮔﺷﺗم در ﺟﻧﮕﯽ ﻋظﯾم

ﮐﮫ ﭼرا زن ﺧﻠﻖ ﮔﺷﺗم از ﻗدﯾم

در ﺣﻘﯾﻘت ﺑودم اﻧدر ﺟﻧﮓ ﺧوﯾش

دﺷﻣن ﺧود ﺑودم و ﻓرھﻧﮓ ﺧوﯾش

ﻣن ﻓراری ﺑودم از زن ﺑودﻧم

روز و ﺷب در ﺟﻧﮓ ﺑودم ﺑﺎ ﺗﻧم

ھر ﮐﮫ از ﻣن ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﻣﯽ ﻧﻣود

دﺷﻣﻧﯽ ﺑودی ﮐﮫ زاری ﻣﯽ ﻧﻣود

ھﯾﭻ و ﭘوﭼش ﻣﯽ ﻧﻣودم ز اﻧﺗﻘﺎم

ﺗﺎ ﻣرا ﭼون زن ﻧﺑﯾﻧد ﺑﮭر ﮐﺎم

رﻓﺗم اﻧدر ﺳﻣت ﻋﻠم و اﻗﺗﺻﺎد

ﺗﺎ ﮐﮫ ﭼون ﻣردی ﺷوم آزاد و ﺷﺎد

ﻋﺎﻗﺑت ﮔﺷﺗم ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﯽ ﻧظﯾر

ھﻣﭼو ﺟراﺣﯽ ﻧﺗرس و ﺑس دﻟﯾر

در ﺗﺧﺻص ﺑرﮔزﯾدم ﻋﻠم ﺷﺎش

ﻋﻠم ﭘﺎﺋﯾن ﺗﻧﮫ و ﻋﻠم ﻓراش

ﺑرﮐﺷﯾدم ﺗﯾﻎ ﺑر ھر ﻋورﺗﯽ

ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد ﻓرق اﻧدر ﺧﻠﻘﺗﯽ

ﻋﺷﻖ را در ﺧوﯾش ﭘرﭘر ﮐرده ام

ھﻣﺳر و ﻣﺎدر ﻧﯾم ﻣن ﺑرده ام

ﺑرده ای دﯾواﻧﮫ و رﻧﺟور و زار

ﻣرده ای ﺟﻧﺑﻧده ﻏرق اﻓﺗﺧﺎر

ظﻠﻣﮭﺎ ﻣن ﮐرده ام ﺑر ﻏﯾر و ﺧوﯾش

ﺟﺎﻧﮭﺎ را ﮐرده ام ﺧوﻧﯾن و رﯾش

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻧﯽ ﻣرد ھﺳﺗم ﻧﯽ ﮐﮫ زن

ھﻣﭼو ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﺑﯽ ﺧوﯾش و ﻣن

ھﯾﭻ و ﭘوچ اﻧدر ﻋذاﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﺳﺎب

ﻣن ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼﮫ ھﺳﺗم در ﺧطﺎب
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ﮐس ﻧﻣﯽ داﻧد ﭼﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن اﻟم

در ﺳﻘوطم ﺑﯾن ھﺳﺗﯽ و ﻋدم

ﺧﺎﻧداﻧم ﮔﺷت ﻏرق اﻓﺗﺧﺎر

ﻣن ﺷدم ﺑدﺑﺧت ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺗﺑﺎر

آﺗش ﺑﺧل و ﺟﻧون و اﻧﺗﻘﺎم

اﯾن ﺑود ﻣﻌﻧﺎی ﻣن در ﯾﮏ ﮐﻼم

ھﺳﺗﯽ ام ﺟﻧﮕﯽ اﺳت ﺑﯾن ﻣرد و زن

روح ﻣن در زﯾر ﺗﯾﻎ اﯾن دو ﻣن

ﻧﯾﺳت آﯾﺎ ﮐس ﺑﮫ ﻓرﯾﺎدم رﺳد

ذات ھﺳﺗﯽ ام ز ﻋﺎﻟم ﺑرﮐﻧد

ای ﺧدا ﻟﻌﻧت ﺑر اﯾن ﺑراﺑری

ﻣﮑر ﺷﯾطﺎن اﺳت اﯾن ﻧﯽ ﺑرﺗری

ﻋﺷﻖ را ﺗﺣﻘﯾر ﮐردم ای ﺧدا

اﯾن ﻋذاﺑﯽ ﮐو ﺑود ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎ

ﺣﺎﻟﯾﺎ زﻧده ﺑﮕوری ﮔﺷﺗﮫ ام

ﺗﺎ ﮐﮫ آﻧدم ﻣرگ آﯾد در ﺑرم

ھر ﮐﮫ ﺷد ﺧﺻم زن و زﻧﺎﻧﮕﯽ

ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﻣﯽ ﮔردد از دﯾواﻧﮕﯽ

ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﺷﻧﺎﺳد او را ﭼون ﺑود

ﭼوﻧﮑﮫ او در ﺧوﯾش واژﮔون ﺑود

ﭘس ﺷدم ﻣن واژﮔون ﺳﺎﻻر ﺧوﯾش

ﺳرﻧﮕون ﮔردﯾده ام در ﻧﺎر ﺧوﯾش

ﭼوﻧﮑﮫ ﻣﺎﺷﯾن را اطﺎﻋت ﮐرده ام

ﭘس ﻋداﻟت را ﺷﺑﺎھت ﮐرده ام

اﯾن ﺑود دﯾواﻧﮕﯽ ﺟﺎﻧﻣﺎن

ﮐو ﺑود ﺗﮑﻧوﻟوژی اﯾﻣﺎﻧﻣﺎن

ھر ﮐﮫ ﭘﻧدارد ﮐﮫ ﻋدل ھﻣﺳﺎﻧﯽ اﺳت

ﻻﺟرم ﺗوﺣﯾد ھم ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ اﺳت

ﭼون ﺑراﺑری ﻋداﻟت ﮔﺷﺗﮫ اﺳت

راز ﭘوﭼﯽ و ﻋداوت ﮔﺷﺗﮫ اﺳت

راه ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﺳﺎوی و ﻗﯾﺎس

ﻣذھب اﺑﻠﯾس ﺑﺎﺷد در ﻗﺻﺎص

ﺣﯾﻠﮫ اﺑﻠﯾس در آﺧر زﻣﺎن

ﻣذھب ﺗﮑﻧوﻟوژی آﻣد ﻋﯾﺎن

اﻧدرﯾن ﻣذھب ﺗﺳﺎوی وﺣدت اﺳت

ﻻﺟرم ﺗوﺣﯾد ھم ﺷﺑﺎھت اﺳت

ﺑرﺗرﯾن ﺧﺻم ﻣﺣﺑت اﯾن زﻣﺎن

ﻣﻧطﻖ ﺑراﺑرﯾﮭﺎﯾش ﺑدان

اﯾن ﻧﺑﺎﺷد ﻋدل ﺑﻠﮑﮫ ظﻠﻣت اﺳت

ھﻣﭼو ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎی ﺻﻧﻌت اﺳت

آدﻣﯽ ﮐﺎﻻی ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷده

ﮐﺎﻧدرﯾن ﻣﺎﺷﯾن ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﺷده

اﯾن ﺑود اﻧﺳﺎن ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺷده

ﺟﻣﻠﮫ در ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷده

ھر ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺎﺋﯽ ذاﺗش را ﻧدﯾد

ﻣذھب ھﻣﺳﺎﻧﯽ اش آﻣد ﭘدﯾد

ھر ﮐﮫ ﺧودآی درون ﺧود ﻧﺧواﺳت

ﻋﺎﻗﺑت ﺷﯾطﺎﻧﯽ اﻧدر وی ﺑﺧﺎﺳت

ﻣرد ﺑﺎ زن ،ﭘﯾر و ﮐودک ،اﻧس و دد

ﻋﺎﻗﺑت ﮔﺷﺗﮫ ﺑراﺑر ﻧﯾﮏ و ﺑد
٥٣

ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﺳﺎن آﻣدﻧد

اﻧدرﯾن ھﻣﺳﺎﻧﯽ ﺷﯾطﺎن آﻣدﻧد

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺟﻣﻠﮫ ﺑراﺑر ﮔﺷﺗﮫ اﻧد

ﺧﺻم ھﻣدﯾﮕر از اﯾن ﺷر ﮔﺷﺗﮫ اﻧد

آﻧﭼﮫ از ﺑﮭر ﻋداﻟت ﻣﯽ ﻧﻣود

ﮔﺷت ھﻣﺳﺎﻧﯽ ھر ﺑود و ﻧﺑود

ﭘس ﺷدی آن ﻣﮑر اﺑﻠﯾﺳﯽ ﻋﯾﺎن

ﻧﯾﮭﯾﻠﯾزم ﺷد ﻣذھب آﺧر زﻣﺎن

اﯾن ھﻣﺎن ﺷﯾطﺎﻧﮏ ﯾوﻧﺎﻧﯽ اﺳت

ﻋﻠم و دﯾن و ﻓﻠﺳﻔﮫ ش ھﻣﺳﺎﻧﯽ اﺳت

ﮔﻔت ﻗرآن ﮐﺎﻓران ﮔوﯾﻧد ھﻣﯽ

ﺧوب و ﺑد ھﻣﺳﺎن ﺑود در آدﻣﯽ
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ﭼراغ ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم :روح و ﺗن
آدﻣﯽ ھم از ﺑرون و اﻧدرون

ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑر ﺑﺎد ﺑﺎﺷد ﺑﯽ ﺳﮑون

در ﺑرون ﺑﺎﺷد ﺷﻧﺎور در ھوا

دم ﺑدم ھم ﻣﯽ دﻣد در ﺳﯾﻧﮫ ھﺎ

ﻏﯾراز اﯾن ھم در دل ذرات ﺗن

اﯾن ھوا راز ﺣﯾﺎت اﺳت در ﺑدن

راز ﺑرﭘﺎﺋﯽ ﺟﺎن و ﺟﺳم ﻣﺎ

ﺑﺎﺷد از اﯾن ﮔردش ﺑﺎد و ھوا

ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﺷد راز اﯾن ﺑﺎد و ھوا

ﮐو ﻧﺑﺎﺷﯾم ﻟﺣظﮫ ای ﺑﯽ آن ﺑراه

روح ﺑﺎﺷد ﮐو ﺑود راز ﺣﯾﺎت

ﮐو ﺑود رﯾﺣﺎن ﺣﯾوان و ﻧﺑﺎت

ﭘس ھوا در آدﻣﯽ روح ﻣﯽ ﺷود

ﮐو ﺑﮫ اﻧدر ﺑﺎزدم ھو ﻣﯽ ﺷود

ﭘس ھوا و ھو و روح آدﻣﯽ

اﻣر واﺣد ﺑﺎﺷدت در ھر دﻣﯽ

آدﻣﯽ ﭘس ﻏرق اﻧدر روح ﺑود

ﮐو ﺑﮭر دم ﺑﯽ ﮔﻣﺎن ھوھو ﮐﻧد

ﭼون ھوا ﺑﺎ ھو و ﯾﺎ ھو آﯾدت

ھر دﻣﯽ ات ﺣﺎﻣل روح آﯾدت

ﮔر زﻧﯽ دم ھر دﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻖ و ھو

ﭘس ھوا ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮔردد ﺑﮫ روح

ﭘس ﺑﺑﯾن ﮐﮫ رﯾﺢ ز ﺗو روح ﻣﯽ ﺷود

ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎد و ھوا ھو ﻣﯽ ﺷود

ﻏرق روﺣﯽ از ﺑرون و اﻧدرون

ﭘس ﺷوی اﻧﺳﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻧون

ﺑﺎد ﺑﯽ ھو آﺗش ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷود

ﺑﺎد ﺑﺎ ھو روح و رﯾﺣﺎن ﻣﯽ ﺷود

ﮐﺎرﮔﺎه اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﺑدﯾل ﺟﺎن

دل ﺑود ﮐو ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﺎﺷد ﻧﮭﺎن

ﮐﺎرﮔﺎھﯽ اﯾن ﭼﻧﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫ ای

ﺧﺎﻧﮫ ھو اﺳت ﯾﺎ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای

ﮐو ﺑﮭﺷت و دوزخ از اﯾن ﺧﺎن ﺟﺎن

ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﺳرﻧوﺷﺗت در ﺟﮭﺎن

ﮔر زﻧﯽ دم در ﺧﯾﺎل روی دوﺳت

ﭘس ﻣﺳﯾﺣﺎ دم ﺷوی ﭼون دم ز ھوﺳت

ﮔر ﺑداﻧﯽ در دﻟت ھو دم زﻧد

ﭘس ھوا روﺣﺳت و در ﻋﺎﻟم دﻣد

دم ﺑدم او ﺑﺎﺷد اﻧدر ﺟﺎن ﺗو

ﻣﯽ دﻣد روح از ﺑر اﻧﺳﺎن ﺗو

از ﺑرون و اﻧدرون ﺟﺎن ﺗو

او ﻣﺣﺎط اﺳت و ﻣﺣﯾط ھر آن ﺗو

ﭘس ھوا در ﺳﯾﻧﮫ ﯾﺎ آﺗش ﺷود

ﯾﺎ ﮐﮫ روح ﮔردد ﻣﺳﯾﺣﺎوش ﺷود

روح و رﯾﺢ و آﺗش آﯾد ﺑﺎد ﺗو

ﺗﺎ ﮐداﻣﯾن ﻧوع ﺑﺎﺷد ﯾﺎد ﺗو
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آدﻣﯽ ﺑﺎ ھر ﻧﻔس ﯾﺎ روح ﻣﮑد

ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﻧش ﻣﯽ ﺷود دﯾوی و دد

ﯾﺎد ﺣﻖ روح ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎد و ھوا

ﻏﯾر از اﯾن دﯾوی و ﺣﯾوان دو ﭘﺎ

روح ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺟﮭﺎﻧﻧد ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﭼوﻧﮑﮫ اﻣر ﺣﻖ ﺑود در ﺟﺎﻧﺷﺎن

روح ﭘدر ﺑﺎﺷد و ﺗن ھﻣﺳﺎن ﻣﺎم

ﻣن ﺑود ﻓرزﻧد اﯾن زوﺟش ﺗﻣﺎم

ﻣرگ ﺑﺎﺷد زاﯾﻣﺎن ﻣن ز ﺗن

وﻗت ﺑدرود و ﺳﻔر ﺳوی وطن

ﻣدت اﯾن ﺑﺎرداری ﻋﻣر ﻣﺎﺳت

ﭘس طﻼق ﺟﺳم و روح ﻣﺎ رواﺳت

ﺟﺳم ﻣﺎ ﺧوش ﺣﺎﻣﻠﮫ ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﻋزراﺋﯾل ھم ﻗﺎﺑﻠﮫ ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﭘﺎی ﻣن ھرﮔز ﻧﯾﺎﯾد ﺑر زﻣﯾن

ﻣﯽ رود در ﻧزد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن

ﺗن ﺑود ﻣﺎدر ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻧدد ز ﺧﺎک

ﭘس ﭘدر ھم ﻣﯽ ﺷود زﯾن ﻧﻧﮓ ﭘﺎک

ﺗن ﺷود اﺣﯾﺎء ﺑﮫ وﻗت ﯾوم دﯾن

ﭘس ﺷﮑﺎﯾﺗﮭﺎ ﮐﻧد از روح ﺑﮫ ﮐﯾن

روح ﺷود ﻣﻌذور و ﺗن ﻣﺄﻣور ﺣﻖ

ﻣن ﺷود آن ﻣﺗﮭم اﻧدر ﻧﺳﻖ

وﻗت دﻧﯾﺎ آﻣدن ﮐودک ﭼو ﻣن

ﻣﯽ ﮐﻧد زاری ﺑﮫ وﻗت ﻣرگ ﺗن

ﭼوﻧﮑﮫ ﻣن ﺧﯾزد ز ﺑﯾن روح و ﺗن

ﻣﺳﺗﻘل ﮔردد ﭼو ﻋﯾن روح و ﺗن

روح و ﺗن ﭼون واﻟدﯾن ﻣن ﺑود

ﭘس ﮐﻣﺎل از روح ،ﺟﻣﺎل از ﺗن ﺑود

در ﺣﯾﺎت ﺧﺎک ،ﻣن ﺣﺎﺋل ﺑود

ﺑﯾن ﺟﺳم و روح ﺧود ﻓﺎﺻل ﺑود

وﻗت ﻣرﮔش ﻣن ﺑﺧﯾزد از ﻣﯾﺎن

ﺗن رود ﺑر ﺧﺎک و روح ﺑر آﺳﻣﺎن

ھر ﭼﮫ از روح و ﺑدن اﻧدوﺧﺗﮫ ﻣن

اﯾن ﺑود رزق و وﺟودش ﺑﻌد ﺗن

روح و ﺗن در ﻣن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود

اﯾن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود
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ﭼراغ ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم :ﺗرﺑﯾت
ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﺷﺗزار ﺣﻖ

داﻧﮫ ھﺎ را ﺳر ﺑرآورد از ﻓﻠﻖ

ھر وﺟودی ﺑذری از ذات وی اﺳت

ھر ﭼﮫ ﻣﯾﮑﺎرد ھﻣﺎن آﯾد ﺑﮫ ھﺳت

ﺟﻣﻠﮫ داﻧﮫ ھﺎی او ﯾﮏ داﻧﮫ اﺳت

ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﺗﺎﺋﯽ از آن درداﻧﮫ اﺳت

زﯾن ﺳﺑب ھر ﭼﮫ ﺑرآﯾد از وﺟود

ﺟﻣﻠﮫ آﯾﮫ ھﺎی اوﺳت اﻧدر ﺣدود

ﭘس ﭼﮫ دھﻘﺎن ﻓداﮐﺎری ﺑود

ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ از او ﻋﺎری ﺑود

ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﺻوﻻت او اﻧدر ﻋﯾﺎن

او ﻓﻧﺎ اﺳت از ﻣﯾﺎن و ﺑﯽ ﻣﯾﺎن

اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن درس رﺑﺎﻧﯽ ﺑود

ذات ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت داﻧﯽ ﺑود

ﺟﻣﻠﮫ ﯾﮏ داﻧﮫ از آن ﺗﮑداﻧﮫ اﺳت

ھر ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻧﯾﺳت ﭘس ﺑﯽ داﻧﮫ اﺳت

آدﻣﯽ ھر ﯾﮏ ﺑود از داﻧﮫ ای

ﺻد ھزاران داﻧﮫ از درداﻧﮫ ای

ﻣﯾوۀ ﺑﯽ داﻧﮫ ای آﯾﺎ ﺑود؟

ﺑذر ﭘوﮐﯽ از دل ﺧﺎﮐﯽ ﺟﮭد؟

ﺑذر ﺳﯾﺑﯽ ﻣﯽ دھد آﯾﺎ ﭘﯾﺎز

ﻧطﻔﮥ ﺑﻠﺑل دھد آﯾﺎ ﮔراز

ﭼﯾﺳت ﻓرق ﺳﯾب و ﺑﺎدام و اﻧﺎر

ﭼﯾﺳت ﻓرق ﺑﻠﺑل و اﻧﺳﺎن و ﻣﺎر

ﻧﯾﺳت ﻓرﻗﯽ ﮐو ﺑود از ﺑرﺗری

ﺟﻣﻠﮫ ﻓرﻗش از ﻋﻘول ﺳرﺳری

ﭘس ﺑود ھر ﭼﯾزی اﻧدر ﺟﺎی ﺧود

ﮐﺎﻣل و ﺑﯽ ﻣﺛل ﭼون ﺧودآی ﺧود

آدﻣﯽ ھم اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ای ﺑﺷر

ﭘس ﻧﺑﺎﺷد ﮐﻣﺗر از ﭼﯾزی دﮔر

ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺧودش ﺑﺎﺷد ﺑذات

ﺗﺎ ﺷود ﯾﮑﺗﺎ و ﺑﯽ ﺗﺎ در ﺻﻔﺎت

ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم از ﺻﻔﺎت او ﺑود

آدﻣﯽ ھم ﺑذر ذات او ﺑود

ھﺳﺗﮫ ھﺳﺗﯽ او ﮐﺎﯾن آدم اﺳت

ﭘس ﺗﻣﺎم ﻋﺎﻟم از اﯾن آدم اﺳت

ﭘس ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺧود ﺷﻧﺎﺳد ﺧوﯾش را

ﺗﺎ ﯾﻘﯾن داﻧد ﻧدارد ھﯾﭻ ﺗﺎ

ﺗﺎ ﺑداﻧد ﺑرﺗر از او ﻧﯾﺳت ﮐس

ﮔر ﺑود ﺧود ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺑس

ﭘس ﺷﺑﺎھت ھﺎ و ﺗﻘﻠﯾد و ﻗﯾﺎس

ﻧﺣﻠﮫ اﺑﻠﯾس ﺑﺎﺷد در ﺣواس

در دو ﻋﺎﻟم ﻧﯾﺳت ھﯾﭼﮑس ﻣﺛل ﮐس

ﺟز ﺧدا ﮐو ﺟﻣﻠﮫ از اوﯾﻧد و ﺑس

ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ﺷﺑﯾﮭﯽ از ﺧدا

ﭼون ﺧدا ﺑﯽ ﻣﺛل ﺑﺎﺷد ھﻣﭼو ﻣﺎ
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ﭘس ﺑرو در ﺧوﯾش ﺗﺎ ﺧودآ ﺷوی

ﺗﺎ درﯾن ﯾﮑﺗﺎﺋﯽ ات ﭘﯾدا ﺷوی

ﺗﺎ رھﺎ ﮔردی ز اﺑﻠﯾس ﻗﯾﺎس

زﯾﻧﮭﻣﮫ ﭘوﭼﯽ و ﺗﻘﻠﯾد و ھراس

آدﻣﯽ ھر ﯾﮏ ﺑود ﯾﮏ ﺑذر ﭘﺎک

ﮐﺎﻧدرون ﺟﺳم ﺧود ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺧﺎک

آب و ﻧور و ﮐود ﻣﯾﺧواھد وﺟود

ﺗﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺑذرش ﭘدﯾد آرد ﻧﻣود

ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺧﻣﯽ ﺑﺑﺎﯾد ﮐﺷﺗزار

ﮐﺎن ﺑود دﯾن ﺧدای ﮐردﮔﺎر

ھﯾﭻ ﻣﯾداﻧﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﺧﯾش ﺟﺎن

ﻓﻘر و ﺑﯾﻣﺎری و رﻧﺞ و اﻣﺗﺣﺎن

آب و ﻧور و ﮐود ﺟﺎن را ﺑرﺷﻣﺎر

ﻧور ﻋﺷﻖ و آب ﻋﻠم و ﮐود ﮐﺎر

ﻟﯾﮏ ﭼون ﺑذری ﺟواﻧﮫ ﻣﯾزﻧﯽ

ﭼون دو ﺷﺎخ آری ﯾﮑﯽ را ﺑرﮐﻧﯽ

ﭘس ھرس ﺑﺎﯾد ﻧﻣود اﻧدر وﺟود

ھر ﯾﮑﯽ را از دو ﺷﺎﺧﮫ در ﻧﻣود

ﭼون ﯾﮑﯽ ﺣﻖ اﺳت و دﯾﮕر ﺑﺎطل اﺳت

ﭘس ﺑزن ﺑﺎطل ﮐﮫ راﺳت آﯾد دﻟت

آدﻣﯽ ﺑﺎﯾد رود ﺑر آﺳﻣﺎن

ﭘس ﺑﺑﺎﯾد راﺳت روﯾد ﺷﺎخ ﺟﺎن

ھر ﯾﮑﯽ ﺑﺎور ﺑود ﺑذری ﺑﺟﺎن

ﭼون ﺑرآرد ﺳر دو ﺷﺎﺧﮫ ﺳت در ﺟﮭﺎن

ﭘس ﺑﺑﺎﯾد زد ﯾﮑﯽ را زﯾن دو ﺳر

ﺷﺎﺧﮫ ای ﯾﮑﺗﺎ ﺑﺑﺎﻟد ھﻣﭼو ﺳرو

ﺣﺎﻟﯾﺎ اﯾﺳﺗﺎده ای ﺑر اﯾن دو راه

ﻟﯾﮏ ﯾﮏ راه ھﺳت و آن دﯾﮕر ﺑﮫ ﭼﺎه

آﻧﭼﮫ را ﺧود ﺑرﮔزﯾﻧﯽ ﺑﮭر راه

ﺳر اﻟﮫ
ﺗﺎ اﺑد ﭼﺎه ﺑﺎﺷد از ّ

ھﯾﭻ ﻣﯾداﻧﯽ ﭼرا ﺑﺎﺷد ﭼﻧﯾن

ﺳر وﺟود و راز دﯾن
اﯾن ﺑود ّ

اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن درس دھﻘﺎﻧﯽ ﺑود

راز ﻋﺷﻖ و راز ھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑود

ﭼون ﺧدا از ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮭر ﻣﺎ

ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯾرود ﺳوی ﻓﻧﺎ

ذات ھﺳﺗﯽ ﻋﺷﻖ و اﯾﺛﺎرﺳت و ﺑس

آﻧﮑﮫ ﺧود را ﻣﯾﭘرﺳﺗد ﻧﯾﺳت ﭘس

ﺗﺎ اﺑد ھر ﭼﮫ ﮔزﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت راه

ھر ﭼﻧد ﺑﺎﺷد ﺧﻼف دل ﺗو را

ﭼوﻧﮑﮫ ﺿد ﺧود ﺷوی ﭘس ﺧودﺗری

ﭘس رھﺎ ﮐن اﯾن ﺟﻧون ﺧود ﺳری

اﯾن رﯾﺎﺿت ﭘﯾﺷﮕﯽ ﭼﺎھﯽ ﺟدﯾد

ﭼﺎھﯽ اﻧدر ﭼﺎه دﯾﮕر ﺷد ﭘدﯾد

ﭘس ﺑرو رب و اﻣﺎﻣت را ﺑﺟو

ﺑﯽ اﻣﺎم ﮐﺎﻓر ﺑود از ھر دو ﺳو

ﺑﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﮫ ﻓﺎﺳﻖ ﭘﯾﺷﮫ اﻧد

ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻖ ﭘﯾﺷﮫ ای در ﺷﯾﺷﮫ اﻧد

ﭘس ﺑرو آﺋﯾﻧﮫ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﯾﺎب

ﮐو ﺑود ﺧودآ و ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ و ﻧﺎب
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ﺗﺎ ﮐﮫ از ﺗﻘﻠﯾد ﻋﺎﻟم وارھد

ﺗﺎ ﺗو را در ﺧوﯾش ﺧوﯾﺷت راه دھد

ﺗﺎ ز ﻣﺎﻟﯾﺧوﻟﯾﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﻔﺎ

ﺗﺎ ﺷوی ﯾﮑﺗﺎ و ﺑﯽ ﺗﺎ و ﺧودآ

او ﺑود دھﻘﺎن ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺗو

او ﺑود دﻻک و ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﺗو

او ﮐﻧد ﺷﺧم و ھرس ﺟﺎن و دﻟت

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑذر ﺣﻖ ﺳرآرد از ﮔﻠت

ھﯾﭻ ﻣﯾداﻧﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﺗرﺑﯾت

ﻣﻌﻧﯽ ﻋرﯾﺎن واژه در ﺻﻔت

رب ﭘذﯾری اﺳت ﻣﻌﻧﺎی ﻟﻐت

آدم ﺑﯽ رب ﺑود ﺑﯽ ﺗرﺑﯾت

ﺟﺳم آدم ﮔر ﺑﻣﺎﻧد ﺑﯽ ﻏذا

ﻟﺣظﮫ ای ﺗﺎ ﻣرﮔش آﯾد از ﻗﺿﺎء

ﻧﻔس و ﺟﺎن و دل ﻧﺑﺎﺷد ﮐم از آن

ﺗرﺑﯾت ﺑﺎﺷد ﻏذای ھر روان

روح آدم ﮔر روان در ﺟﺎن ﻧﯾﺳت

ﻣرده اﺳت ﯾﺎ رﻓﺗﮫ اﻧدر ﺟﺎن ﻧﯾﺳت

رب ﺑود رزاق روﺣت ای ﺑﺷر

ﻣرده ای ﮔر ﺑﯽ رﺑﯽ ای ﺑﯽ ﺧﺑر

اﯾﻧﮭﻣﮫ داری طﺑﯾب ﮔوﻧﮫ ﮔون

ﺑﮭر ﭼﺷم و ﮔوش و ﻣو و ﺷﺎش و ﺧون

ﺑﮭر ھر ﮐﺎری ﺑود آﻣوزﮔﺎر

روح ﺗو آﯾﺎ ﻧدارد ھﯾﭻ ﮐﺎر

آﻧﭼﮫ ھم ﮐﯾش رواﻧﮑﺎوی ﺑود

ﭼون ﮐﺷﯾﺷﯽ ﻏﺳل ﺷﯾطﺎﻧﯽ دھد

ﭼون طﺑﯾﻌت ﻣﯾدھد ﺟﺳﻣت ﺑﻘﺎ

اوﻟﯾﺎء ھم ﻣﯾدھﻧد روﺣت ﻏذا
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ﭼراغ ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم :ﺧﻣﺎری
ﭼوﻧﮑﮫ آدم از ﺑﮭﺷت آﻣد ﺑرون

در ﺧﻣﺎری ﺑود و ﺟوﯾﺎی ﮐﻧون

ﭼوﻧﮑﮫ از ﺣﺎﻟش ﺑرون آﻣد دﻣﯽ

از ﺑﮭﺷت ﺟﺎن ﺳﻘوط ﮐرد آدﻣﯽ

ﻧﯾﺳت ﺷﯾطﺎن ﺟز زﻣﺎﻧﯾت ﺑﺟﺎن

ﺑﯾﻘراری در وﺟود ﺑﺎﺷد از آن

ﭼون دﻣﯽ از ﺧوﯾﺷﺗن آﻣد ﺑرون

آﻣد اﻧدر دام ﺷﯾطﺎن ﺳرﻧﮕون

ھر ﮐﮫ ز اﮐﻧون ﺷد ﺑرون ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷد

در ﺑرون از ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺷد

درﺑدر ﺷد در ﺧرﯾد ﺧﺎﻧﮫ ای

ﯾﺎ ﮐﮫ اﻧدر ﺳرﻗت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای

اﯾن ﺧرﯾد و ﺳرﻗت و درﺑدری

ﻋﺷﻖ ﻧﺎﻣﯾده ﺷود ﯾﺎ ھﻣﺳری

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﻟﺣظﮫ ای ﮔﯾرد ﻗرار

در ﮐﻧﺎر ﺧوﯾﺷﺗن ھﻣﺗﺎی ﯾﺎر

ﮐﺎر و ﺑﺎر و ﺑﺎزی و ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز

ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎﺷد ﺟﺳﺗﺟوی آن ﻋزﯾز

آﻧﮑﮫ اﻧدر ﺧوﯾش ﺑﯽ ﯾﺎور ﺷدی

در ﺑرون ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺷت در ﺷدی

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﯾد درﺑﯽ از ﺧود وا ﺷود

ﺑﺎر دﯾﮕر ﯾﺎورت ﭘﯾدا ﺷود

آدﻣﯽ در طول اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ دور

ﭘﺷت درب ﺧﺎﻧﮫ اش رﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﮔور

ﻟﯾﮑن اﻧدر ﺟﺳﺗﺟوی درب ﺧوﯾش

ﺧود ﻓراﻣوﺷش ﺑﺷد در ﺣرب ﺧوﯾش

ﺣﺎﻟﯾﺎ در ﻋرﺻﮫ آﺧر زﻣﺎن

آﻣده ﭘﺎﯾﺎن اﻣﯾدش ﻋﯾﺎن

ﭼون ﺑﮫ ﯾﻣن ﻋﻠم و ﺻﻧﻌت ﺷد ﺑﮑﺎم

ﻟﯾﮑن از ﺳوی دﻟش ﻧﺎﻣد ﭘﯾﺎم

ﭼون ﺑﮭﺷت ﺻﻧﻌﺗﯽ آﻣد ﺑﮫ دﺳت

ﭘس ﺑداﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ داﻣﯽ دﯾﮕر اﺳت

ﺟﻣﻠﮫ آﻣﺎل و ھوس آﻣد ﺑﮫ ﺑﺎر

ﻟﯾﮑن او ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺗن ﻧﺎﻣد ﻗرار

ﭼوﻧﮑﮫ ھﯾﭻ درﺑﯽ ز ﺧود ﻧﺎﻣد ﭘدﯾد

ﭘس ﺑﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎم ﺧود رھﯾد

اﺷﮑم و زﯾرﺷﮑم ارﺿﺎء ﺷدی

ﻟﯾﮏ ھﯾﭻ راھﯽ ﺑﮫ ﻗﻠﺑش ﻧﺎﺷدی

راه ﻧﺳﯾﺎن ﺷد ﻋﻼج آﺧرش

ﻣﺳﺗﯽ و ﺗﺧدﯾر آﻣد در ﺳرش

اﯾن ﭼﻧﯾن اﺑﻠﯾس آﻣد در ﺑرت

ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳرﻗت آورد ﻋﻘل ﺳرت

در ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش
ﭼون ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ِ

ﭘس ﺑﺑﺎﯾد رﺳت زﯾن ﭘﺳﺗﯽ ﺧوﯾش

ﺣﺎﻟﯾﺎ دوران ﻣﺳﺗﯽ آﻣده

ﻋﺻر ﻋﺷﻖ و ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ آﻣده
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ﭼﻧد روزی آدﻣﯽ از ﺧود ﺑرﻓت

از زﺑوﻧﯽ زﻣﺎﻧﯾت ﺑرﺳت

ﻟﯾﮑن اﯾن ﺣﺎل ﺑﮭﺷﺗﯽ اش ﻧﺑود

ﺑﻠﮑﮫ ﺷﯾطﺎﻧﯽ ورا از او رﺑود

ﺑﻠﮑﮫ ﭘﻧداﺷﺗﯽ ﺑﮭﺷت ﺑﺎﺷد ھﻣﯾن

ﺣﺎﻟﯾﺎ اﯾن دوزﺧت ﺑﺎﺷد ﯾﻘﯾن

آﻧﭼﮫ را اﮐﻧون ﺧود ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯽ

ﺧود ﻓراﻣوﺷﯽ ﺧود ﭘﻧداﺷﺗﯽ

درب دوزخ ﺑﺎز ﺷد ﺑر روی ﺗو

دم ﺑدم آﺗش ﺑزد در ﺳوی ﺗو

ﺣﺎل ﭘﻧداری ﭼو ﯾﺎﺑﯽ ھﻣدﻣﯽ

ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﺎ ﯾﺎر و ﻋﯾش و ﺑﯽ ﻏﻣﯽ

ﭘس ﺷوی ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮫ ھر ﺑﮭﺎﻧﮫ ای

ﺗﺎ ﮐﮫ ﻏﯾری را ﮐﻧﯽ ﭼون ﺧﺎﻧﮫ ای

ﭼﻧد روزی اﯾن اﻣﯾد آری ﺑﮫ ﺳر

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﻌﺷوق ﺑﮕرﯾزد ز در

ﺑوﻟﻌﺟب دﯾواﻧﮫ ای ھﺳﺗﯽ ﺗو ﻣرد

ﮐﯽ ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش اﯾﺛﺎر ﮐرد

ﮐﯽ ﮐﺳﯽ از ﺧﺎﻧﮫ اش ﺧواھد ﻓرار

ﺗﺎ ﺗو اﻧدر ﺧﺎﻧﮫ اش ﮔﯾری ﻗرار

ھر ﮐﺳﯽ ﭼون ﺗو ﺑﻔﮑر ﺧﺎﻧﮫ ای

ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳرﻗت آورد ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ای

آن ﮐﺳﯽ را ﮐﮫ ﻧﻣودی ﺻﯾد ﺧوﯾش

ﻋﺎﻗﺑت ﺻﯾدش ﺷوی از ﮐﯾد ﺧوﯾش

ﺧﺎﻧﮫ ﮔل ﻧﯽ ﺗوان ﺳرﻗت ﻧﻣود

ﺧﺎﻧﮫ دل ﮐﯽ ﺗوان ﺳرﻗت ﻧﻣود

ای ﺑرادر ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑد ﺳرﻗﺗﯽ ﺳت

ﺳرﻗت ﺑد ﯾﻣن و ﺑد ﻋﺎﻗﺑﺗﯽ ﺳت

ھﯾﭻ آﯾﺎ ﺗو ﺷﻧﯾدی از ﮐﺳﯽ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﯾﺎﺑد ﻗرار اﻧدر ﮐﺳﯽ

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺷﻧو ﺗو راز اﻋﺗﯾﺎد

از زﺑﺎن آﻧﮑﮫ رﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺑﺎد

ﻋﺷﻖ ﺑودی ﮐو ﻣرا ﻧﺎﺑود ﮐرد

ھﺳﺗﯽ ام ﺑرﺑﺎد داد و دود ﮐرد

اﯾن ﺟزای دزدی ھﺳﺗﯽ ﺑود

ﺑدﺗرﯾن دزدی ھﻣﯾن ﭘﺳﺗﯽ ﺑود

ﻧﺎم آن ﻋﺷﻖ و ﻟﻘب اﯾﺛﺎر ﺑود

ﻟﯾﮑن اﻧدر ﺑﺎطن آدم ﺧوار ﺑود

اﻋﺗﯾﺎد ﺑﺎﺷد ﺟزای ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﺗوﺑﮫ ای ﮐن ﺗﺎ رھﺎ ﮔردی از آن

ﮔر ﺗو ﻋﺎﺷﻖ ﺑوده ای ﭘس اﻧﺗﻘﺎم

از ﮐﺟﺎ ﺑرﺧﺎﺳت زان اﯾﺛﺎر ﺗﺎم

ﺧﺎﻧﮫ دل ﺑﺎﺷد از آن ﺧدا

ﭘس ﮐﺳﯽ را ﻧﯾﺳت در آن ﺧﺎﻧﮫ راه

ھر ﮐﮫ ﻏﯾر از ﺣﻖ درﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺷدی

ﺧﺎﻧﮫ دل ﺷد ﺣرﯾﻖ ﺑﯽ ﺧودی

ﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎن و دل ھر آدﻣﯽ

از ﺑرای ﺻﺎﺣﺑش ﺑﺎﺷد ھﻣﯽ

ھر ﮐﺳﯽ ﮐو وارد اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺷد

از ﺧﻣﺎری رﺳت و ﺧود ﻣﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷد
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ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺣرام ﺧوار ای ﭘﺳر

ﻧﺎن ﺧود ﺧور ﺗﺎ ﻣﺑﺎﺷﯽ درﺑدر

ﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯽ ﺧود ﮐردی رھﺎ

ﺧﺎﻧﮫ ﻣردم ﺑﺟوﺋﯽ از رﯾﺎ

ای ﺑرادر ﺳﻣت و ﺳوی ﺧﺎﻧﮫ ﺷو

ﭘﺷت درب ﺑﺳﺗﮫ اش ﺑﻧﺷﯾن ﻣرو

ﭘﺷت درب ﺧﺎﻧﮫ دل ﺷو ﮔدا

آﻧﻘدر ﺑر در ﺑزن ﮐﺎﯾد ﺧدا

آﻧﮭﻣﮫ ﺑر درب ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ زدی

ﭼﻧد روزی ھم ﺑزن درب ﺧودی

آدﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧدا

ﭘس درﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎن ای ﻧﺎﺧدا

اﻧدر آن ﺑﻧﺷﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺳﺗﺣﻖ

ﺗﺎ ﺧﻣﺎری ات ﺷود ﻣﺳﺗﯽ ﺣﻖ

او ﺑود ﻻﯾﻖ ﺑرای ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﭘس ﺑرو در ﺳﻣت او ﮔر ﺻﺎدﻗﯽ

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺟﺎی ﺧﺎﻟﻘت

ﺧﺎﻟﻘت آﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﻋﺎﺷﻘت

ﮐﺎی ﻗراری ﯾﺎﺑﯽ اﻧدر اﯾن و آن

ﭘس ﺑرو در ﺧﺎﻧﮫ ﺧودآ ﺑﻣﺎن

ﺻد ھزار اﻓﺳوس ﺑر اﯾن آدﻣﯽ

ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را ﻧﻣﯽ ﺧواھد ھﻣﯽ

ﺧﺎﻧﮫ ﺧود ﺧﺎﻧﮫ ﺧودآی ﺗوﺳت

او ﻓﻘط در اﻧﺗظﺎر ﺟﺎی ﺗوﺳت

آﻧﮑﮫ اﻧدر ﺧوﯾﺷﺗن ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت

دﻟﺑر و ﻣﻌﺷوق ھر دﻟﺧﺳﺗﮫ اﺳت

آﻧﮑﮫ روزی از دل ﺧود رﻓﺗﮫ ﺑود

از ﺣﺿور ﺧﺎﻟﻖ ﺧود ﺟﺳﺗﮫ ﺑود

ﮐل راه اﯾن رﻓﺗن و ﺑرﮔﺷﺗن اﺳت

از ﺧدا ﺗﺎ ﺧﻠﻖ و از ﺧﻠﻖ رﺳﺗن اﺳت

٦٢

ﭼراغ ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم :ﺑﯾﻣﺎری
ﻧﯾﺳت ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺟز ﺑﯾﻣﺎر دل

ﻧﯾﺳت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺟز دﯾدار دل

ﭘس طﺑﯾب اﺳت دل ﺷﻧﺎس و دل ﺳﺗﺎن

ﺗﺎ ﻣرض را ﺑرﮐﻧد از ﺟﺳم و ﺟﺎن

ﭼﯾﺳت دل؟ ﻣﺣﺑوﺑﮫ ﺣﻖ در ﺑﺷر

ھر ﮐﮫ دل داده ﺑﮫ ﻏﯾرش در ﺷرر

دل ﺑود ﮐﺎﻧون ﺟﺎن و روح ھﻣﯽ

ﻋرش ﺧﺎﻟﻖ در وﺟود آدﻣﯽ

ﻣظﮭر اﺣﺳﺎس و ﻋرﻓﺎن و ﺷﮭود

ﺧﺎﻧﮫ ﻋﺷﻖ و ﺳﺟود ،ﺑود و ﻧﺑود

ﻧﯾﺳت ﺑﯾﻣﺎری ﻣﮕر از ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﻏﯾر ﻋﺷﻖ ﺣﻖ ﺑود از ﻓﺎﺳﻘﯽ

ﭘس ھﻣﮫ اﻣراض ﺟﺳﻣﯽ و روان

ﺑﺎﺷد از ﻓﺳﻖ ﺑﺷر اﻧدر ﺟﮭﺎن

ﮐو دو ﮐﺎر اﺳت اﯾﻧﮭﻣﮫ رﻧﺞ و ﺟﻔﺎ

ھم ﺟزا ھم ﭘﺎﮐﯽ دل از زﻧﺎ

ھر ﻣرض ﺑﺎﺷد ﺷﻔﺎﺋﯽ ﺑﮭر روح

ﮐو ﻧﻣﺎﯾد ﭘﺎک دل را از ﻋدو

ﭘس ﻣرض ھﺎ ﻟطف ﺣﻖ اﺳت ﺑر ﺑﺷر

ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﯾن ﻟطف ﻣﯽ آرد ﺷرر

ھر ﮐﮫ در ﺳوی طﺑﯾﺑﯽ ﻣﯾرود

درﺑﯽ از دوزخ ﺑﮫ روﯾش وا ﺷود

ﮔر ﺑداﻧﯽ و ﺻﺑور آﺋﯽ ﺑﮫ درد

اﯾن ﺑود درﻣﺎن ذاﺗﯽ ﺑﮭر ﻣرد

ﭘس ﻧﺑرد ﺑﺎ ﻣرﯾﺿﯽ و ﻋذاب

ﺧود ﻋذاب ﺑرﺗر آرد ﺑﯽ ﺣﺳﺎب

ﭘس ﺣﻣﺎﻗت ﺑﺎﺷد اﯾن طب ﻧﺳﻖ

ﮐو ﺳﺗﯾزه ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ طب ﺣﻖ

آﻧﭼﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺑﻧﺎﻣد اﯾن ﺑﺷر

ﺧود ﺷﻔﺎی ﺟﺎن و روﺣﺳت ﺳر ﺑﺳر

درد و رﻧﺞ و ﺳوز و اﺳﺗﻔراغ آن

ﺟﻣﻠﮫ درﻣﺎن دل و روﺣﺳت و ﺟﺎن

ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻣراض ،ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧداﺳت

ﻻﻋﻼﺟﯽ ﻣرض ھم زﯾن ﺟزاﺳت

ﭘس ﺑﭘﯾﭼﯾم ﻧﺳﺧﮫ ای ﺑﮭر ﺑﺷر

ﮐو ﻋﻼج ﺟﻣﻠﮫ اﻣراض اﺳت و ﺷر

ﺗوﺑﮫ ﺳﺎزﯾد زﯾن ﭘزﺷﮑﺎن دﻏﺎ

ﺗوﺑﮫ ﺳﺎزﯾد زﯾﻧﮭﻣﮫ ﻓﺳﻖ و زﻧﺎ

ﺗﺎ ﺷﻔﺎی ﻋﺎﺟل آﯾد ﺑﯽ ﮔﻣﺎن

ﺗﺎ ﺳﻼﻣت آورد در دو ﺟﮭﺎن

ﺟﻣﻠﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾد ای ﻧوع ﺑﺷر

ﮐﯾﺳت ﺳﺎﻟم اﻧدرﯾن ھﺳﺗﯽ ﺑﺳر

ﺟﻣﻠﮫ اﻣراض ﺗن و ﻗﻠب و روان

اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑﺣران و زﺟر ﺑﯾﮑران

ﺑﺎﺷد از دل ﮐو ﺑرﻓﺗﯽ از ﺑﺷر

ﺷر
ﻻﻧﮫ دﯾو و ددﺳت و ﮐﺎن ّ
٦٣

زﯾن ﺳﺑب ﻋﻘل و ارادۀ ﻗدﯾم

ﺑﺎﺷد اﻧدر دﺳت ﺷﯾطﺎن رﺟﯾم

ﭼون ﺑود دل ﻣﮭد اﻣر ﺟﺎن و ﺗن

آدم ﺑﯾدل ﺑود ﺑﯽ اﻣر ﻣن

آدم ﺑﯾدل ﺷده ﺑﯽ ﮐردﮔﺎر

ﺧﺻم ﺧوﯾش و دﺷﻣﻧﯽ ﺑس آﺷﮑﺎر

ﭼوﻧﮑﮫ دل در دﺳت ﺧﺻم آدم اﺳت

آدﻣﯽ ھم دﺷﻣن ﻣﺎ و ﻣن اﺳت

ﭘس ﺗو ای ﺑﯾﻣﺎر ﻣﻔﻠوک ﺧدا

ھﺎن رھﺎ ﮐن اﯾن ﭘزﺷﮑﺎن و دوا

دل ﺑﮫ او ﺑﺳﭘﺎر ﮐو ﺑﺎﺷد طﺑﯾب

ﺑل طﺑﯾﺑﯽ ﻣﮭرﺑﺎن و ھم ﺣﺑﯾب

دل ﮐو اﻧدر دﺳت ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯾﻣﮫ اﺳت

ھﺳﺗﯽ ﺗو ﺑﮭر دوزخ ھﯾﻣﮫ اﺳت

دل ﺑﮫ دﺳت ھر ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ﺟز ﺧدا

ﻻﻧﮫ ﺷﯾطﺎن ﮔردد زﯾن زﻧﺎ

ﻣن ﻧﯽ ام ﺷﺎﻋر ﻧﯽ ام آﺧوﻧدﮐﯽ

ﻣن طﺑﯾﺑﯽ ام ﮐﮫ دارد ﻣدرﮐﯽ

ﻣدرﮐم ﻗرآن طب ﻣﺻطﻔﺎﺳت

ﭘس دواﯾم رﺣﻣت آل ﻋﺑﺎﺳت

ای ﺳرطﺎﻧﯽ و اﯾدزی و ﺧﻣﺎر

ای ﻋﻘﯾم ای ﻏرق زﺟر و اﻧزﺟﺎر

ﯾﺎ ﺑرو در ﺳوی ﺧودآی ﮐرﯾم

ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧزد ﻋﺎرﻓﯽ ﭘﺎک و ﺣﮑﯾم

در ﺟﮭﺎن روﻧﻖ ﻋﻠم ﺑﻐﯽ

ﻋﻠم طب ھم ﻗﻠب اﯾن ﻋﻠم ﺷﻘﯽ

درب دوزخ ﺑﺎزﮔﺷت از ﺻﻧﻌﺗش

ﻋﻠم طب ﺑﺎﺷد ﭼو طب دوزﺧش

٦٤

ﭼراغ ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم :ﻣﺎﻟﮑﯾت
آدﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﮏ اﺳت ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ اﺳت

آﻧﮑﮫ ﭼﯾزی ﻣﺎﻟﮏ اﺳت او ھﺎﻟﮏ اﺳت

ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻣﻠوﮐﺎت ﻣﺎ ﻗﺑرھﺎی ﻣﺎﺳت

زﻧده در ﮔورﯾم و اﯾن ﺟﺑرھﺎی ﻣﺎﺳت

اھل ﺟﺑر ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻘﯾم دوزﺧﻧد

ﮔورھﺎﺋﯽ ﻗﺑل ﻣردن ﻣﯽ ﺧرﻧد

آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻣرگ ﺧود از ﺗن رھد

ﻟﯾﮑن اﻧدر ﻗﺑر ﻣﺎﻟش ﺟﺎن ﮐﻧد

ﻧﯾﺳﺗﯾم ﻣﺎﻟﮏ ،ﮐﮫ ﻣﻣﻠوﮐﯾم ﻣﺎ

ﻧﯾﺳﺗﯾم ﺳﻠطﺎن ،ﮐﮫ ﻣﻔﻠوﮐﯾم ﻣﺎ

ﻣﺎﻟﮑﯾت دزدی ﺟﺎن و دل اﺳت

روح ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺣﺑﺳﯽ اﻧدر ﮔل اﺳت

ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯾﺷود روح ﺑﺷر

ﭘس ﺑﮫ ﻏﺎرت ﻣﯽ رود در ﺧﺷﮏ و ﺗر

ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭼون رود ﺳوی ﺑﺷر

ﭘس ردای ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﭘوﺷد ﺑﮫ ﺑر

ھر ﮐﮫ ﺧواھد ﭼون ﺑدزدد روح ﺗو

دﻋوی ﻋﺷﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺳوی ﺗو

روح -دزدی ،دزدی ﺷﯾطﺎن ﺑود

ﺑرده ﮔﯽ روح از اﻧﺳﺎن ﺑود

اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﮭر ﻋﺑور اﺳت ای ﭘﺳر

ﭘس رھﺎ ﮐن اﯾن و آن و درﮔذر

ﻧﯾﺳت ﺟﺑری ﺟز ﮐﮫ ﻣﻣﻠوک ﮐﺳﯽ

ﻧﯾﺳت زﺟری ﺟز ﮐﮫ ﻣﺗروک ﮐﺳﯽ

ﭼﯾزھﺎﯾﻧد ﻧردﺑﺎن آﺳﻣﺎن

ﭘس ﻣﺷو ﻣﺎﻟﮏ ﺗو ﻧردﺑﺎن آن

ﺗو ﮐﮫ ﺧود ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮫ ای ﺑر ﺧود ،ﭘﺳر

ﭘس ﭼرا ﻣﺎﻟﮏ ﺷوی ﭼﯾزی دﮔر

راه را آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺷود

ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻘﺻدی را ﻣﯽ رﺳد

زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷد رھﯽ ﺳوی ﺧدا

ﭘس ﺑﺑﺎﯾد ﭘﺷت ﺳر ﺑﻧﮭﺎد راه

ھر ﭼﮫ داری ﭼﺎﻟﮫ ھﺎ و ﭼﺎه ﺗوﺳت

راه را ﭼﺎه ﮐرده ای روز ﻧﺧﺳت

ﭼوﻧﮑﮫ وﻗت ﭘرﮐﺷﯾدن ﺷد ﮐﻧون

از ﻣﯾﺎن ﻗﺑرھﺎﯾت ﺷو ﺑرون

ﻗﺑر ﺧﺎﻧﮫ ،ﻗﺑر ﻣﺎﺷﯾن ،ﻗﺑر ﺗن

ﻗﺑر ﻓرزﻧد ،ﻗﺑر ھﻣﺳر ،ﻗﺑر ﻣن

ﺣﺎل ﺑﺎﯾد ﺳوی ﻗﺑر ﺗن روی

ﻗﺑر ﻣن ھﺎ وارھﯽ ﺑﯽ ﻣن روی

ﭼوﻧﮑﮫ اﻣواﻟت رود از در ﺑﮫ در

ﭘس ﮐﺟﺎ ﺧواھﯽ ﺷدن ای در ﺑﮫ در

ﻧﯽ ﺑود ﻣﺎﻟﯽ ز ﺗو ﻧﯽ ﺟﺎن ز ﺗو

ﻧﯽ ﺑدن ﺑﺎﺷد ز ﺗو ﻧﯽ ﻧﺎن ز ﺗو

ﻧﯽ ﺑود روﺣﯽ ز ﺗو ﭼون روح اوﺳت

ﺑﻌد ﻣرﮔت ﻣﯾرود روﺣت ﺑﮫ دوﺳت

٦٥

ﭘس ﭼﮫ ﻣﺎﻧدَﺳﺗﯽ دﮔر از ﺑود ﺗو

ﺟز ﻓﺳوس و ﺧواھش ﻣردود ﺗو

ﺑﮭر ﺧود آﯾﺎ ﺗو ﮐردی ھﯾﭻ ﮐﺎر

ﺗﺎ ﺑﻣﺎﻧد ﺑﮭر ﺗو زﯾن ﮐﺎر زار

ھﯾﭻ آﯾﺎ دوﺳت داری ﺑﻌد از اﯾن

ھﯾﭻ داری ﻣﺣﻣﻠﯽ روی زﻣﯾن

ﭼون ﺑرون ﮐردﻧد ﺗو را اھل و ﻋﯾﺎل

ﭼوﻧﮑﮫ ﻻﺷت ﺳرﻧﮕون آﻣد ﺑﮫ ﭼﺎل

ﺑﻌد ﻣرﮔت ﭼﯾﺳت ﺑﺎﻗﯽ از وﺟود

ﺟز ﺑﮫ آﻧﭼﮫ داده ای از ﺑﮭر ﺟود

ﺟود ﺗو ﺑﺎﺷد وﺟودت در ﻓﻧﺎ

ﭼون وﺟودت ﺑﺎﺷد از ﺟود ﺧدا

ﺑﮭر ھر ﺟودی دو ﺣﻖ آرد وﺟود

در دل ﻣردم و ﻧزد ﺷﺎه ﺟود

ﺑﮭر ﺣﻖ آﯾﺎ ﺗو ﮐﺎری ﮐرده ای

ﻧﯽ ﺗﺟﺎرت ھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑرده ای

ﻧﯽ اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ رﯾﺧﺗﯽ ﺑﮭر دام

ﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﯾراﺗﯽ ﮐﮫ دادی ﺑﮭر ﻧﺎم

ھﯾﭻ ﮐردی از ﺧودی ﺧود ﺟدا

اﯾن ﺑود ﺑﺎﻗﯽ ﺑودت در ﺑﻘﺎ

آﻧﭼﮫ از ﺧود داده ای ﺳوی ﻓﻧﺎ

ﺑﯽ ﺣﺳﺎب و ﺑﯽ ﮐﺗﺎب و ﺑﯽ رﯾﺎ

در ﻓﻧﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﺗو آن را ﭼون ﺑﻘﺎ

آن ﺑﻘﺎﺋﯽ ﮐو ﺑود ﻧور ﺧدا

ھر ﭼﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻓرﺳﺗﺎدی ز دور

ﺑﺎﺷد اﻧدر اﻧﺗظﺎر زان ﺳوی ﮔور

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺧود ﻣردۀ ﺧود را ﺑﺑﯾن

ھﯾﭻ داری اﻧدر آن ﺳوﺋﯽ ﯾﻘﯾن

ﮔر ﺗو ﻣﯽ ﺗرﺳﯽ ز ﻣرﮔت ﺣﺎﻟﯾﺎ

ﭘس ﺑدان ﭼﯾزی ﻧداری در ﺑﻘﺎ

ﭘس ﺑﮑن ﮐﺎری ھم اﯾﻧﮏ داد ﮐن

ﭼﯾزی از ﺧود وا ﺑﮑن ﺑر ﺑﺎد ﮐن

دل ﺑﮫ ھر ﭼﮫ داری اﻧدر اﯾن زﻣﯾن

آن ﺑود زﻧدان ﻧﻔﺳت ﺑﻌد ازﯾن

ﭘس ﺑراﻧداز اﯾن ھﻣﮫ زﻧدان را

ﻗﺑل ﻣرﮔت ﭼون ﮐﮫ داﻧﯽ آن را

اﯾﻧﮭﻣﮫ زﻧﺟﯾر و ﺑﻧد و ﺟﺑر ﺟﺎن

ﺑﺎﺷد از اﻣﻼک ﺗو اﻧدر ﺟﮭﺎن

ﺑدﺗرﯾن اﻣﻼک ﺗو ﺑﺎﺷد ﺑﮫ دل

ﮐو ﺑﻧﺎﻣﯽ ﻋﺷﻖ اﻧدر آب و ﮔل

ھر ﭼﮫ از ﮔل داری اﻧدر ﻗﻠب و ﺟﺎن

ھﯾزم دوزخ ﺷود اﯾن را ﺑدان

ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺟﯾرۀ ﺑﺧﺷﯾدن اﺳت

زﻧده ﺑودن ھم ﺑرای ﻣردن اﺳت

ﺣﻖ ھﺳﺗﯽ از ﻋدم آﯾد ﺑدﺳت

ھر ﭼﮫ دﺳﺗت ﻣﯾﻧﮭد آﯾد ﺑﮫ ھﺳت

اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺑس ﮔران اﺳت داﺷﺗن

داﺷﺗن ﺑﺎﺷد ره ﭘرداﺧﺗن

آدﻣﯽ ﯾﺎ در ره ﭘرداﺧﺗن

ﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد در ﭼﮥ ھر ﺧواﺳﺗن
٦٦

آدﻣﯽ ﯾﺎ ھﺳت ﯾﺎ ﻧﯾﺳت اﯾن ﺑدان

داﺷﺗن ﺑﺎﺷد ﻧﺷﺎن ﻧﯾﺳﺗﺎن

ﭘس ﺑﻧﮫ ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ ای ﺟوان

ﺗﺎ ﺑﺟوﺷﯽ در ﻋدم ھﺳﺗﯽ از آن

ﮐل ھﺳﺗت ﻧﯾﺳت ﮐن در اﯾن ﻗﻔس

ﺗﺎ ﺧداﯾت را ﺑﺑﯾﻧﯽ ھر ﻧﻔس

٦٧

ﭼراغ ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم :ﻗﻠم
اوﻟﯾن ﻣﺧﻠوق ﺧودآ در وﺟود

ھﺎن ﻗﻠم ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﻣد در ﺣدود

ﭘس ﮐﺗﺎب ھﺳﺗﯽ اش را ﺧود ﻧوﺷت

آن ﮐﺗﺎﺑش ﺧﻠﻖ ﮐردی ﻧﯾﮏ و زﺷت

ﭘس ﺧدا ھم ﺑﺎﺷد از اھل ﻗﻠم

ﮐو ﻧوﺷﺗﮫ ھﺳﺗﯽ ﺑر ﻟوح ﻋدم

ھﺎن ﺧدا ھم ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑود

اﯾن ﻗﻠم ھم آﻓرﯾﻧﻧده ﺑود

ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﮐﺗﺎب ﺧﺎﻟﻖ اﺳت

ھر ﮐﮫ ﺧواﻧد اﯾن ﮐﺗﺎﺑش ﻋﺎﺷﻖ اﺳت

داده اﺳت او اﯾن ﻗﻠم را دﺳت ﻣن

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺎ ﺧﻠﻖ ﺳﺎزم ﺧوﯾﺷﺗن

ھﺎن ﺳؤاﻟﯽ دارم از ﺗو ای ﺑﺷر

ﭼﯾﺳت ذات ﻓﮑر و ادراﮐت ز ﺳر

ﻟﺣظﮫ ای ﺑر ذھن ﺧود ﺷﺎھد ﺑﺷو

ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ اﯾن ﻗﻠم را در ﻧﻣو

آﻧﭼﮫ را ﻧﺎﻣﯽ ﺗواش آراء و ﻓﮑر

ﻧﯾﺳت ﭼﯾزی ﺟز ﺑﮫ روﺧواﻧﯽ و ذﮐر

ﭘس ﺑود ﻟوح ﺳﻔﯾدی ذھن ﺗو

ﯾﮏ ﻗﻠم ھﯽ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﻧو ﺑﮫ ﻧو

ﭘس ﺑﺧواﻧﯾش ﺗو اﯾﻧﮏ ھر دﻣﯽ

اﯾن ﮐﺗﺎب ذھن ﺧود در ﻋﺎﻟﻣﯽ

ﭘس ﮐﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺳر

ﮐو ﻧﻣﺎﯾد ﺧﻠﻖ ،ھﺳﺗﯽ زﯾن اﺛر

او ﺑود ﺧودآی ﺗو اﻧدر ﺳرت

دم ﺑدم ﻋﺎﻟم ﺑرآرد در ﺑرت

ذھن ﻣﺎ ﮐﺎﻧون ﮐون ﻋﺎﻟم اﺳت

ﺷﺎھد اﯾن ﮐون او ھم آدم اﺳت

آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﺗو اﻧدر اﯾن ﺟﮭﺎن

ﻓﯾﮑون ذھن ﺗو ﺳﺎزد ﻋﯾﺎن

آﻧﭼﮫ اﻧدر ذھن ﺧود ﺧواﻧﯽ ازو

ﻧﻘش ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎن دم رو ﺑﮫ رو

آن ﻗﻠم ﮐو در ازل ھﺳﺗﯽ ﻧﻣود

ھر دﻣﯽ اﯾﻧﮏ ھﻣﺎن اﺳت در وﺟود

ﭘس ﻗدﯾم و ﺣﺎدث ھر دو ﺟﮭﺎن

ﺑﺎﺷد اﻣری واﺣد اﻧدر ذھﻧﻣﺎن

اﯾن ﺑود ﺟﺎدوی آن ﻟوح و ﻗﻠم

ﮐو ﺑرآرد ھر دو ﻋﺎﻟم از ﻋدم

دم ﺑﮫ دم در روح و ﻣﻐز آدﻣﯽ

ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑرآﯾد ھر دﻣﯽ

ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﺷد اﯾن ﻗﻠم در دﺳت ﻣن

ﮐو ھﻣﯾن دم ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ھﺳت ﻣن

اﯾن ھﻣﺎن اﺳت ﮐو ﺑود اﻧدر ﺑرون

ھر ﭼﮫ را ﯾﺎدآوری ﮔردد ﺷﺟون

ﭼون ﺧداوﻧد در ازل ﻣﻌﻧﺎ ﺑدی

ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﻧﺎ را ﺑﮫ واژه ﺑرﺷدی
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واﻧﮕﮭﯽ او اﻣر ﮐردی واژﮔﺎن

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺻورت ھﺎ ﭘذﯾرﻧد ﻧﺎﮔﮭﺎن

واژه ھﺎی او ﻣرﯾد او ﺑدﻧد

ﻻﺟرم ﭼون ﺻورت ھﺳﺗﯽ ﺷدﻧد

ﺑﺎری آﯾﺎ واژه ھﺎی ﺣﺿرﺗش

از ﭼﺳﺎن ﺟوھر ﺑدﻧد در ﺧﻠﻘش

آن ﭼﻧﺎن ﺟوھر ﭼﮑﯾدی از ﻗﻠم

ﮐو ﺟﮭﺎن را ﺳرﺑرآورد از ﻋدم

ﭘس ﻗﻠم ﺑودی ﺧﯾﺎل دﻟﮑﺷش

ﺟوھرش ھم ﻋﺷﻖ ﻧﺎب ﺑﯽ ﻏﺷش

دﻓﺗرش ﺑودی ﻋﻣﺎﺋﯽ وﺟود

ﮐﺎﻣدی ﻧﺎﮔﺎه ﻋدم اﻧدر ﺣدود

ﭼون ﺻﻔﺎﺗش ﺟﻣﻠﮫ در ﻋﺎﻟم ﺷدی

دﺳت آﺧر ذات او آدم ﺷدی

ﺣﺎﻟﯾﺎ داده ﺑﮫ دﺳﺗم آن ﻗﻠم

ﺗﺎ ﭼو او ھﺳﺗﯽ ﺑرآرم از ﻋدم

ای ﻗﻠم ﮐو آﻣدی ﻧزد ﻋدم

ﺗﺎ ﻋدم را آدﻣﯽ ﺳﺎزی ﺑﮫ دم

ای ﻗﻠم در دﺳت ﺗو ﺗﻧﮭﺎ ﺷدم

ای ﻗﻠم در دﺳت ﺗو ﭘﯾدا ﺷدم

ای ﻗﻠم در دﺳت ﺗو ﻧﺎﺑوده ام

ھر دﻣﯽ ﻧﺎﺑوده اﻧدر ﺑوده ام

ﻓﻘر و ﺑﯾﻣﺎری و ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ زدود

ھر ﭼﮫ ﻧﺎﺑودی ﺑد اﻧدر اﯾن ﺣدود

ﭼون رﺳﯾدم ﺑر در ذات ﻋﻣﺎء

ﭘس ﺑدادﯾم ﻗﻠم ﺑﮭر ﺑداء

ﺗﺎ ﭘدﯾد آرم ﺟﮭﺎن را از ﻋدم

از دل ذات ﻋﻣﺎﺋﯽ ﻗﻠم

ھﯾﭻ داﻧﯽ ﻓرق ھﺳﺗﯽ و ﻋدم

ھﺎن ﻗﻠم ﺑﺎﺷد ،ﻗﻠم ﺑﺎﺷد ،ﻗﻠم
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ﭼراغ ﺳﯽ ام :ﻣرﯾد
ﯾﺎ ﻣرادی ﯾﺎ ﻣرﯾدی در ﺟﮭﺎن

ﻏﯾر از اﯾن دان ﮐﮫ ﯾزﯾدی ﺑﯽ ﮔﻣﺎن

ﯾﺎ ﺧدا را ﺑﯾﻧﯽ اﻧدر آﺳﻣﺎن

ﯾﺎ ز آﻧﮑس ﮐو ﺑدﯾدﺳﺗﯽ ﭼﻧﺎن

ﭘس ﮐداﻣﯾن ره ﺑود آﺳﺎن و زود

ﺑر زﻣﯾن ﯾﺎ آﺳﻣﺎن ﭘر ز دود

ھم ﺧدا دارد ﺳؤاﻟﯽ از ﮐﺳﺎن

در ﮐﺗﺎﺑش ﮐو ﮐﻧد آﺧرزﻣﺎن

ﭘس ﮐداﻣﯾن ﺣﻖ ﺗرﺳت از ﺑﮭر راه

ﭘﯾروی از اوﻟﯾﺎء ﯾﺎ از ﺧدا

ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺧود ﻣﯾدھد دﻧدان ﺷﮑن

ﮐﺎی ﺧﻼﯾﻖ ﺧود ﭘرﺳﺗﯾد ﺟﺎی ﻣن

آن ﺧداﺋﯽ ﮐو ﺑود در ذھﻧﺗﺎن

ﻧﻔﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﺧودآی ﺟﮭﺎن

اﯾن ﺧداﺋﯽ ﮐو ﭘرﺳﺗﯾد از ﻗدﯾم

ﺷرک ﺑﺎﺷد ﮐو ﺑود ظﻠم ﻋظﯾم

ﻣﺷرﮐﺎن را ﺑس ﻋذاب ھﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم

ﺧودﭘرﺳﺗﺎن را ﭼﮫ رﺳوا ﻣﯽ ﮐﻧم

ھر ﮐﮫ دوﺳﺗﺎن ﻣرا ﻣﻧﮑر ﺷود

رﺷوه ھﺎ ﺑر درﮔﮭم ﻣﯽ آورد

ﭘس ﻧﻣﺎز او ﺑود ﺣﻖ ﺣﺳﺎب

ﺟﻣﻠﮫ ﺧﯾرات و ﻋﺑﺎداﺗش ﻋذاب

ھر ﮐﮫ دﯾداری ﻧﻣودﺳﺗﯽ ﻣرا

او ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﺑر ﺷﻣﺎ

او ﻣراد و ﻧور اھل دﯾن ﺑود

ھر ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻧﯾﺳت ﭘس ﺑﯽ دﯾن ﺑود

ﮔر ﭼﮫ ﺑﺎﺷد در ﺷرﯾﻌت ﮐﺎﻣﻠﯽ

ﮐﺎﻓری ﺑس ظﺎﻟم اﺳت و ﺟﺎھﻠﯽ

ﭼوﻧﮑﮫ اﺣﻣد آﻣد اﻧدر آﺳﻣﺎن

ھﻣره او آﻣدم اﻧدر ﺟﮭﺎن

زﯾن ﺳﺑب ﭘﯾﻐﻣﺑری آﻣد ﺗﻣﺎم

ﭼوﻧﮑﮫ اﯾﻧﮏ ﺑر زﻣﯾﻧم واﻟﺳﻼم

ﭘس ﺑدارﯾد دﺳﺗﮭﺎ از آﺳﻣﺎن

ﭘس ﺑﺟوﺋﯾد دﺳت ﻣن در ﻋﺎرﻓﺎن

ﭼون زﻣﺎن آﻣد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن زﯾن اﺛر

آﺳﻣﺎﻧم ﺑر زﻣﯾن آﻣد ﺛﻣر

ﮔر ﺑﺟوﺋﯾدم ز ﻧزد دﻟﺑران

ﯾﺎ ز ﺧود ﺑﯾﻧﯾد ﻣرا ﯾﺎ دﯾﮕران

ﮔر ﺑدﯾدی ﭘﯾر ﺣﻖ ﺑر راه ﺧوﯾش

ﮐو ﮐﻧد ﻣﺳﺗت ز ﺣﻖ از آه ﺧوﯾش

ﭘس ﻣرﯾدی ﺧﺎﻟص و ﺑﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎش

ﭼون ﻓﻧﺎی در وی و دروﯾش ﺑﺎش

در اطﺎﻋت ﺑﯽ ﻏش و ﭼون و ﭼرا

ﮐﺎﯾن ﻋﺑودﯾت ﺑود ﺑﮭر اﻟﮫ

ﭼوﻧﮑﮫ اﻧﺎﻧﯾت اﺳت ﺷﯾطﺎن ﺗو

در اطﺎﻋت ﺑر ﺷود از ﺟﺎن ﺗو
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ﭼوﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯾزی ز ﺧود از دﺳت ﭘﯾر

ﺣﻖ ز ﺗو ﻏران ﺷود ،ﺳرﻣﺳت و ﺷﯾر

در ﻣرﯾدی ﻣﯽ ﺷوی ﭼون ﺷﯾر ﺣﻖ

ﭼون ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ ﺷﻣﺷﯾر ﺣﻖ

ﺳر ﻣﺛﻧوی
ﮔر ﺗوﺋﯽ ﺟوﯾﺎی ّ

ﭘﯾرو دﯾن ﻣرﯾدی ﻣﯾﺷوی

اﯾن ﺑود آن ﻧور اﺳﻼم ﻋﻠﯽ

ﮐﺎﯾن ﻣرﯾدی ھم ﺑود ﺷﯾﻌﮫ ھﻣﯽ
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ﭼراغ ﺳﯽ و ﯾﮑم :ﻣﻌﻧﺎ
ای ﺑرادر ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ و ﺑس

ھﺎن ﺑﮕو ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻌﻧﺎ ﭼﯾﺳت ﭘس

ﮐﯾﺳت آن ھﺳﺗﯽ ﮔر و ھﺳﺗﯽ ﺑداد

ﮐﯾﺳت آن ﻣﻌﻧﺎﮔر و ﻣﻌﻧﯽ ﻧﮭﺎد

ﮐﯾﺳت آﻧﮑس در ﺗو ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﻧﮭد

ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗو وا ﻣﯽ ﻧﮭد

ﮐﯾﺳت آﻧﮑس ﻣﺎده ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﮐل ھﺳﺗﯽ در ﺳرت ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﻣﻌﻧﯽ ﻣﻌﻧﺎی ﺗو ﺑﺎﺷد ﺧدا

ﻏﯾر از اﯾﻧت ھﯾﭻ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻟﻘﺎء

ﭘس ﺑﺟو ﻣﻌﻧﯽ ﻣﻌﻧﺎ در ﺿﻣﯾر

ﯾﺎ ﺑرو ﺳر ﺑر زﻣﯾن ﻧﮫ ﺗﺎ ﺑﻣﯾر

ﯾﺎ ﺑﻣﯾر از ﻗﺑل ﻣرﮔت ای ﺑﺷر

ﯾﺎ ﺑدان ﮐﮫ ﻣرده ای ای ﺑﯽ ﺧﺑر

ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودآﺋﯽ ﺗو ھر آن

ھﯾﭻ ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﻧداری در ﺟﮭﺎن

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺧود ﺑﺎور ﻧداری اﯾن ﺧﺑر

ﮐﯽ ﺗواﻧﯽ دﯾد ﺧود را در ﻧظر

ﻣﻌﻧوﯾت ﺟﻣﻠﮫ ﺣرف ﻣردن اﺳت

دﻋوی ﺑﯽ ﺣﺎﺻل و ﺟﺎن ﮐﻧدن اﺳت

ﭘس ﺗو ﻣﻌﻧﺎﺋﯽ ﺑﯾﺎور در ﺣﯾﺎت

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺧود ﺑﺎور ﮐﻧﯽ اﻧدر ﺻﻔﺎت

رو رھﺎ ﮐن اﯾن دﮐﺎن ﺑﯽ ﺧودی

ﭘس ﺧودآ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودی

ﺗﺎ ﻧﻣﯾری زﯾﻧﮭﻣﮫ ﺑود و ﻧﺑود

ﮐﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺗو ﺧدا را در وﺟود

ﺑﯽ ﻧﯾﺎزآ ﺗﺎ ﺧودآی ﺧود ﺷوی

در ﻓﻧﺎ آ ﺗﺎ ﺑﻘﺎی ﺧود ﺷوی

آﻧﮑﮫ ﺑودش را ﻧﺑود آورده اﺳت

از ﻧﺑودت اﯾن وﺟود آورده اﺳت

ﭘس ﻣﺗرس از ﻓﮑر ﻧﺎﺑودی ﺑﯾﺎ

ﮐﺎﯾن ﺑود ﺷﯾطﺎن ﺗو ﮔوﯾد ﻣﯾﺎ

ﮐﯾﺳت ﮐو ﮔردد ﺧدا را ﻣﯾزﺑﺎن

ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ﻣﺎل و ﺟﺎن

ﺑﯽ ﻧﯾﺎزی از ﺻﻔت اﻧدر وﺟود

ﮐو ﻣﻧزه ﺑﺎﺷد از ﮐل ﺣدود

ﮐﯾﺳت ﮐو ﮔردد ﻓﻧﺎ ﺑﮭر ﺧدا

در ﻓﻧﺎﯾش ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از ھر دﻋﺎ

اﯾن ﺑود ﻣﻌﻧﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗو

ﻣﺎﺑﻘﯽ ھم دﯾو و دد ﺟﺎﻧﯽ ﺗو

ﺑﺎش آن ﻣﻌﻧﺎی ﻣﻌﻧﺎ ای ﺑﺷر

ﺗﺎ ﺷود ﮐل ﻣﻌﺎﻧﯽ از ﺗو ﺑر

ﺳر اﯾن ﻧﺎﺑﺎوری
ھﯾﭻ داﻧﯽ ّ

ﺑﺎﺷد از ﺟﮭل ﺗو اﻧدر داوری

ﺳر اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺧوﯾش
ﭼون ﻧداﻧﯽ ّ

ﮐﺎﻓری ﺑر ﺧوﯾش و از اﺧﻼق ﺧوﯾش

٧٢

ﭼون ﺻﻔﺎﺗش را ﺧدا داده ﺑﮫ دھر

ﻣظﮭر ذات اﺳت اﻧدر اﯾن ﺑﺷر

ھر ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺗرﺳت ﻻﯾﻘﺗرﺳت

ﻣظﮭر اﻟﻔﻘر ﻓﺧری ﺳرور اﺳت

وارﺛﺎن و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن ﺧدا

ﻏرق اﺳﺗﺿﻌﺎف ﺑﺎﺷﻧد و ﻓﻧﺎ

ﭘس ﺧدا در ﺗو ﮔداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

زﯾن ﮔداﺋﯽ اش ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺳراﻻﺳرار ﮐﺑﯾر
اﯾن ﺑود آن ّ

ﮐو ﺑود ﻣﯾراث اﺣﻣد در ﻏدﯾر

ﺧود -ﺧداﺋﯽ ﻣذھب ﺣﯾدر ﺑود

ﺷﯾﻌﮫ اﯾﻧﺳت ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎﻓر ﺑود

ﺧود -ﺧدا ﺑﺎﺷد ﻧﮫ ﻣن اﻧدر ﺑدن

ھر ﮐﮫ ﮔوﯾد ﻣن ﺧداﯾم ﻧﯾﺳت ﻣن

ﺧواه ﻧﺎﺧواه ﻣﯾﭘرﺳﺗﯽ ﺧوﯾﺷﺗن

ﭘس ﭘرﺳﺗش ﮐن ﻓﻧﺎ در ذات ﻣن

ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﭘرﺳﺗد ﺑﯽ رﯾﺎ

ﺻﺎدق و ﺑﯽ ﻣﮑر و ﺑﯽ ﺷرک و دﻏﺎ

ﻣﯾﺷود از ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم ﺑﯽ ﻧﯾﺎز

ﭘس ﺧداﯾش را ﺑﯾﺎﺑد زﯾن ﻓراز

ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺣﻖ و اﺻل دﯾن ﺑود

ﺷرک ھم آﺋﯾن ھر ﺑﯽ دﯾن ﺑود

آﻧﮑﮫ اﻧدر ﺧود ﮐﻔﺎ ﮔردﯾده اﺳت

او ﺧﻠﯾﻔﮥ ﺧدا ﮔردﯾده اﺳت

ھﯾﭼﮑس را ﭘس ﺷرﯾﮏ ﺧود ﻣﺳﺎز

ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻓرق دوﺳﺗﯽ و ﻧﯾﺎز

آن ﺧودی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺎﺷد ﺷرﯾﮏ

اﯾن ﺧدای ﺧود ﺑود ﺷﯾطﺎن ﻧﯾﮏ

ﯾﺎ ﺧدای ذھن را ﺧود ﭘﺎک ﮐن

ﯾﺎ ﺧودت را اﻧدر ﻋﺎﻟم ﺧﺎک ﮐن

٧٣

ﭼراغ ﺳﯽ و دوم :ﺷﯾطﺎن
ﮐﯾﺳت ﺷﯾطﺎن آﻧﮑﮫ ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ

دم ﺑﮫ دم وی را ﺷﻣﺎﺗت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ

ﺷر آن
ﺑس ﭘﻧﺎه ﺟوﺋﯽ ﺑﺣﻖ از ّ

ﮐﯾﺳت ﺣﻖ و ﮐﯾﺳت ﺷﯾطﺎن اﯾن زﻣﺎن

ﮔر ﺗو ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓرﯾﺑش در ﺧودت

ﭘس ﮐﮫ را ﻟﻌﻧت ﮐﻧﯽ اﻻ ﺧودت

ﻧﯾﺳت ﺷﯾطﺎن ﺧﺻم ﺟﺎن و ﻧﺎن ﻣﺎ

ھﺳت ﺷﯾطﺎن دﺷﻣن اﻧﺳﺎن ﻣﺎ

ﭼﯾﺳت اﻧﺳﺎن در ﺟﮭﺎن ای ﺑﯽ ﺧﺑر

ﻧﯾﺳت ﺣﯾواﻧﯽ ﮔدا و درﺑدر

ﭼﯾﺳت راز دﺷﻣﻧﯽ اش ﺑﺎ ﺑﺷر

ﭼﯾﺳت ﺳر ھﻣدﻣﯽ اش ﺑﺎ ﺑﺷر

ﭼوﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎن ﺣﺎﻣل روح ﺧداﺳت

ﺻﺎﺣب ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ و وﻻﺳت

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷد ﺟﺎﻧﺷﯾﻧش در ﺟﮭﺎن

ﭼوﻧﮑﮫ داﻧد ﺟﻣﻠﮫ اﺳرار ﻧﮭﺎن

ﭼوﻧﮑﮫ ﻣﺣﺑوب ﺧدا اﺳت ھر ﻧظر

ﭼون ﻣﺳﺧر ﺷد ﺟﮭﺎن اﻧدر ﺑﺷر

ﭼوﻧﮑﮫ ﻣﻘﺻود ھﻣﮫ ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎن

ﭼوﻧﮑﮫ ﻣﺳﺟود زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن

ﭼون ﺻﻔﯽ ﷲ ﺑود اﯾن آدﻣﯽ

ﻣظﮭر ذات اﻟﮫ ﺑﺎﺷد ھﻣﯽ

ﺟﻣﻠﮥ اﯾن ﺳروری ھﺎی ﺻﻔﯽ

اﻧدرون ذات او آﻣد ﺧﻔﯽ

ﮔر ﺑدی ﻧﻘد و ﻋﯾﺎن اﯾن ﺛروﺗش

ﺗﺎﮐﻧون ﺷﯾطﺎن ﻧﻣودی ﻏﺎرﺗش

ﭘس ﺑود ذات ﺧدا اﻧدر ﻧﮭﺎن

ﮐو ﺑﺑﺎﯾد ﮐرد اﺳﺗﺧراج آن

ﮔر ﻧﺳﺎزد آدم اﺳﺗﺧراج ذات

ﭘس ﺷود ﺣﯾوان اﺳﻔل در ﺣﯾﺎت

ﭼوﻧﮑﮫ آدم از ﺻﻔت ﻋﺎری ﺑود

آدم ﺑﯽ ذات ﭼون ھﺎری ﺷود

ھﺳت ﺷﯾطﺎن ﺧﺻم اﺳﺗﺧراج ذات

دﺷﻣن ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ در ﺣﯾﺎت

دﺷﻣن ﺧودآﺋﯽ و ﻋرﻓﺎن ﻧﻔس

دﺷﻣن ﺣﻖ اﻧدرون ﺟﺎن ﻧﻔس

ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺧداﺧواﻧﯽ ز ﺧوﯾش

اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﻟﻌن ﺷﯾطﺎﻧﯽ ز ﺧوﯾش

ﭼﯾﺳت ﺷﯾطﺎن ﺟﺎن ﻣن اﯾﻧﮏ ﺑﮕو

ﺧﺻم ﻋرﻓﺎن اﺳت ﺑﯽ ھﯾﭻ ﮔﻔﺗﮕو

ھر ﮐﮫ ﺑﺎﺷد دﺷﻣن اﯾن ﻋﺎرﻓﺎن

از ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺷﯾطﺎﻧش ﺑدان

ھر ﮐﮫ آدم را ﮐﻧد ﻣﺣﺗﺎج و زار

ﺧودﻓروش و در ھراس و اﻧﺗظﺎر

ھر ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﮐﻧد ﻋﺎری ﺧوﯾش

از ھراس ﻓﻘر و ﺑﯾﻣﺎری ﺧوﯾش

٧٤

از طرﯾﻖ وام و ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ

ﭘس ﺗﮭﯽ ﺳﺎزد دﻟش را از ﺧدا

ﺑﯽ ﮔﻣﺎن در ﮐﺎر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑود

دﺷﻣن آن روح اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑود

آﻧﭼﮫ ﻟﻌﻧت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷﯾطﺎن ﺟﺎن

ﻧﯾﺳت ﺟز ﻧور وﺟود ﻋﺎرﻓﺎن

ﭘس ﺑﺳوی ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ روی ﮐن

ﺷر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﻣﺻون
ﺗﺎ ﺷوی از ّ

ﮔر ﺗو ﺧواھﯽ راه رﺣﻣﺎن و رﺣﯾم

ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم

ﭼون ﺧدا اﻧﺳﺎن ﺑﺟﺎی ﺧود ﮔزﯾد

ﭘس ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺧواھدش ھﻣﭼون ﻣرﯾد

ﭘس ﺧدا را ﯾﺎب در ذات ﻣﻘﯾم

ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷﯽ ھﻣﭼو ﺷﯾطﺎن رﺟﯾم

ﭼون ﺧدا از ذات ﺷﯾطﺎن ﺷد ﺑرون

ﮔﺷت ﺷﯾطﺎن ﺧﺻم اﻧﺳﺎن در ﺟﻧون

ﺑﯾن ﺧوﯾش و ﺧوﯾﺷﺗن آرد ﻧﻔﺎق

اﯾن ﺑود ﺗدﺑﯾر اﺑﻠﯾس ﺷﻘﺎق

اﯾن ﭼﻧﯾن ﺣﺎﺋل ﺷود اﻧدر ﺑﺷر

ﺷر
ﺗﺎ دو ﺷﻘﮫ ﺳﺎزدش از ﺧﯾر و ّ

ﺷر
ﭼوﻧﮑﮫ آدم ﻣﯽ رود در ﺳوی ّ

ﺷر
ذھن او زﯾﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾد روی ّ

ﺷر آورد
اﯾن ﺑود آن ﺧﯾر ﮐو ّ

اﯾن ﺑود ﺷﯾطﺎن ﮐو ﻏر آورد

ﭘس ﮐﺟﺎ ﺑﺎﺷد ﻣﻘﯾم ﺷﯾطﺎن ﺗو

ﻻﺟرم ذھن اﺳت اﯾن ﺑرھﺎن ﺗو

از ﺑرای ھر دروﻏﯽ ﻣﺻﻠﺣت

ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد از ﺑرای ھر ﺻﻔت

ﭘس اﮔر ﺧواھﯽ ﮐﮫ از ﺷﯾطﺎن رھﯽ

ﺷرش واﻧﮭﯽ
ﺑﮭﺗر اﺳت ﺧﯾرش ﺑﮫ ّ

ﺷر ﭼﯾزھﺎ ﺷﯾطﺎن ﺗوﺳت
ﺧﯾر و ّ

ﭘس رھﺎ ﺷو زﯾن دو ،ﮐﺎﯾن ﻋرﻓﺎن ﺗوﺳت

ﺷر
ﭼون دو ﺷﻘﮫ ﮔﺷﺗﮫ ای از ﺧﯾر و ّ

ای ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻗﮭر از آن دﮔر

ﺷر او
ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ رھﯽ از ّ

ﮐو ﻣﻘﯾم ذھن ﺑﺎﺷد اﯾن ﻋدو

ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑر در ﭘﯾر آﻣدی

ﭼون ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺳﯾﺎر دﯾر آﻣدی

ﻧﯾﺳت ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺑﺟز ﺗﻘدﯾس ﺧود

ﮐو ﺑود ذھﻧت ھﻣﯽ اﺑﻠﯾس ﺧود

ﭘس ﺗوﺋﯽ در ﭼﻧﮓ اﯾن ﺟﺎدو اﺳﯾر

ھﯾن ﺑرو ﺳر را ﺑﻧﮫ در ﻧزد ﭘﯾر

ﺗﺎ ﺳر اﺑﻠﯾس ﺳر را ﺑرﮐﻧﯽ

ﺧود -ﺧداﺋﯽ وﺟود ﺑﺎور ﮐﻧﯽ

ﺗﺎ ﺳرت ﮔردد ﻣﻧور زﯾن ھﻧر

ﺗﺎ دﻟت ﻋرش ﺧدا آﯾد ز ﺳر

ﺗﺎ ﺳرت ﺳﻠطﺎن ﻣﻠﮏ ﺟﺎن ﺷود

ﺗﺎ دﻟت ھم دﻟﺑر اﻧﺳﺎن ﺷود

ﺣﻖ ﮐﮫ ﻧزدﯾﮑﺗر ز ﺗو ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺗو

ﺑﺎﺷد آن اﻧدﯾﺷﮫ و اﺣﺳﺎس ﺗو
٧٥

ﯾﮑﯽ ﺑود ﯾﮑﯽ ﻧﺑود اﻧدر وﺟود

ﭼون ﯾﮑﯽ ﺑود آن دﮔر آﻧﺟﺎ ﻧﺑود

ﯾﺎ ﺧدا ﺗﻧﮭﺎ ﺑدی ﯾﺎ آدﻣﯽ

ﭘس ﮐﺟﺎ ﺑﺎ ھم ﺷدی و ھﻣدﻣﯽ

ﭼون دو دل ﯾﮑﺗﺎ ﺷود از ﺑﮭر او

ﭘس ﺧدا ﺳوم ﺑود از ذات ھو

٧٦

ﭼراغ ﺳﯽ و ﺳوم :ﺧودﺷﯾﻔﺗﮫ
ﺑود ﺷﺧﺻﯽ ﺷﯾﻔﺗﮥ ﺧوﯾش و ﻋﺑوس

ﭘول دوﺳت و ﺧودﭘرﺳت و ﭼﺎﭘﻠوس

ﺑرﺗر از ﺧود او ﻧداﻧﺳﺗﯽ ﮐﺳﯽ

ﻻﺟرم ﺗﻧﮭﺎ ﺷدی و ﻣﻔﻠﺳﯽ

ھم ﻋرق ﻣﯽ ﺧورد او اﻧدر ﺧﻔﺎ

ھم ﻧﻣﺎز ﻣﯽ ﺧواﻧد از روز ﺟزا

ﺟﻧس دﯾﮕر ﻣﯽ ﺷدی ﺑﯾزار ازو

ﭼوﻧﮑﮫ او ﺧودﺷﯾﻔﺗﮫ ﺑودی ﭼون ھوو

ﺑس ﮐﮫ از ﻓرط ﻏرور ﺑﯽ ﺣدش

ﻣردﻣﺎن را ﻣﯽ زدی از ﻧﺧوﺗش

ھﯾﭼﮑس او را ﺑﮫ دوﺳﺗﯽ در ﻧﺷد

ھﯾﭻ ﺟﺎ دوﺳﺗﯽ او ﺑﺎور ﻧﺷد

در ﻣﯾﺎن ﺧﺎﻧﮫ و ﻓﺎﻣﯾل ﺧود

در ﮐﻧﺎر ھﻣﺳر و ھم اﯾل ﺧود

ﮔﺷت ﻣﻧﻔور و ذﻟﯾل و ﺧوار و زار

ﻋﺎﻗﺑت ﺧود آﻣد از ﺧود در ﻓرار

ھر ﮐﺳﯽ ﮐو ﻟطف ﻣﯽ ﮐردی ﺑﮫ او

از ﺣﻘﺎرت ﻣﯽ ﺷدی ﺑﺎ او ﻋدو

ﺑﺷﻧوﯾد اﯾﻧﮏ زﺑﺎن ﺣﺎل او

از ﺑﯾﺎن و ﻣﻧطﻖ و اﻣﯾﺎل او

ﻧﯾﺳت آﯾﺎ ھﯾﭼﮑس اﻧدر ﺟﮭﺎن

ﮐو ﻧﻣﺎﯾد دوﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن ﺑﺟﺎن

ھر ﮐﺳﯽ ﮐو ﺧواﻧدم اﻧﺳﺎن ﭘﺎک

ﻣﯽ ﮐﻧم ﺳﯾﻧﮫ ز ﺑﮭرش ﭼﺎک ﭼﺎک

ﻧﯾﺳت آﯾﺎ ﮐس ﺑداﻧد اﯾن ﻧﺷﺎن

ﮐو ﻣﻧم آن ﺑرﺗرﯾن ﺟﺎن ﺟﮭﺎن

ﻧﯾﺳت آﯾﺎ ﮐس ﮐﻧد ﺑر ﻣن ﻧظر

ﺗﺎ ﺑداﻧد ﺑرﺗرم از ھر ﺑﺷر

ﮔر ﺑﯾﺎﺑم ﻣن ﭼﻧﯾن ﮐس در ﺑﻘﺎ

ﻣﯽ ﮐﻧم ﺟﺎن و دل و ﭘوﻟم ﻓدا

ھﻣﭼﻧﯾن ﻣن ﻣﯽ ﺷوم ﻣﻔﻌول او

ھر ﮐﺳﯽ ﮐو ﻣن ﺷوم ﻣﻘﺑول او

اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ﺣﺎل ھر ھﻣﺟﻧس ﮔرا

ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻔﻌوﻻن اﯾن دوران ﻣﺎ

ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺑس ﺷﻘﯽ و ﺷوم ﺑﺧت

ھﻣﭼو ﺷﺎھﺎﻧﯽ ﺑدﻧد ﺑﯽ ﺗﺎج و ﺗﺧت

آﻧﮑﮫ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻣﯽ ﺗﺣﻘﯾر ﮐرد

ﺧود-ﺳﭘوزی را ﺑﺧود ﺗﻘدﯾر ﮐرد

ﮐﺎﻓراﻧﯽ ﺑﺎ ﺧدا اﻧدر ﻧﺑرد

ﻣرد ﺧواھد زن ﺑدی زن ھﻣﭼو ﻣرد

ﻋﺎﻗﺑت ﺧود ﺷﯾﻔﺗﮫ ﺷد ھﻣﺟﻧس ﮔرا

ﭼون ﻧﺧواھد ﻏﯾر ﺧود اﻧدر ﺑﻘﺎ

ﭘس ﻧﺑﺎﺷد ﻗوم ﻟوط ﺑﯾﻣﺎر ژن

ﺑﻠﮑﮫ از ﮐﻔرش ﺷده ھﻣﮑﺎر ﺟن

اﯾن ﺟﻣﺎﻋت در ﻋذاﺑﯽ ﺑس ﻋظﯾم

آﻣده از ﻓرط ظﻠﻣﯽ ﺑس ﻗدﯾم
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ﭘس ﻋذاب اﺳت ﺟﻣﻠﮫ ﮐردارﺷﺎن

ھﻣﭼو ﻣﻌﺗﺎدان ﺑﺎﺷد ﮐﺎرﺷﺎن

اﻧدک اﻧدک ﺳوی ﺗﺧدﯾر ﻣﯾروﻧد

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺧود زﻧﺟﯾر ﺳﺎزﻧد زﯾن روﻧد

ﻣﯾزﻧد ھﻣﺟﻧس ﮔراﺋﯽ و ﮐراک

رﯾﺷﮫ ﻧﺳل ﺑﺷر را روی ﺧﺎک

ﺑﺎر دﯾﮕر ھﻣﭼو ﻗوم ﻟوط و ﻋﺎد

اﯾن ﺗﻣدن ﻣﯾرود در ﺳوی داد

ﻟﯾﮏ اﯾن ﺑﺎرش ﺑﺷر ﺑﺎ دﺳت ﺧود

ﺑرﮐﻧد ﺑﻧﯾﺎد ﻧﺳل و ھﺳت ﺧود

ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﺗﺎدان و ھﻣﺟﻧس ﺑﺎره ھﺎ

ﻧﯾﮏ ﻣﯽ داﻧﻧد اﯾن راز ﺟزا

ﭼون ﺧدا ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ھﻧﮕﺎم ﻋذاب

ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﯾدار وﺟدان را ز ﺧواب

ﭘس ﻧدارد اﯾن ﺗﺑﺎھﯽ اش ﺷﻔﺎ

ﺟز ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ای ﻧﺻوح ﻧزد ﺧدا

ھر ﮐﮫ ﺧواھد ﺷﺎه ﺷود در ﻋﺻر ﻣﺎ

ﯾﺎ ﺷود ﻣﻌﺗﺎد ﯾﺎ ھﻣﺟﻧس ﮔرا

ﭼون دﻣوﮐراﺳﯽ ھﻣﮫ -ﺷﺎھﯽ ﺑود

اﯾن ﻋذاﺑش ھم ز ﺧودﺧواھﯽ ﺑود

ﺑوﻟﻌﺟب اﻓﺳﺎد ﺷﺎھﺎن ﺣﺎﻟﯾﺎ

ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم را ﻧﻣوده ﻣﺑﺗﻼ

ﮔر ﺑدارﯾد دوﺳت ﻣردم را ﮐﻣﯽ

زﯾن ﻋذاب آﺋﯾد رھﺎ در ﯾﮏ دﻣﯽ

ﺧودﺳﭘوزی ﺣﺎﺻل ﺧودﺷﯾﻔﺗﮕﯽ ﺳت

ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ﺿد ﺣﻖ زﻧدﮔﯽ ﺳت

ﭼون ﺧدا از ﺧود ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮭر ﻣﺎ

ھر ﮐﮫ ﺧود ﺧواھد رود ﺳوی ﻓﻧﺎ
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ﭼراغ ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم :ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر
ﺧواھﻣت اﻓﺷﺎ ﮐﻧم رازی ﻣزﯾد

در ﻗدﯾم ﺑﺎ ﻧﺎم ارث و ژن ،ﺟدﯾد

ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻣروز اﻧدر ﻋﻠم ﺟﺎن

ﺻورت و ﺳﯾرت ز ژن ﮔردد ﻋﯾﺎن

ھر ﭼﮫ ﺧﻠﻖ و ﺧوی و اﺣﺳﺎس و ﺳرﺷت

ﺑوده از اﺟداد آدم ﺳرﻧوﺷت

اﯾن ھﻣﺎن ﺟﺑر وراﺛت ﺑوده اﺳت

آﻣده در ژن ﭼو ﻗﺎﻧون اﻟﺳت

ﺟﺑر ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت اﯾن در ﺟﺎن و ﺗن

ھم ﺗﻧﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷد اﻧدر ھر ﺑدن

ھر ﮐﺳﯽ ﻣﺟﺑور و ﻣﻧﺳوخ اﺳت و ﺑس

ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﺑدﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت ﭘس

ﻣردﮔﺎن در زﻧدﮔﺎن ﺟﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

زﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺳوخ اﺟداد ﺧودﻧد

اﯾن ﺗﻔﮑر از ﺗﻧﺎﺳﺦ ﺣﺎﻟﯾﺎ

آﻣده در ژن ﭼو ﻗﺎﻧون ﺑﻘﺎ

ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻣروز اﯾن ﻋﻠم ﺑﻐﯽ

آﻣده ﺗﻘدﯾس ﮐﻔر آدﻣﯽ

ﻧﯾﺳت ﮐس ﻣﺳﺋول اﯾن و آن ﺧوﯾش

ﭼون ﺑود ﻣﺄﻣور ژن در ﺟﺎن ﺧوﯾش

ھر ﮐﺳﯽ ﻣﻌﻠول اﺟداد ﺧود اﺳت

ﻻﺟرم اﻧدر اراده ﺑﯽ ﺧود اﺳت

ﺟﻣﻠﮫ ﻧﯾﮑﯽ و ﺑدی در ھر ﺑﺷر

ارث اﺟدادی ﺑود از ﺧﯾر و ﺷر

ﺟﻣﻠﮫ اﻣراض و ﺻﻔﺎت و ﮐﺎر و ﺑﺎر

آﻣد از ﺟﻧّﯽ ﺑﻧﺎم ژن ﺑﺑﺎر

ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷد ز ﯾﮏ ژن در ﻋذاب

اﯾن ﺑود ﺗﻘدﯾس ﮐﻔر و ظﻠم ﻧﺎب

ﻋﻠم ژن آﻣد ز ﮐﻔری ﺑس ﻗدﯾم

وﺣﯽ آن ﺑﺎﺷد ز ﺷﯾطﺎن رﺟﯾم

ھر ﭼﮫ اﻧﺳﺎن را ز ﺧود ﺳﺎزد ﺑری

ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟﺎﻧش ﺑﮫ ﺟﻧﯽ ھﻣﺳری

ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﺷد ﻓرق اﻧﺳﺎن و ﻧﺑﺎت

ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﺷد آدﻣﯽ اﻧدر ﺣﺳﺎب

ﭘس ﻣﻌﺎد از اﯾن ﻧظر آﯾد ﻋﺑث

ﭘس ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﮐﻔر و ﺑﯽ دﯾﻧﯽ و ﺑس

ﮐﺎﻓراﻧﻧد ﭘﯾرو اﺟداد ﺧوﯾش

اﯾن ﭼﻧﯾن ﻋﻠﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﯾداد ﺧوﯾش

ﺟﺑر ژن ﺑﺎﺷد ﭼو ﻋﻠم ﮐﺎﻓران

ﮐﺎﻣدﺳﺗﯽ ﻣذھب آﺧر زﻣﺎن

ﺧودﭘرﺳﺗﯽ ژن ﭘرﺳﺗﯽ آﻣدﺳت

ژن ﭘرﺳت ھم ﻣﯾﺷود ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرﺳت

ھر ﮐﮫ ﺷد ﮐﺎﻓر ازﯾن ﮐﻔر ذﻟﯾل

ﻣﯾﺷود اﻧدر ﻧژاد ﺧود ﻋﻠﯾل

ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﺑﺟوﯾد از ﻧزاد

ﭘس رھﺎ ﮔردد ز ژﻧﮭﺎی ﻧژاد
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ﻋﻠم ژن ھم ﺑس دروﻏﯽ راﺳت ﺷد

آدﻣﯽ ھم ھر ﭼﮫ ﺑر ﺧود ﺧواﺳت ﺷد

ھر ﮐﮫ ﺧواھد اﺧﺗﯾﺎر و اﻧﺗﺧﺎب

ﭘس ﻧﯾﺎﯾد او ﺑﮫ ﻋﻠم ژن ﺣﺳﺎب

دﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﺷد راه ﺣﻖ اﺧﺗﯾﺎر

در ﻧﺑردﺳت ﺑﺎ ﻧژاد و ﺑﺎ ﺗﺑﺎر

ﻣؤﻣﻧﺎن ﺑﺎ ژن ﺳﺗﯾزﻧد از ﻧزاد

ﮐﺎﻓران ژن ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﻧد از ﻧژاد

در ﻗﯾﺎﻣت ژن ﻧﯾﺎﯾد در ﺧطﺎب

اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯾزان ﮐﺎر اﺳت و ﺣﺳﺎب

ھر ﮐﮫ ﺧواھد ﭼون ﺧدا از ﺧود ﺑزاد

ﺑﺎﯾد از ﺧود وارھد اﻧدر ﻧژاد

رﺳﺗﮕﺎری ﻧﯾﺳت ﺟز رﺳﺗن ز ژن

ﭘس ﺧروج از زﻣﺎن اﺳت و ز ﺳ ّن

ﻋﻠم ژن دﺟﺎل اﯾن دوران ﺑود

ﺧﺻم ﺟﺎن و ّ
ﻋزت و اﯾﻣﺎن ﺑود

ھﻣﭼو ﻣﺳری دﯾدن اﻣراض ﺟﺎن

ﻋﻠم ژن ھم ﺗﮭﻣﺗﯽ ﺳت ﺑر ﻣردﮔﺎن

ﻋﻠم ژن ﺑﺎﺷد ﻋذاب ﻓﮑر و روح

از ﺑرای ﮐﺎﻓران دﯾن ﻋدو

آدﻣﯽ ﭼون از ﻧزاد آﻣد ھﻣﯽ

ﭘس ﻧدارد در ﻧژادش ھﻣدﻣﯽ

آﻧﮑﮫ ﭼﺷﻣش ﺑر ﻧژاد و ارث ﺧوﯾش

ﺑﺎﺷد او در ﺑﻧد ﺟنّ و ﺣرص ﺧوﯾش

ھر ﮐﮫ دﯾن و دل دھد اﻧدر ﻧژاد

ﺑﺎﺷد اﻧدر ﺑﻧد ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻧﺎد

اﯾﻧﮑﮫ ﮔوﯾم ﭘس ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐردﻧم

اﺧﺗﯾﺎر ﺧود ﺑود ﺑر ﮔردﻧم

ھر ﮐﺳﯽ ﮐو ﭘﯾرو ﻣردم ﺑود

ﺟﻣﻠﮫ اﻣراﺿش ھﻣﮫ ﻣﺳری ﺷود

دل ﺑﮭر ﮐﺳﯽ ﻣﯾدھﯽ ﭼون او ﺷوی

ﭘس ﺑده دل ﺑر ﺧدا ﭼون ھو ﺷوی

ﺗﺎ رھﯽ از ژن و وﯾروس و ﺟﻧون

ﺗﺎ ﻣﺻون آﺋﯽ ﺑﮫ ﺧودآ در ﮐﻧون

راه و رﺳم اﻧﺑﯾﺎء از ﺑﮭر داد

ﻧﯾﺳت ﺟز راه رھﺎﺋﯽ از ﻧژاد

ﻋﻠم ھر ﮐس اﺟر او اﻧدر ﺟﮭﺎن

ژﻧﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷد ﺟزای ﮐﺎﻓران

ﺳرﻧوﺷت ﺑﺎﺷد ﮐﺗﺎﺑﯽ در ﺑرت

ﮐو ﻧوﯾﺳﯽ ھر دﻣﯽ اﻧدر ﺳرت

آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺟﺑر ﻣﯽ ﻧﺎﻣد ﺑﺷر

ﭘس ﺑود ﺧود اﺧﺗﯾﺎر ای ﺑﺎھﻧر

ﭼوﻧﮑﮫ ﺟﺑر را ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧود اﺧﺗﯾﺎر

اﺧﺗﯾﺎر را ﻣﯽ ﮐﻧد ﺟﺑرا ً ﻧﺛﺎر

آب و ﺧﺎک و ﺷﮭر و ﺟﻧس و رﻧﮓ ﺗو

ھم زﺑﺎن و ﻋﺎدت و ﻓرھﻧﮓ ﺗو

ﺑﺎﺷد آن ﺑﺧش از ﮐﺗﺎب ﺳرﻧوﺷت

ﮐو ﻧداری اﺧﺗﯾﺎر در اﯾن ﺑﮭﺷت

ﭼوﻧﮑﮫ اﯾن وﺟﮫ از ﺣﯾﺎت ﺧوﯾﺷﺗن

ﭼون ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ اش وطن
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ﻣﺎﺑﻘﯽ زﻧدﮔﺎﻧﯽ از ﺧودی

ﺳر ﺑرآرد از ﺑﮭﺷت ﺑﯽ ﺧودی

ﺳرﻧوﺷت و ﺟﺑر ﺑﺎﺷد ظرف ﮐﺎر

ھر ﭼﮫ اﻧدر آن ﺑرﯾزی اﺧﺗﯾﺎر

آﻧﭼﮫ را ﺟﺑرش ﺑﺧواﻧﯽ ظرف ﺗوﺳت

آﻧﭼﮫ ﺧواﻧﯽ اﺧﺗﯾﺎرش ﺣرف ﺗوﺳت

ھر ﮐﮫ دارد ﻓﮑر ﺟﺑر و اﺧﺗﯾﺎر

او ﺑود ﺧود اھل ﻗدر و اﻋﺗﺑﺎر

٨١

ﭼراغ ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم :دﯾن
دﯾن ﺑود راه ز ﺧود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا

راه از دﯾر ﻓﻧﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﻘﺎ

راه ﺑﯽ ﺧود ﺗﺎ رﺳﯽ ﻋرش ﺧودآ

راه آﻏﺎز ﺗﺎ رﺳﯽ ﺑر اﻧﺗﮭﺎ

ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑود اﯾن راه دﯾن

ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد ھﻣﺎﻧت ﭼﺎه دﯾن

راه و ﭼﺎه دﯾن اﮔر داﻧﯽ ﯾﻘﯾن

ﭘس ﺧو ِد دﯾﻧﯽ ﺗو ﺑر روی زﻣﯾن

ﺟﻣﻠﮫ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻣﺳت در دﯾن او

آﻧﮑﮫ ﺑﯽ دﯾن اﺳت ﺑﺎﺷد ﺧود ھﻣو

دﯾن ﺑﺎﺷد ﺳوی اوﯾش از دو راه

ﯾﮏ رھش روﺷن دﮔر ﺑﺎﺷد ﺳﯾﺎه

ﯾﮏ رھش ﻧوری و دﯾﮕر ﻧﺎری اﺳت

ﯾﮏ رھش ﺟﻧﮓ اﺳت و دﯾﮕر ﯾﺎری اﺳت

ﮔر ﮔذر ﺳﺎزی ز ھﺳﺗﯽ راه ﺷود

ﮔر ﺑﻣﺎﻧﯽ در ﺑرش ھم ﭼﺎه ﺷود

ﻣﺎﻧدن و رﻓﺗن ھﻣﺎن ﮐﻔرﺳت و دﯾن

ﭘس ﻧﻣﺎن ﺗﺎ در ﻧﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﭼﻧﯾن

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﮐوﺗﺎھﺗرﯾن راه ورود

ﭼﯾﺳت آن ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن درب وﺟود

ﮔر ھﻣﮫ ﻣﺧﻠوق ﺑﺎﺷﻧد آﯾﮫ ھﺎ

ﭘس ﮐداﻣﺳت آﯾﮫ اﺣﺳن ﺗو را

ﺧود ھﻣﯽ ﮔﻔﺗﯽ ﮐﮫ آن اﺣﺳن وﺟود

آدﻣﯽ اﺳت ﺣﺎﻣل روح ﺳﺟود

ﭘس ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم راه او

ھم ﺧودت ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺟﺎی او

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑر ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺳﺗﯽ در ﺑﻘﺎ

ﭘس ھﻣﯽ ﺑرﺧﯾز از ﺟﺎی ﺧدا

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑرﺧﯾزی ز ﺟﺎی ﺧوﯾﺷﺗن

ﭘس ھﻣو را ﺑﯾﻧﯽ اﻧدر ﺟﺎی ﺗن

ﭼوﻧﮑﮫ از روز ازل ﺑس ﺑﯽ دﻟﯾل

آﻧﻘدر ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ ای ﮔﺷﺗﯽ ﻋﻠﯾل

ﭘس ﺗوان از ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗن

ﻧﯾﺳت در ﺟﺎن و دﻟت ای ﺟﺎن ﻣن

ﻣن ﺷدی ﺗو ﺟﺎی او اﻧدر ﺑَدَل

ﭘس ﺑدل ﺑﺎﯾد ﺑﺧﯾزد ﺑﯽ ﻋﻠل

ﭘس ﺑده دﺳﺗت ﺑﮫ دﺳت ﺑﯽ ﻣﻧﯽ

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺧﯾزاﻧد ﺗو را از اﯾن دﻧﯽ

ﺑس ﮐﮫ اﻧدر ﺟﺎی او ﺑﻧﺷﺳﺗﮫ ای

ﺑس ﺛﻘﯾﻠﯽ و ھﻼک و ﺧﺳﺗﮫ ای

ھﺎن ﺑﺑﺎﯾد ﺧﺎﺳت از ﺟﺎی ﺧدا

ﺗﺎ ﺧدا ﮔردد ﻋﯾﺎن از ﺟﺎی ﻣﺎ

ﭘس ﺑﺟو آﻧﮑس ﮐﮫ از ﺟﺎﯾت ﮐﻧد

ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔو ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾت ﮐﻧد

آﻧﮑﮫ دﺳﺗت را ﺑدﺳﺗش داده ای

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺷرط آری ز دﺳﺗش داده ای
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ای ﮐﮫ ﺑر ﺟﺎﯾش ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑﯽ دﻟﯾل

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑرﺧﯾز زﯾن ﺟﺎن ذﻟﯾل

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﮔر ﺗو ﻧﺧﯾزی زﯾن ﺗﻧت

ﭘس ﻏذای ﮐرم ﮔردد اﯾن ﺗﻧت

ﭘس ﺑﺧﯾز از ﻗﺑل ﺧﯾزﯾدن ﺑﮫ ﮔور

ﭘس ﺑﻣﯾر از ﻗﺑل ﻣردن ﺑﺎ ﻏرور

راه از ﺧود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧودآ ﻣردن اﺳت

ﭼون ﺧداﯾت ﺑﯽ ﺗن اﺳت و ﺑﯽ ﻣن اﺳت

ﻋﺎﻗﺑت ھم ﺑﯽ ﺗن و ﺑﯽ ﻣن ﺷوی

ﺑﯽ ﺧدا و ﺑﯽ ﺧود و ﻣﺄﻣن ﺷوی

ﭘس ﺑﻣﯾر ﭼﻧد روز ﻗﺑل ﻣردﻧت

ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻣرده ای در اﯾن ﺗﻧت

ﭘس ﺑﺑﺎﯾد زﻧده ﮔردی ﻗﺑل ﻣرگ

ورﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﯾری ﺑوﻗت طﺑل ﻣرگ

اﯾن ﺑود دﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯾزاﻧدت

از ﻣﯾﺎن ﮔور ﺗن ﺑرھﺎﻧدت

دﯾن ﺑﺎﺷد آﻧﮑﮫ ﮔﯾری دﺳت دوﺳت

ﭼوﻧﮑﮫ آﻣد ﺳوی ﺗو آن دﺳت ھوﺳت

اﯾن ﺑود دﺳﺗﯽ ﮐﮫ از او آﻣده

دﺳت ﺧودآ ھﺳت و از ھو آﻣده

ﭘس ﺑده دﺳت ﺗﻧت در دﺳت روح

ﺗﺎ ﮐﮫ روﺣت آﺷﮑﺎر آﯾد ز ھو

آﻧﮑﮫ ﻣرده ﻗﺑل ﻣردن روح ﺷود

آﻧﮑﺳﯽ ﻣﯾرد ﮐﮫ او ﺑﯾروح ﺑود

آن ﺑود روﺣت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾش ﻣن

ﮐﺎﻧدرون ﺗن ﺑود اﻧدر ﻟﺟن

ﭘس ﺑده ﻣن را ﺑدﺳت ﺑﯽ ﻣﻧﯽ

ﺗﺎ ﮐﮫ آﺋﯽ رﺳﺗﮕﺎر زﯾن ﻣن ﻣﻧﯽ

اﯾن ﺑود ﻣﻌراج روﺣت در ﺣﯾﺎت

ﮐو ﺻراط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت و ﻧﺟﺎت

ﻏﯾر از اﯾﻧش اﻧدرﯾن آﺧرزﻣﺎن

ھﯾﭻ راھﯽ ﻧﯾﺳت روﺷن در ﺟﮭﺎن

اﯾن ﺑود ﻋرﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ

ﮐو ﺑرآرد ﻧﺎﺟﯽ ات را از ﺧﻔﺎ

دﯾن ﺑﺎﺷد واﻗﻌﯾت در ﮐﺗﺎب

ﮐل ھﺳﺗﯽ دﯾن ﺑﺎﺷد درﺑﯾﺎب

درب دﯾن ﺗو ،ﺗو ھﺳﺗﯽ ﺑﺎز ﮐن

درب ھﺳﺗﯽ اﺳت اﯾن آﻏﺎز ﮐن

ﺧود ﺧداﺋﯽ ﮔر ﻧﻣﯽ ﺳﺎزی ﻗﺑول

ﭘس ﺧداﯾت ﻣﯽ ﺷود آن ﮐﯾف ﭘول

ﺧود ﺧداﺋﯽ اﺟر ﻋرﻓﺎن اﺳت و ﻋﺷﻖ

ﭘول ﺧداﺋﯽ ھم ﺟزاﺋﯽ ﺷرک و ﻓﺳﻖ

ﮔر ﺑُدی ﻧﻣرود و ﻓرﻋون ﺧود ﺧدا

ﭘس ﭼرا ﺑت ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯾدی ﺧﻔﺎ

ﺧود ﺧدای اول اﻧدر اﯾن ﺟﮭﺎن

ھم ﻋﻠﯽ ﻣرﺗﺿﯽ اﺳت اﯾن ﺑدان

ﺳر ﺟﺎن
او ﺧدای ﺧود ﺑدی در ّ

ﻣن ﺧدای ﮐﺎﻓران و ﺟﺎھﻼن

ھر ﮐﮫ ﮔوﯾد ﻣن ﺧداﯾم ﭘس ﺧداﺳت

ھر ﮐﮫ ﮔوﯾد ﻧﯾﺳﺗم ﭘس او ﮔداﺳت
٨٣

آﻧﮑﮫ اﻧدر ﻓﻘر آﯾد ﺧود ﺧدا

ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎور ورا

ھﻣﭼو ﺣﻼج و ﻋﻠﯽ و ﺑﺎﯾزﯾد

ﻋﺎرﻓﺎن ﮔردﻧد اﯾﺷﺎن را ﻣرﯾد

ﺧود -ﺧداﯾﺎﻧﻧد ﻧور ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﻧدﮔﺎﻧﻧد در ﺟﮭﺎن

٨٤

ﭼراغ ﺳﯽ و ﺷﺷم :رزق
ﭼون وﺟود آﻣد ﻋﯾﺎن ﻣوﺟود ﮔﺷت

اﻧدرﯾن ﻣوﺟودﯾت ﻣﺣدود ﮔﺷت

ﻻﺗﻧﺎھﯽ در ﺗﻧﺎھﯽ ﺷد ﻧﻣود

ﺑﯽ ﺣد آﻣد در ﻧﻣود اﻧدر ﺣدود

ﻣطﻠﻖ اﻧدر ﻗﯾد و زﻧﺟﯾر آﻣده

ﭘس ﺻﻣد در ﺑﻧد ﺗﺣﻘﯾر آﻣده

ﭘس ﻧﺑﺎﺷد اﯾن ﺣﻘﺎرت ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺷﻖ

ﻋﺷﻖ آﻣد در ﺧﺷوﻋش ﺑﮭر ﺻدق

ﭼون وﺟود اﻧدر ﺣدود آﻣد ﻋﯾﺎن

آﻣده ﻣﺣﺗﺎج رزﻗﯽ در ﺟﮭﺎن

رزق ﺑﺎﺷد ﺑﮭر ﻣﺎﻓﺎت ﺣدود

ﺗﺎ ﺣدود ﺑﯽ ﺣد ﺷود اﻧد ﻧﻣود

ﭘس ﺗﻣﺎم رزق ﺑﺎﺷد از ﺣدود

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺣد در ﺑﯽ ﺣدش آرد ﺳﺟود

ﻓﻘﯾر ﺑﯽ ﺣدّ و ﻣرزوق اوﺳت
ﺣدِّ ،

ﭼوﻧﮑﮫ ﺣد ﺑﯽ ﺣد ﻧﻣﺎﯾد ﺧود ھﻣوﺳت

ﭘس ﯾﮑﯽ ﺷد ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت در ﺻﻔت

ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﺷد ﯾﮑﯽ در ﻣﻌرﻓت

ﮔر ﻧﺑﺎﺷد رزق ﺑﮭر ھر ﺣدود

ﭘس ﺣدود ﻧﺎﺑود ﮔردد در ﻧﻣود

ﺟﻣﻠﮫ ﻣوﺟودات ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﺷوﻧد

ﮔر ﻧﺑﺎﺷد رزق در اﯾن ﻗﯾد و ﺑﻧد

رزق آﯾد ﺑﮭر ﺗﻘدﯾر ﺣدود

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺣد ﭼﯾزھﺎ آﯾد ﻧﻣود

رزق آدم ﭘس ﺑود ﺣدّاد او

ﺣدّ آدم ﭼﯾﺳت ای آدم ﺑﮕو

ﺣدﺷﻧﺎﺳﯽ راز رزق آدﻣﺳت

رزق آدم ھم ز ﺣد آدﻣﺳت

ھر ﺣدی ﺑر ﺟﺎی ﺑﯽ ﺣدّش ﺑود

ﺣدّ ھر ﭼﯾزی ھﻣﺎن رزﻗش ﺷود

ﺟﻣﻠﮫ ﻣوﺟودات ﻋﺎﻟم در ﺻﻔﺎت

ﮔﺷﺗﮫ اﻧد ﻣﺣدود اﻧدر ﺳوی ذات

ﻟﯾﮑن آدم ﺣد ﺑﯽ ﺣدی ﺑود

ذات اﯾن ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣدی ﺑود

ت ھﺳت
ﭘس ﮐﮫ رزق ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣدودا ِ

آﯾد از ﺑﯽ ﺣدی اﻧﺳﺎن ﺑدﺳت

ﻻﺗﻧﺎھﯽ ﺑودن ﺣد ﺻﻔﺎت

ﺑﺎﺷد از ﺑﯽ ﺣدی اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ذات

ﭘس ﺑود ﺣد ﺟﮭﺎن ھم رزق آن

ﺟز ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﮐو ﻧدارد ﺣد ﺟﺎن

ﭼون ﺣدود اﺳت درﺑﮭﺎی ھر وﺟود

رزق ھر ﭼﯾزی درآﯾد زﯾن ﺣدود

رزق ﺑﯽ ﺣد ﺑﯽ ﺣد اﺳت اﯾن را ﺑدان

ﺑﯽ ﺣدود رزﻗﯽ ﻧدارد در ﺟﮭﺎن

رزق ھر ﺣدی ز ﺑﯽ ﺣد آﻣدﺳت

رزق ﺑﯽ ﺣدی ﻧﻣﯽ آﯾد ﺑدﺳت

٨٥

آدﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣدش

ھر دﻣش ﺑﺎﺷد دﻣﯽ از ﺳرﻣدش

ﺣد ﺑﯽ ﺣد از ﺣدودش ﺷد ﺟﻠﯽ

آن ﺟﻣﺎل ﺑﯽ ﺣدش آﻣد ﻋﻠﯽ

ﭼون وﺟود آدﻣﯾش ﺑﯽ ﺣد اﺳت

رزق او ﺑﯾﺷﺗر ز ﮐ ّل ﻋﺎﻟم اﺳت

ﮔر ﻧﮕردد وﺻل ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣد ﺟﺎن

ﭘس وﺟودش ﻣﯽ ﺧورد ﮐل ﺟﮭﺎن

زﯾن ﺳﺑب آدم ﺟﮭﺎﻧﺧواری ﺷود

ﻋﺎﻗﺑت ﺧود ﺧوار ﺑس ھﺎری ﺷود

ﭘس ﺑﺑﺎﯾد وﺻل ﺷد ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣدود

ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﺣطﯽ در ﻧﯾﺎﯾد در ﺣدود

آدﻣﯽ ھﻣﭼون درﺧﺗﯽ در ھوا

ﺑﺎﯾدش رﯾﺷﮫ دواﻧد در ﻓﻧﺎ

آﻧﮑﮫ اﻧدر ﺧود ﻧدارد رﯾﺷﮫ ای

ﻣﯽ ﻓروﺷد ﺣدش اﻧدر ﮔﯾﺷﮫ ای

ﺑﺷﮑﻧد ﺣد و ﺣدود ﺟﺎن ﺧود

ﺑﯽ ﺣﻔﺎظ آﯾد درﯾن ﺣدّان ﺧود

ھر دد و دﯾوی دروﻧش ﻣﯽ ﺧزد

ﻗدر ﺣد او ﺑﻐﺎرت ﻣﯽ رود

آﻧﮑﮫ وﺻل ﺑﯽ ﺣدش ﺷد در ﺣدود

ﭘس ﺣدودش ﻣﯽ ﺷود ذات وﺟود

ﺑﯽ ﺣد از ﺣد ﻣﻧﺟﻠﯽ ﮔردد ز ﺟﺎن

ﻣﯽ ﺷود درب ورود آﺳﻣﺎن

ﻣﯽ درد اﻗطﺎر ھﺳﺗﯽ از ﺣدود

ﻣﯽ ﺷود ﻗطب دو ﻋﺎﻟم در ﺳﺟود

ﺣدﺷﻧﺎﺳﯽ ذات ﺷرع و دﯾن ﺑود

ﭘس ﺣراﺳت از ﺣدودت اﯾن ﺑود

آﻧﮑﮫ از ﺣد وﺟود آﻣد ﺑرون

ﻻﻧﮫ ﺟن ﮔﺷت و آﻣد در ﺟﻧون

ﮔر ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﺣدود ﺑود ﺧوﯾش

رزق ﺑﯽ ﺣد ﻣﯽ رﺳد از ﺟود ﺧوﯾش

ﮔر ﺻﺑوری و ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺎﺷدت

رزﻗت ھر دم ﻣﯽ رﺳد از ﺑﯽ ﺣدت

رزق ﺗو در ﺟﺳﺗﺟوﯾت ﻣﯽ دود

ﭼون ﻧﺑﺎﺷﯽ در ﺣدودت ﻣﯽ رود

رزق ﺗو از ذات ﺗو آﯾد ﺑﮑﺎم

در ﺑرون از ﺣد ﺗو آﯾد ﺣرام

ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺣد ﺑدادی اﯾن ﻧدا

در ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﺗو ﻣرا

ﻣﮑﺗب اﻟﻔﻘر ﻓﺧری ﺑﺎﺷد اﯾن

ﻣذھب آﺧر زﻣﺎﻧت آﯾد اﯾن

ﺧودﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺣدﺷﻧﺎﺳﯽ آﯾدت

ﺧوب ﺷﻧﺎﺳﯽ ،ﺑدﺷﻧﺎﺳﯽ آﯾدت

ﺟﻣﻠﮫ اﻋﺿﺎء و ﺣواس اﯾن ﺑدن

درﺑﮭﺎی رزق ﺗو ﺑﺎﺷد ز ﻣن

ﭘس ﺑﺑﻧد اﯾن درﺑﮭﺎ را ﺑﮭر ﻏﯾر

ﺗﺎ ﻧﯾﺎﯾد ﺳﺎرﻗﯽ از ﺑﮭر ﺳﯾر

ھﺎن ﻣرو از ﺑﮭر دزدی ای ﮔدا

ﭘس ﻧﺷﯾن ﺑر ﺗﺧت ﺑﯽ ﺣد ھﻣﭼو ﺷﺎه
٨٦

ﮐرﺳﯽ ﺳﻠطﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﺗوﺳت

اﯾن ﺣدودت ،ﻧﯽ ﮐﮫ از ﭘﺳﺗﯽ ﺗوﺳت

دﺳﺗﮭﺎی ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ ﺑﮫ راز

ﺑﺎﺷد اﻧدر ﺳوی ﺣد ﺗو دراز

ﭼﺷم و ﮔوش و دﺳت و ﭘﺎی ﺑﯽ ﺣدی

ﮔر ﻧداﻧﯽ ﻗدر ﺧود را ﻣﻠﺣدی

ﭘس ﮔداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺗو از ﮔدا

اﯾن ﺑود راز ھﻣﮫ ﺟور و ﺟﻔﺎ

ﮔر ﺧوری ﯾﮏ ﻟﻘﻣﮫ از دﺳت ﺧدا

ﺗﺎ اﺑد ﺳﯾری ﺗو اﻧدر اﯾن ﺑﻘﺎ

ﻟﻘﻣﮫ ﮔر ﺑﯽ ﺣد دھد ﺑﮫ ﺣد ﺟﺎن

ﺣد آدم ﺑر ﺷود از آﺳﻣﺎن

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﯽ ﺣدی ﮔداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﺑﯾن ﮐﮫ ﺷﯾطﺎﻧش ﺧداﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

ﻧﯾﺳت رزﻗت اﻧدﮐﯽ ھم ﺑﯾش و ﮐم

زﯾن ﯾﻘﯾن آدم ﺷوی ﺗو دم ﺑﮫ دم

ھﯾﭻ ﺣﯾواﻧﯽ ﺟز آدم ﻧﯽ دھد

ﺟﺎن ﺧود از ﺑﮭر ﻧﺎﻧﯽ ﮐﯽ دھد

رزق ﺣﯾواﻧﯽ ،ﮔﯾﺎھﯽ و ﺟﻣﺎد

ﺑﮭر آدم ﻣﯾرﺳد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﯾﺎد

اﯾن ﻧﺑﺎﺷد آدﻣﯾت را ﻏذا

رزق آدم آﯾد از ﺳوی ﺧدا

ھر ﮐﮫ ﺑﮭر رزق ﺣﯾواﻧﯽ دود

زﯾن دوﯾدن آدﻣﯾت ﮐم ﺷود

ھر ﻋذاﺑﯽ ﺑﮭر رزق ﻋﯾش و ﻧﺎن

از ﮔﻧﺎھﺎن ﮐﺑﯾره ﺳت اﯾن ﺑدان

آﻧﭼﮫ ھﺿم و ﺟذب ﺟﺎﻧت ﻣﯽ ﺷود

از ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن ﻧﯽ ﺑود

ﭼﯾﺳت ﻓرق رزق ھر ﺷﺎه و ﮔدا

ﭼﯾﺳت ﺷﻐل اﯾن دو از ﺑﮭر ﻏذا

ﮐﯽ ﺧورد ﺷﺎھﯽ ز ﺗو ﺑﯾﺷﺗر ﻏذا

ﻧﯾﺳت ﻏذای ﺷﺎه ﻟذﯾذﺗر از ﮔدا

ھر ﮐﮫ ﮔوﯾد رزﻗم از ﮐﺎر ﻣن اﺳت

اﺣﻣﻘﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻧﺎر ﺗن اﺳت

رزق اﻧﺳﺎن از دل اﻧﺳﺎن ﺑود

از ﺟﮭﺎد ﻋﺷﻖ و ﻓﮑر و ﺟﺎن ﺑود

ﭘس ﻏذای روح ﺑﺎﺷد از ﺟﮭﺎد

ﮐو ﺑرآﯾد ﻋﺎﻗﺑت از راه ﯾﺎد

ﮔر ﺑﮫ ذات ﺧود ﺷوی ﺳوی ﺧدا

از دھﺎن او ﺧوری آب و ھوا

ﮔر ﮐﻧﯽ ﮐﺎری ﺑرای رزق ﺑﯾش

ﭘس ﺣراﻣت ﻣﯽ ﺷود آن رزق ﺧوﯾش

اﯾن ﺑود آن ﺷرک ﻣزﻣن در ﺑﺷر

آﻓت اﻧدﯾﺷﮫ اﺳت و ذات ﺷر

ﻣﻌﺻﯾت زﯾن ﻓﮑر ﮔردد ﺗﻣﺷﯾّت

ھر دروﻏﯽ زﯾن دروﻏﺳت ﻣﺻﻠﺣت

ﻧﺎم ﮐم ﺟو ﺷو ﮔرﺳﻧﮫ ﯾﮑدﻣﯽ

ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ ﭼﯾﺳت رزق آدﻣﯽ

آﻧﮑﮫ ﺑﮭر آﺗﯾﮫ ﺟﺎن ﻣﯽ دھد

رزق ﺧود را دﺳت ﺷﯾطﺎن ﻣﯽ دھد
٨٧

ﻓﮑر ﻧﺎﻧت ﻓﮑر ﺷﯾطﺎﻧﯽ ﺗوﺳت

درب ﻏﻔﻠﺗﮭﺎ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺗوﺳت

آﻧﮑﮫ ﭘﻧدارد ﮐﮫ رزاق ﺧودﺳت

ظﺎﻟﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﺑﺎغ ﺧودﺳت

ﺣدّ ﺑﯽ ﺣد ﭼون ﮔذﺷت از ﺣد ﺧود

ﺑﺎزﯾﺎﺑد ﺑﯽ ﺣدی را ﺣد ﺧود

ﮔر ﺗو ﻓﮭﻣﯾدی ﭘﯾﺎﻣم زﯾن ﻧدا

ﭘس ﺷﮑم ﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎد ﺧدا

٨٨

ﭼراغ ﺳﯽ و ھﻔﺗم :ذﮐر
ﮐودﮐﯽ ﺑودم و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺗﻣﺎم

در ﺷب ﻗدری ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺻﯾﺎم

ﺧواب دﯾدم ﻣن ﺑوﻗت ﺻﺑﺣدم

ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﷲ ﺑدم

ﻣن ﺑﮭﻣراه ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧﻣﺎن

ﺑﮭر اﻓطﺎری ﺷدﯾم وﻗت اذان

ﭘس ﺑدﯾدم ﮐﮫ ﺧدا وارد ﺷدی

ﺳﯾﻧﯽ ﭼﺎﺋﯽ ﺑدﺳت او ﺑدی

او ﺟواﻧﻣردی ﺑدی ﻻﻏر ﺑدن

ﭘﯾرھن ﺷﻠواری ﺑودی اش ﺑﮫ ﺗن

ﭘس ﺗﻌﺎرف ﮐرد آن ﺟﺎم اﻟﺳت

از ﺣﯾﺎ ﮐس را ﻧﺑودی ھﯾﭻ دﺳت

ﻟﯾﮏ ﻣن ﺑرداﺷﺗم آن ﭼﺎی را

ﭘس ﺷﮑﺳﺗم روزه ام را ﺑﺎ ﺧدا

ھﯾﭻ ﻗﻧدی ھم ﻧﺑود ھﻣراه آن

ﺗﺎ ﮐﮫ ﻣن ﺷﯾرﯾن ﮐﻧم ﮐﺎﻣم از آن

آﻧﭼﮫ ﻧوﺷﯾدم ﻧﺑودی ﭼﺎی و آب

ﺑﻠﮑﮫ اﻓﯾوﻧﯽ ﺑدی اﻧدر ﺷراب

ﺑس ﮐﮫ ﺗﻠﺦ و زھر ﺑودی آن ﺷراب

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﯾدار ﮔﺷﺗم ﻣن ز ﺧواب

ﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواب از ﺳر ﭘرﯾدم آن ﺳﺣر

ﺑﻠﮑﮫ ﻣن ھرﮔز ﻧﺧواﺑﯾدم دﮔر

ﺗﻠﺧﯽ آن ﺟﺎم زھرش زان زﻣﺎن

در ﺗﻣﺎم ﻋﻣر دارم در دھﺎن

در ھﻣﮫ ﻋﻣرم ﮐﮫ ﭼﺎی ﻧوﺷﯾدﻣﯽ

ﯾﺎد آن ﭼﺎی ﺧداﯾش ﺑودﻣﯽ

آن ﺷراﺑش در ﺗﻣﺎم زﻧدﮔﯽ

ﺗﻠﺦ ﮔرداﻧﯾد ﮐﺎم زﻧدﮔﯽ

ﻟذت دﻧﯾﺎ ز ﺟﺎن ﻣن ﺑرﻓت

ﮐل ﻋﺷﻖ و آرزو در ﻣن ﺷﮑﺳت

اﻧدک اﻧدک ﺧورد و ﺧواﺑم ﺷد ﺗﺑﺎه

ھﻣﭼو ﻣرﺗﺎﺿﯽ ﺷدم ﺳوی ﻓﻧﺎ

آرزوی ﻣردﻣﺎن در ﺟﺎن ﻣن

ھﯾﭻ و ﭘوچ ﮔردﯾد زﯾن ﻋرﻓﺎن ﻣن

ھر ﭼﮫ ﻣﯽ دﯾدم ز ﮐﺎر ﻣردﻣﺎن

ﺟﮭل ﻣردان ﺑود و ﻧﯾرﻧﮓ زﻧﺎن

ﻋﻠم و دﯾن ﺧﻠﻖ در ﺟﺎﻧم ﺑﻣرد

ﺟﻣﻠﮫ ارزﺷﮭﺎ درون ﻣن ﻓﺳرد

ﺑود ﺷﻣﻊ روﺷﻧﯽ اﻧدر وﺟود

در ﺗﻣﺎم ﻋﻣر راھم ﻣﯽ ﻧﻣود

روﺷﻧﯽ ﺷﻣﻊ ﺣﻖ در ﺟﺎن و دل

ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐردی ﻣرا از آب و ﮔل

آرزوھﺎﯾم ﺑﻣردی در ﺳرم

وﻗت ﭘﯾروزی ﭼو ﻣﯽ آﻣد ﺑرم

ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮕذﺷت و ﭼﮭل ﺳﺎل آﻣدم

در ﺷب ﻗدری ﺑﮫ اﻗﺑﺎل آﻣدم

٨٩

آن ﻣن
ﻟﯾﻠﺔ اﻟﻘدری دﮔر ﺷد ِ

روح ﺣﻖ ﻧﺎزل ﺷد اﻧدر ﺟﺎن ﻣن

ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮏ ﮐل اﻣرش در رﺳﯾد

ﻋﺎﻗﺑت ﯾﺎدم ﺑﻔرﯾﺎدم رﺳﯾد

زﯾن وﻗوع ﺷد ﻣﺣﺷری آﻧﺟﺎ ﺑﭘﺎ

از ﺻﻔوف اﻧﺑﯾﺎء و اوﻟﯾﺎء

ﺷد ﻧﻣﺎزی زﯾن ﺟﻣﺎﻋت در ﻗﯾﺎم

ﮐوﺑُدم ﻣن اﯾن ﺟﻣﺎﻋت را اﻣﺎم

ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﺑﺢ در ﺳﺟده ای ﺑودم ﻓﻧﺎ

ﭼون ﺳﯾﺎه ﻣﺳﺗﯽ ﺑدم ﻏرق ﺻﻔﺎ

ﭘﺎک ﮔردﯾدم ﻣن از ھﺳﺗﯽ ﺧوﯾش

ﻏرق اﻧدر ﮐوﺛر ﻣﺳﺗﯽ ﺧوﯾش

ﭼﮭل ﺳﺎل از ﺑرزخ آن زﻧدﮔﯽ

ﭘﺎک ﮔﺷﺗم آﻣدم در ﺑﻧدﮔﯽ

ﭼوﻧﮑﮫ ﻓرداﯾش ﺑرون ﮔﺷﺗم ز در

ھﻣﺳرم ﺑﮕرﯾﺧت از ﻣن زﯾن اﺛر

ﮔﻔت ﮐﯾﺳﺗﯽ ای ﻏرﯾﺑﮫ ﺑﯽ ﺧﺑر

ﺷر
اﻧدرون ﺧﺎﻧﮫ ام ﮔﺷﺗﯽ ز ّ

ﭘس ﻟﺑﺎس ﺷوھرم ﮐردی ﺑﮫ ﺑر

ﺷوھرم ھﺳﺗﯽ ﺗو ﯾﺎ دزدی ز ﺷﮭر

ﭘس ﺑداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻣن دﯾﮕر ﺷدم

ﭼون ﺑﮫ ﺣﯾث روح ھم دﯾﮕر ﺑدم

ﭘس ﺑرﻓﺗم ﻣن ﺳراغ آﺋﯾﻧﮫ

ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم اﯾن ﻣن ھﺳﺗم ﯾﺎ ﮐﮫ ﻧﮫ

ﻣن ﻧﺑودی ﺑﻠﮑﮫ ﺑودی آن ﯾﮑﯽ

ﮐو ﺑدادی او ﺷراﺑم ﮐودﮐﯽ

ﺑﻌد ﺳﯽ و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل از زﻧدﮔﯽ

ﺧﻠﻖ ﮔﺷﺗم از ﺑرای ﺑﻧدﮔﯽ

روح او ﭼون ﻧﺎزل آﻣد ﺑر دﻟم

ﺻورﺗش ھم ﮐرد ﺗﺟﻠﯽ از ﮔﻠم

زان ﺷﺑش ﻣن ﻧﺎﮔﮭﺎن آدم ﺷدم

آﻧﭼﮫ ﻋﻣری ﺟﺳﺗﺟو ﮐردم ،ﺷدم

ﻗﺑل از اﯾن ﺑودم وﺟودی ﺳﺎﯾﮫ وش

ﺧﻠﻖ ﺑﻧﻣودی ﻣرا ھﻣﭼون ﺧودش

ﻗﺑل از اﯾن در ﺳﯾر ﺣﻖ و ﻣﻌرﻓت

ﭘﺎک ﮔردﯾدم ز اﻧواع ﺻﻔت

از ﺧودم اﻧدر وﺟود ﭘﺎک آﻣدم

ھﯾﭻ و ﭘوچ و ﻧﯾﺳت ﮔﺷﺗم ﭼون ﻋدم

از ﻋدم ﺑﺎر دﮔر ﺧﻠﻘم ﻧﻣود

ھﻣﭼو آدم از ازل ﮔﺷﺗم وﺟود

ﺗﺎ ﭼﺷﯾدم ﭼﮭل ﺳﺎل زھر ﻓﻧﺎ

ﺻورت ﺧود را ﺑدﯾدم ﭼون ﺧدا

ﺗﺎ ﺑدﯾدم ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣن روی او

ﺻورت ﺳﺎﻗﯽ ﺧود را در ﺻﺑوح

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺳﺗﯽ ام آورد ﯾﺎد ﻣن

ﮐو ﺧدای ﺧود ﺑدم در ﺧوﯾﺷﺗن

اﯾن ھﻣﺎﻧﺳﺗﯽ ﮐﮫ در ﻗرآن ﺑود

آدﻣﯽ را ﺷﺎھد ﺧﻠﻘش ﮐﻧد

ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﺧﻠوق ﯾﮑﯽ اﺳت زﯾن ﻧظر

اول و آﺧر ﯾﮑﯽ اﺳت زﯾن ﺳﻔر
٩٠

ﺳر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﭼﮫ راﺳت
ﭘس ﺑود آن ّ

ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد ،ﭘس ﺧداﺳت

ﺗﺎ ﺧدا ﺑودﺳت آدم ﺑوده اﺳت

آدﻣﯽ ره در ﺧدا ﭘﯾﻣوده اﺳت

ﻋﻣر ﯾﺎرﺳت ﮐز وﻓﺎ ﻣﯽ ﮔذرد

ﮔر ﻧداﻧﯽ ﭼون ﺟﻔﺎ ﻣﯽ ﮔذرد

ﯾﺎد اﯾن اﯾّﺎم ﻣﺳﺗﯽ آورد

ﯾﺎد ﭘﯾﻣﺎن اﻟﺳﺗﯽ آورد

ﺳر اﻧﺑﯾﺎء
ھﯾﭻ داﻧﯽ ﭼﯾﺳت ّ

ﺣﮑﻣت ﻗرآن ز ﺟﺎن اوﻟﯾﺎء

ﮐل راه دﯾن و ﺳﯾر ﻋﺎرﻓﺎن

ﻣﮭد اﺷراق و ﻋروج ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻧﯾﺳت ﺟز ذﮐر ای ﺑرادر در ﮐﺗﺎب

ﯾﺎد ﮐودک ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎد ﺷﺑﺎب

ﯾﺎد اﻧدر ﺑطن ﻣﺎدر در ﺟﻧﯾن

ﯾﺎد اﻧدر ﻧزد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن

ﮐﺎﯾن ﺑود راه رﺟوﻋت ﺳوی او

ﺗﺎ ﺑﮫ دﯾدار ﺧدا از ذات ھو

ﭘس ﻧﺑﺎﺷد ذﮐر ،اوراد و دﻋﺎ

ذﮐر ﺑﺎﺷد ﯾﺎد ھﺳﺗﯽ ﺧدا

ﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺷت ﺑﺎم ﻋرش آﺳﻣﺎن

ﺑﻠﮑﮫ در ﺟﺎن و دل و روح و روان

ﭘس ﺑﯾﺎد آور ﺧدا در زﻧدﮔﯽ

در ﺣوادث در دل ھر ﺑﻧدﮔﯽ

ﭘس ﺑدان ﮐﮫ ﺧﺎﻟﻖ ﺗو در ﺗو اﺳت

ھم ﭘس و ﭘﯾش ﺗو و ھم ﺑر ﺗو اﺳت

ذاﮐر آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾدی روی او

ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺻورﺗش از روﺑرو

ﺣﺎﻟﯾﺎ در ﯾﺎد ﻣﯽ آرد ﺑﮫ ﺳﻌﯽ

اﯾن ﺑود ذاﮐر ﮐﮫ دارد ﻋﻠم وﺣﯽ

اﯾن ﺑود در ﻗول ﻗرآﻧﯽ ﻋﯾﺎن

ﺧﺎزﻧﺎن ﻋﻠم وﺣﯽ اﻧد ذاﮐران

آن ﺷراب ﺑﯽ ﺧودی در ﮐﺎم ﻣن

ھﺳﺗﯽ ام را ﭘﺎک ﮐرد از ﻧﺎم ﻣن

ﺗﺎ ﮐﮫ در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺎک آﻣدم

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﺎﻗﯽ ﺑرآﻣد از ﺧودم

در ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺿد ﺧود ﺑدم

از ﻧﮕﺎه ﺳﺎﻗﯽ اش ﺑﯽ ﺧود ﺷدم

ھر ﮐﺳﯽ را ﮐو ﻧﻣﺎﺋﯽ ﭘﯾروی

ﻋﺎﻗﺑت در ﺟﺳم و روﺣت او ﺷوی

ﺧود ﺧدا ﮔﻔت اﺣﻣدش را در ﻟﻘﺎء

ﭼون ﻣن آﺋﯽ ﮔر ﺷوی در ﻣن ﻓﻧﺎ

ﭼوﻧﮑﮫ اﺣﻣد در ﻣﻼﻗﺎت ﺧدا

ﺻورﺗش را دﯾد ھﻣﭼون ﻣرﺗﺿﯽ

ھر ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﺎری ﺗو در ﯾﺎد دﻟت

ھﻣﭼو ﺑذری ﺳر ﺑرآرد از ﮔﻠت

در ﺣﯾﺎﺗت ھر دﻣﯽ ﺳر ﻣﯽ رﺳﯽ

ﭘس ﮐﮫ در ﻣردن ﭼﺳﺎن در ﻣﯽ رﺳﯽ

ﮐودک ﭘﯾری و ﭘﯾر ﮐودﮐﯽ

ﭘﯾر و ﮐودک ﺑوﻟﻌﺟب ﺑﺎﺷد ﯾﮑﯽ
٩١

ﮐودﮐﺎن ﺧودآﺋﯾﺎن ﻋﺎﻟﻣﻧد

ﺟﻣﻠﮫ ﻏرق ﺣﺎل و ﻣﺟذوب ﺧودﻧد

ﮐودﮐﺎﻧﻧد ﻧزد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن

ﭘس ﻣرﯾدان ﺧداﯾﻧد ﺑر زﻣﯾن

ھر ﭼﮫ از ﮐودﮐﯾت دور ﻣﯽ ﺷوی

ﺑر ﺧداﯾت ھم ﮐر و ﮐور ﻣﯽ ﺷوی

ای ﺟوان درﯾﺎب ﯾﺎد ﮐودﮐﯽ

ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﭘﯾر ﮐوﭼﮑﯽ

اﯾن ﺑود ذﮐر ﺣﯾﺎت اﻧدر ﺑﺷر

ﻣﺎﺑﻘﯽ ورد اﺳت و ﻓوت و ﺑﯽ ﺛﻣر

آﻧﭼﮫ اﻧدر ﭘﺷت ﺳر ﺑﻧﮭﺎده ای

او ﺧدا اﺳت ﺑﯽ ﺧﺑر ﺑﻧﮭﺎده ای

ﮔر ﺑﯾﺎﺑﯽ اش ﺗو اﻧدر ﭘﺷت ﺳر

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ورا اﻧدر ﻧظر

ﺑﺎرھﺎﯾش دﯾده اﯾم از ﺟﺎن و دل

ﭘس ﻓراﻣوش ﮐرده اﯾم در آب و ﮔل

ﻧﯾﺳت ﮐس ﮐو ﺑﯽ ﺧدا ﺑﺎﺷد ﺑﺟﺎن

ﯾﺎدآور روی او را ای ﺟوان

اﯾن ﺑود ﻣﻌﻧﺎی ذﮐر ﻋﺎرﻓﺎن

ﮐل ﻗرآن ذﮐر ﺑﺎﺷد اﯾن ﭼﻧﺎن

از ﺷب ﻗدری ﮐﮫ روح ﻧﺎزل ﻧﻣود

ﮐل ﻗرآن در دﻟم ﺣﺎﺻل ﻧﻣود

ﻟﯾﮏ ﻗرآﻧﯽ دﮔر ﺑﺎر دﮔر

ﺑر دل ھر ﻣؤﻣﻧﯽ آرد ﺧﺑر

ﭼوﻧﮑﮫ ﻗرآن ﺑﺎﺷد آن اﻣر اﻟﮫ

از ﺑرای ھر زﻣﺎن ﮔردد ﺑﭘﺎ

ﻗدرھﺎی ھر زﻣﺎن ﮔردد ﺑﯾﺎن

از دل ﻗرآن ﺟﺎن ﻋﺎرﻓﺎن

ﺣﯽ
اﯾن ﺑود ﻗرآن ﻧﺎطﻖ وﺣﯽ ّ

ذاﮐراﻧﻧد ﺣﺎﻣﻼن ﻋﻠم وﺣﯽ

ھر ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد در رھش

ﻣﯽ رﺳد ﺑر ﺣﻖ دﯾن اﺣﻣدش

اﯾن ﺑود آن ﻣذھب آﺧرزﻣﺎن

دﯾن زﻧده ،وﺣﯽ ﺣﺎﺿر در زﻣﺎن

ﺧواب ﻣؤﻣن وﺣﯽ ﻗرآﻧﯽ ﺑود

ﻧور ذﮐر و ﮐﺷف ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﺑود

آﻧﮑﮫ را ﻧﺑود ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﺟﻣﺎل

ذﮐر او وردﺳت و ﻓﮑرش ھم ﺧﯾﺎل

آدم ﺑﯽ آﯾﻧﮫ اﻧدر ﺧطور

ھﻣﭼو ﺧﻔﺎﺷﯽ ﭘرﯾﺷﺎن اﺳت و ﮐور

آدﻣﯽ ﮐورﺳت ﺑر دﯾرﯾﻧﮫ اش

ﺟز ﺑﮫ آﻧﮑس ﮐو ﺑود آﺋﯾﻧﮫ اش

آﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﺟﻣﺎل ﭘﯾر ﺗو

ﮐﺎﻧدر او ﮔردد ﻋﯾﺎن ﺗﻘدﯾر ﺗو

ﮔﻔت ﺧودآ ﺑﺎﺷد او ﮐﺎﻓر وﺟود

آﻧﮑﮫ او ﻣﺷﺗﺎق دﯾدارم ﻧﺑود

آﻧﮑﮫ اﻧدر ﺷوق روی او ﻧﺑود

ﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﯾﻌﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﺷد او ﺟﮭود

آﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷد اﺣﻣدش اﺳوه ﺑﮫ دﯾن

ﺑﺎﺷد اﻧدر ﻓﮑر دﯾداری ﻧوﯾن
٩٢

ﮔﻔت اﺣﻣد ﺧﺎﺗم ﭘﯾﻐﻣﺑران

وﺣﯽ ﺑﺎﺷد ﺟﻣﻠﮫ ﺧواب ﻣؤﻣﻧﺎن

ﮔﺷت ﺧواب ﮐودﮐﯽ وﺣﯽ اﻣﯾن

ﺗﺎ رﺳﯾد ھﻧﮕﺎم دﯾدارش ﯾﻘﯾن

٩٣

ﭼراغ ﺳﯽ و ھﺷﺗم :ھﻔت وادی
ھر ﮐﮫ ﻣﺳﺗت ﻣﯾﮑﻧد ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺟﺎم

او ھﻣﺎن ﭘﯾر اﺳت ﺑﯽ دﻋوی و ﻧﺎم

دل ﺑده ﺳر را ﺑﻧﮫ ﺑر در ﮔﮭش

ﮐوه ﻗﺎﻓﺳت آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﭼﮭش

ﭘس ﺑرو در ﭼﺎه او ﺑﮭر ﻋروج

ﺗﺎ ز اﻧﺎﻧﯾت ﺧوﯾﺷت ﺧروج

ﻣﺳﺗﯽ ات ﻧﯽ ﺑﮭر اﻧﺎﻧﯾت اﺳت

ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮭر ﺟﻧﮓ ﻧﻔﺳﺎﻧﯾت اﺳت

ﭘﯾر ﺗو ﺧﺻم ھﻣﮫ اﻣﯾﺎل ﺗوﺳت

ﭘس ﺑرو در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺧود از ﻧﺧﺳت

اﻣر اول ھﺟرت اﺳت از ﻣﺎ و ﻣن

از ھﻣﮫ ﺧوﯾﺷﺎن و ﯾﺎران ﮐﮭن

اﻣر دوم ﭘس ﮔذر از ﺟﺎن ﺑود

ﺳوﻣش ھم اﻣﺗﺣﺎن ﻧﺎن ﺑود

اﻣر ﭼﮭﺎرم ﻧزد ﻣردم ﻣردن اﺳت

رزق ﺧود از دﺳت ﺧودآ ﺑردن اﺳت

زﯾر ﭘﺎ ﺑﻧﮭﺎدن ھر ﻧﺎم و ﻧﻧﮓ

ﺑرﮔذﺷﺗن از ھﻣﮫ ﻓرھﻧﮓ و رﻧﮓ

اﻣر ﭘﻧﺟم ﺑﺎﯾد از دل ﺑﮕذری

ھر ﭼﮫ ﻣﺣﺑوب اﺳت در ﮔل ﺑﮕذری

آﻧﻘدر ﺑﺎﯾد در اﯾن ھﺟران ﺑﺳوﺧت

ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد در دﻟت ﺟز ﻋﺷﻖ دوﺳت

ھر ﯾﮑﯽ اﻣرش ﺑود ھﻣﭼون ﻣﻠَﮏ

ﭘس ﺳوار اﯾن ﻣﻠَﮏ ﺷو ﭼون ﻣ ِﻠﮏ

اﻣر ﺷﯾﺷم اﻣر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﺑود

در ﻓراق از ﭘﯾر و ﺧودآﺋﯽ ﺑود

ﺗﺎ ﮐﮫ ذات اﻧدر ﺗﺟﻠﯽ ﺑر ﺷود

ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾﺷت ز ﺧود ﺑﺎور ﺷود

ﮐﺎﯾن ﺑود ﻣﻌراج روﺣﺎﻧﯽ ﺗو

ﮐو ﺑود ﺣﻖ اﻟﯾﻘﯾن داﻧﯽ ﺗو

ﺣﺎﻟﯾﺎ در وادی ھﻔﺗم ﺷدی

وادی ﺗﺟرﯾد و ﺗوﺣﯾدت ﺑدی

اﻧدرﯾن وادی اﻣﺎم ﻋﺎﻟﻣﯽ

ﭼوﻧﮑﮫ اﯾﻧﮏ در ﻣﻘﺎم آدﻣﯽ

ﭘﻧﺞ وادی ﻧﺧﺳت در اﻣر ﭘﯾر

آن دوی دﯾﮕر ﺧداﯾت دﺳﺗﮕﯾر

ھرﮔزت ﺑﯽ ﭘﯾر ﻧﺎﺋﯽ ﺳوی ﺣﻖ

ﺟز ﺑﮫ آﻧﮑس ﮐو ﺑود ﺧود ھوی ﺣﻖ

ھﻔت وادی از زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن

ﮔﺷت ﺗﺑﯾﯾن از ﺑرای ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﺳرﺳﭘﺎر آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﺳﺗت ﻣﯽ ﮐﻧد

دل ﺑده آﻧﮑس ﮐﮫ ھﺳﺗت ﻣﯽ ﮐﻧد

در اطﺎﻋت ﺷو ﺗو ﺑﯽ ﭼون و ﭼرا

ورﻧﮫ ﻣﺳﺗﯽ ات ﻧﮕون ﺳﺎزد ﺑﮫ ﭼﺎه

ﻣﺳﺗﯽ ﺣﻖ را ﺑﮫ ﺑﺎزاری ﻣﺑر

ورﻧﮫ اﻓﺗﯽ در ﺧﻣﺎری ﺑﯽ ﺧﺑر

٩٤

ﻣﺳﺗﯽ ﺣﻖ ﺑﮭر ﭘرواز ﻟﻘﺎﺳت

آن ﺑراق اﺣﻣدی ﺑﺎل ﺳﻣﺎﺳت

ھﻔت وادی ،ھﻔت دھر آﺳﻣﺎن

ﺑﺎﺷد آن ﻣﻌراج ﺣﻖ در ﻻﻣﮑﺎن

ﭘس ﻣﮑن ﺑﺎزی ﺗو ﺑﺎ ﻣﺳﺗﯽ ﺣﻖ

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﺎﻗط ﺷوی اﻧدر ﻏﺳﻖ

ﻋﻣدۀ اﯾن ﺳﺎﻟﮑﺎن روﺳﯾﺎه

ﻣﺳت ﺑﺎزارﻧد اﻧدر ﻗﻌر ﭼﺎه

٩٥

ﭼراغ ﺳﯽ و ﻧﮭم :آﺧر زﻣﺎن
ھﺎن ﺳؤاﻟﯽ دارم از ﺗو ای ﺑﺷر

ﮔر ﺗﺄﻣل ﺳﺎزی اﻧدر اﯾن ﻧظر

ﺳراﻻﺳرار اﺳت در آﺧر زﻣﺎن

ﭼﺷم ﺗو ﺑﯾﻧﺎ ﺷود از ﻧور آن

ﭼﯾﺳت اﯾن ﻏوﻏﺎی ﻋﺷﻘش ﺑر زﻣﯾن

ﮐو ﺑود ﺑﻠوای اﻧﺳﺎن ﺑﮭر اﯾن

ھﯾﭻ آﯾﺎ ﺗو ﺷﻧﯾدی اﯾن ﭼﻧﯾن

ﻧﻌره و ﺑﯾداد ﻋﺷﻘﯽ ﺑر زﻣﯾن

ﺟﻣﻠﮫ ﻣردم ﻋﺎﺷﻘﻧد و ﺟﺎن ﻓﺷﺎن

ﺑﮭر آزادی وﺻل و ھﺟر ﺟﺎن

ﻣذھب ھﻔﺗﺎد و دو ﻣﻠت ﺑرﻓت

ﭼوﻧﮑﮫ ﻋﺷﻖ آﻣد ازﯾن ﻋﻠت ﺑرﻓت

ﺳر ﻣدرﻧﯾزم ﺟﮭﺎن
اﯾن ﺑود ّ

ﮐو ﺑود ﺗﻧّﺎزی ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎن

ھﺎن زﻣﯾن از ﻧور ﺣﻖ ﺗﺎﺑﺎن ﺷده

ﭘس ﺟﻣﺎل آدﻣﯽ ﻋرﯾﺎن ﺷده

ﻋﺷﻖ اﻧدر اوج ﺧود آرد ﻓراق

ﮐﺎﯾن ﻓراق دﻟﺑران اﺳت در ﺷﻘﺎق

در ﮐﺗﺎﺑش آﻣدﺳﺗﯽ اﯾن ﺧﺑر

ﮐو ﻋظﯾم اﺳت و ﺑود ﺷﻖ اﻟﻘﻣر

ﭼوﻧﮑﮫ آن ﻣﺎه ﺟﻣﺎﻟش آﻣدﺳت

ﻋﺎﺷﻘﺎن از ﺧوﺑﯽ اش ﮔردﯾده ﻣﺳت

در ﻗﺑﺎل ﻣﺎه روی ﺧوب او

دﻟﺑران اﻓﺗﺎده در ﺑﻧد ھوو

اﯾن ﻗﻣر ﭼون ﺷﻘﮫ ﺷد در ﺟﺎﻧﻣﺎن

ﺗﮑﮫ ﭘﺎره ﮔﺷﺗﮫ اﺳت ھر ﺧﺎﻧﻣﺎن

ﺳر ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ھﺟر ﻋﺎﺷﻘﺎن
ّ

ﺑﺎﺷد اﻧدر اﻧﺗظﺎر روی ﺷﺎن

ﭼوﻧﮑﮫ ﻧور ﻋﺷﻖ ﻧﺎﺑش ﺳر زده

ﻋﺷﻖ ﻧﺎﭘﺎﮐﺎن ز ﻋﺎﻟم ﭘر زده

ﻋﺻﻣﺗش ﺑﯽ ﻋﺻﻣﺗﯽ ھﺎ را درﯾد

ﻗﯾﻣﺗش ﺑﺎزار ﻋﺷﺎق را ﺧرﯾد

اﯾﻧﮭﻣﮫ زﺟر و ﻋﻧﺎد و اﻧﺗﻘﺎم

اﯾن ﺧﯾﺎﻧت ھﺎ ،ﺟﻧﺎﯾت ھﺎ و دام

اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﺧدﯾر و اﯾدز و ﭼرک و ﺧون

اﯾﻧﮭﻣﮫ ھﺟران و اﻧدوه و ﺟﻧون

ﺧودﮐﺷﯽ ھﺎ ،ﻗﺗل ھﺎ و ﺟﻧﮓ ھﺎ

ﮐﻔرھﺎ و ﮐﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﻧﯾرﻧﮓ ھﺎ

ﻧﯾﺳت ﺑﮭر ﭘول و ﻧﻔت و ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎن

ﻧﯾﺳت ﺑﮭر ﻗﺣطﯽ و ﻧﺎاﻣن ﺟﺎن

ﻧﯾﺳت از ﺑﮭر ﺗورم ،ﻧﻧﮓ و ﻧﺎم

ﻧﯾﺳت از ﺑﺧل و ﺟﮭﺎن ﺧواری و ﮐﺎم

ﺑﻠﮑﮫ ﯾﺎر از ﭘرده ﺑﯾرون آﻣده

ﺟﺎن و دﻟﮭﺎ ﻣﺳت و ﻣﺟﻧون آﻣده

ﻋﻧﻘرﯾﺑش ﻣﯽ ﮐﺷد از رخ ﻧﻘﺎب

ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم ﻣﯾﺷود ﻣﺳت و ﺧراب

٩٦

ﺻورت ﻋﺷﻖ اﺳت ﻋرﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود

ﺑس ﻗﻠﻧدر ﺧو و ﻣﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺷود

ورﺷﮑﺳﺗﯽ ھﺎی ﻋﺷﻖ ﻣردﻣﺎن

ﺑﺎﺷد از اﯾن ﻋﺷﻖ ﻧﺎﺑش در ﺟﮭﺎن

ﻟﯾﮑن اﻧدر دو ﺗﺟﻠﯽ ﺑر ﺷود

ﺟﻣﻠﮫ ﯾﺎ دﻟداده ﯾﺎ دﻟﺑر ﺷود

ھر ﮐﺳﯽ ﺑر روی ﺧود ﻋﺎﺷﻖ ﺷده

ﻟﯾﮑن اﻧدر آﯾﻧﮫ ﻓﺎﺳﻖ ﺷده

ﻣﺎه ﭼو ﺷﻘﮫ آﻣده اﻧدر ﺧﺑر

در ﺣﻘﯾﻘت آﻣده ﺷﻖ اﻟﺑﺷر

ﺻورت ﺧوﺑﺎن ﻋﺟب ﺗﺎﺑﺎن ﺷده

زﯾن ﺿﯾﺎﺋﯽ ﮐز رﺧش اﻓﺷﺎن ﺷده

ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺧواﻧدن راز ﻋﺷﻖ

ﺗﺎ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ آﯾد اﻧدر ﺳﺎز ﻋﺷﻖ

اﯾﻧﮭﻣﮫ زﺟر و ﺟﻧون و ﻧﺎر ﻋﺷﻖ

ﺣﺎﺻل ﺟﮭل اﺳت اﻧدر ﮐﺎر ﻋﺷﻖ

اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﻧﯽ آﺷﮑﺎر

از ﻗﯾﺎﻣت ﺑﺎﺷد و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر

ﭘس ﺑﺑﺎﯾد ﺧواﻧد ﻋﻠم واﻗﻌﮫ

زﯾن ﻗﯾﺎﻣت ﺑس ﺑﺑﯾﻧﯽ ﻗﺎرﻋﮫ

ﭼوﻧﮑﮫ ﯾﺎرم ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﺳت و ﻧﻘﺎب

ﺑﺎطن ﺧﻠﻖ ھم ﻋﯾﺎﻧﺳت در ﺣﺳﺎب

ﭘس ﺑراﻧدازﯾد ﻋﻠوم ﻣدرﺳﮫ

ﮐو ھﻣﮫ ﺟﮭل اﺳت از اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ

ﭘس ﺑﺑﺎﯾد درس ﻋﺷﻖ آﻏﺎز ﮐرد

در ﻣدارس اﯾن طرﯾﻘت ﺑﺎز ﮐرد

ﮐو ﮐﺗﺎب اوﻟش ﻗرآن ﺑود

ﺑﻌد آن ھم ﺳﯾرۀ ﻋرﻓﺎن ﺑود

ﭘس ﻓﺗوﺣﺎت و ﻓﺻوص و ﻣﺛﻧوی

ﺣﺎﻓظ و ﺣﻼج و ﺷﻣس و ﻣوﻟوی

ﭘس ﺑﯾﺎﻣوزﻧد ﻋﻠم ﻋﺎﺷﻘﯽ

ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟم را در اﯾن دور ﺷﻘﯽ

ﺗﺎ ﮐﮫ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن آﺧر زﻣﺎن

آﯾد آن ﯾﮑﺗﺎ رﺧش اﻧدر ﻋﯾﺎن

ﮐو ﺑود آن ﻣﮫ رخ ﺧورﺷﯾد ﮐﻼه

ﺻورت ﺧودآی آدم در ﻟﻘﺎء

اﯾن ﺑود ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺟﺎت روزﮔﺎر

زﯾﻧﮭﻣﮫ داغ و ﻓراق و اﻧﺗظﺎر

ھر ﻓراﻗﯽ داغ ﻧﻧﮓ ﺟﮭل ﻣﺎﺳت

ﻋﻠم ﻋﺷﻘﯽ ﭼون ﻧﺑﺎﺷد اﯾن دواﺳت

ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد آدﻣﯽ را ﻋﻠم ﻋﺷﻖ

ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺎﻟم دوزﺧﺳت و زﺟر ﻓﺳﻖ

ﺳﯽ و ﻧﮭم درس ﻣﺎ در ﭼﮭﻠﭼراغ

آﺷﮑﺎر آورد ھﻣﮫ راز ﻓراق

ﭼﮭﻠﭼراغ ﻋﺷﻖ و ﻋرﻓﺎن ﺷد ﻋﯾﺎن

ﮔﻠﺷن رازﺳت در آﺧر زﻣﺎن
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ﭼراغ ﭼﮭﻠم :ﺑﯾداری
ﺧوﺑﮭﺎ رﻓﺗﻧد و ﺑدھﺎ ﻣﺎﻧده اﻧد

زﯾرﮐﺎن رﻓﺗﻧد و ردھﺎ ﻣﺎﻧده اﻧد

ﺷﻣﻊ ﻋﺷﻖ و ﻣﻌرﻓت ﺧﺎﻣوش ﺷد

ﺷﯾر اﻧدر ﻻﻧﮫ ﺧود ﻣوش ﺷد

ﻋﺻر ﻣﺳﺗﯽ و ﻏزل ﭼون ﺧواب ﺑود

ﮐﺎخ وﺻﻠت رؤﯾﺗﯽ در آب ﺑود

در ازل ﺣﻖ از ﺟداﺋﯽ ﺷد ﺑﭘﺎ

ﻋﺎﺷﻖ وﺻﻠش ز ﺣﻘش ﺷد ﺟدا

آدﻣﯽ از ظﻠﻣﺗش ﺑﯾﻧﺎ ﺷده

در ﻓراق ﻗﺎﻣﺗش ﺑرﭘﺎ ﺷده

ﭼون ﻓراﻗش ﺳرﻣد آﻣد ﺑر ﺑﺷر

دﯾو و دد ﺷد ﺗﺎ ﻧﯾﺎﺑد اﯾن اﺛر

ﻣﯽ ﺗوان دﯾواﻧﮫ ﺷد از اﯾن ﺑﻼ

ﻟﯾﮏ داﻏش را ﮐﺟﺎ ﺑﺎﺷد دوا

آﻧﮑﮫ دﯾده روی ﺧوب ﯾﺎر ﺧود

ﭘس ﺑﺑﺎﻓد او طﻧﺎب دار ﺧود

دار ھر ﮐس ﮐﺎر ھر ﮐس آﻣده

ﮐﺎر ھر ﮐس ﻏﺎر ھر ﮐس آﻣده

ﺑوﻟﻌﺟب دﯾواﻧﮫ اﺳت اﯾن ﯾﺎر ﻣﺎ

ﺑوﻟﻌﺟب اﻓﺳﺎﻧﮫ اﺳت اﯾن ﮐﺎر ﻣﺎ

ﺧواﺑﯽ اﻧدر ﺧواب دﯾﮕر ﺷد ﭘدﯾد

ﺧواب ﻣﺎ را در دو ﻋﺎﻟم ﮐس ﻧدﯾد

ﺧواب ﺧوﺑﺳت از ﺑرای ﻋﺎﺷﻘﺎن

وای ﺑر ﺑﯾداری آﺧر زﻣﺎن

ﺧواب اول ﯾﺎر ﻣن ﺑر دار ﺷد

ﺧواب دوم ﺟﺎن ﻣن ﺑﯽ ﮐﺎر ﺷد

ﺧواب ﺳوم در ﺟﻧون ﮔﺷﺗم ز ﺟﺎن

ﺑﻧدھﺎ ﺑر ﺧود زدم از ﺟور ﻧﺎن

در ﺟﻧون آﻣد ﭼو ﺟﺎﻧم زﯾن ﻋﺑث

در ﺷﻣﺎرش آﻣدم اﻧدر ﻧﻔس

ﭼون ﺷﻣﺎرش ﮔم ﺷد از ﻣن در ﺟﻧون

ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﯾدار ﮔﺷﺗم در ﮐﻧون

اﻧدک اﻧدک ﻣﯽ ﺷوم ھﺷﯾﺎر ﻣن

اﻧدک اﻧدک ﻣﯽ ﺷوم ﺑﯾﻣﺎر ﻣن

ﺧواب ﭼﮭﺎرم ﻓﺻل ﺑﯾﻣﺎری ﺑود

ﻓﺻل ﻓﻘر و ﻓﺻل ﺑﯽ ﯾﺎری ﺑود

ﺗﺎ ﻣﮕر از ﻓﻘر ﺑﯾﻧم روی ﯾﺎر

ﺗﺎ ﻣﮕر از درد ﺑوﯾم ﻣوی ﯾﺎر

ای ﺧدا ﭘس ﮐﯽ ﺷوم ﺑﯾدار ﻣن

ای ﺧدا ﭘس ﮐﯽ ﺑﺑﯾﻧم ﯾﺎر ﻣن

ﺧواب ﭘﻧﺟم ﻣرگ را ﺑﯾدار ﮐرد

ﺑﺳﺗر ﺧواﺑﯾدﻧم ھﻣوار ﮐرد

ﺑس ﮐﮫ اﻧدر ﺧواب ره ﭘﯾﻣوده ام

ﺟﻣﻠﮫ ﻣردم را ﺑﺧواﺑم دﯾده ام

ﻣردﻣﺎن ﺑﯾدار ﭘﻧدارﻧد ﻣرا

ﻏﺎﻓﻠﻧد از ﺧواب ﺧوﯾش و ﺧواب ﻣﺎ
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زﻧده اﻧدر ﺧواب و ﮔورﺳﺗﺎن ﺑﭘﺎﺳت

ﻣردﮔﺎن زاﺋﯾده زﻧده زاﺑراﺳت

ﺑﺎری اﻧدر ﺧواب دﯾﮕر ﻣﯽ روم

ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﯾداری ﺑﯾﺎﯾد ﺑر رھم

ﺗﺎ ﻣﮕر از ﺧواب ﺑﯾدارم ﮐﻧد

ﺗﺎ ﻣﮕر ﯾﮏ ﻣﺳت ھوﺷﯾﺎرم ﮐﻧد

ﺑس ﮐﮫ اﻧدر ھﺟر ﻏوطﮫ ﺧورده اﯾم

ﺑس ﮐﮫ ﺧون ﻗﻠب ﺳوﺗﮫ ﺧورده اﯾم

ﻧﺎز ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎز او ﭘﯾﮑﺎر ﮐرد

ھﺳﺗﯽ ﻣﺎ را ﭼﻧﯾن ﺑﯾﻌﺎر ﮐرد

ﭼوﻧﮑﮫ از ﻧﻘش ﺧﯾﺎﻟش ﺑر ﺷدﯾم

دﻟﺑری ﺧوﯾش را ﺑﺎور ﺷدﯾم

دﻟﺑر و دﻟداده ﺧود ﻣﺎﺋﯾم ،ﻣﺎ

از ﻣﻧﯽ و از ﺗوﺋﯽ ﮔﺷﺗﯾم رھﺎ

ﺣﺎﻟﯾﺎ از ﺧواب ﺑﯾدار آﻣدﯾم

از درون ﻗﺑر ﭘر ﺑﺎر آﻣدﯾم

دﻟﺑری ﺟز ﻣﺎ ﻧﺑﺎﺷد در ﺟﮭﺎن

ﺑﺎﯾدش دل ﺑرد از ﭘﯾر و ﺟوان

ﺗﺎ دل اﻧدر ﺳﯾﻧﮫ ﺣﺑس ﺧوﯾش ﺑود

ﻣرده ای ﺑدﮐﯾﻧﮫ و ﺑد ﮐﯾش ﺑود

دل ﺑﺑﺎﯾد ﺑرد از اﯾن ﻣردﻣﺎن

ﺗﺎ ز ﮔور ﺗن ﺑرون آﯾﻧد ﭼو ﺟﺎن

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺟز ﻓﻧﺎ ﻣﻧظور ﻧﯾﺳت

اﯾن ﻓﻧﺎ ھم ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت

درد ﻋﺎﺷﻖ درد ﺑﯽ درﻣﺎن ﺑود

درد ﺑودن درد ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑود

ھر ﮐﮫ اﯾن دردش ﻧﺑﺎﺷد ھﺳت ﻧﯾﺳت

ھر ﮐﮫ ھﺳﺗﯽ اش ﻧﺑﺎﺷد ﻣﺳت ﻧﯾﺳت

ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑوداﺋﯾﺎن ﻋﺎﻟﻣﻧد

داغ ﺑودن ﺑر دل ﻣردم زﻧﻧد

ھﯾﭻ داﻧﯽ ﻓرق ھﺳﺗﯽ و ﻋدم

ھﺎن ﻗﻠم ﺑﺎﺷد ،ﻗﻠم ﺑﺎﺷد ،ﻗﻠم

ﺧواب ﺷﯾﺷم از ﻗﻠم آﻣد ﭘدﯾد

ﻣﺳﺗﯽ ام از ﺧواب ﺑوداﺋﯽ ﭘرﯾد

ﺧواب ﺑوداﺋﯽ ﻣﺎ ﺗﺳﺧﯾر ﺑود

اﯾن ﺗﻧﺎﺳﺦ ﺣوزه ﺗﺧدﯾر ﺑود

ﭼون ﻗﻠم ﺑر ﻟوح ﺟﺎن آﻣﺎده ﺷد

ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﺟﺎده ﺷد

ھﯾﭻ ﻣﯽ داﻧﯽ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾم رﻓﯾﻖ

ﺧواﺑﯽ آﻟوده ﺑﮫ ﻣﺳﺗﯽ ﻋﺗﯾﻖ

ﺧواب ھﻔﺗم ،ﺧواب اﻟﻠﮭﯽ ﺑود

ﺧواب اﻟﻠﮭﯽ ﻣﺎ ﭼﺎھﯽ ﺑود

در درون ﭼﺎه ﺑﯾدارت ﮐﻧد

ﺑﯾﮑس و ﻣﻔﻠوج و ﺑﯾﮑﺎرت ﮐﻧد

ﭼوﻧﮑﮫ ﺑﯾدار آﻣدی ﯾﮏ ﯾﺎر ﻧﯾﺳت

ﺗﺎ ﺑﮕوﺋﯽ ﺧواب ﯾﺎ ﺑﯾدار ﮐﯾﺳت

ﺗﺎ ﺑﮕوﺋﯽ ﻓرق ھﺳﺗﯽ از ﻋدم

ﺗﺎ ﺑﮕوﺋﯽ ﻓرق اﮐﻧون از ﻗدم

ﺗﺎ ﺑﮕوﺋﯽ ﻓرق ﺳر از ﭘﺎﭼﮫ ﺑود

ﺗﺎ ﺑﮕوﺋﯽ ﻓرق ﮐوه از ﭼﺎه ﭼﮫ ﺑود
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ای ﺑرادر ﻣرده ﺑﺎش و ﻧﯾﺳت ﺑﺎش

ﺗﺎ ﻧﺑﺎﺷد دﯾن ﺗو اﻓﺳوس و ﮐﺎش

ﻣردﮔﯽ را زﻧدﮔﯽ ﭘﻧداﺷﺗﯽ

ﻧﯾﺳﺗﯽ ات را ھﺳﺗﯽ ات ﻣﯾداﺷﺗﯽ

ﺟﮭل ﺗو از ﻋﻠم ﺗو داﻧﺎﺗر اﺳت

ظﻠﻣت اﻧدر ﭼﺷم ﺗو ﺑﯾﻧﺎﺗر اﺳت

ﺑﺎراﻟﮭﺎ ﺟﮭل ﻣن ﺻد ﭼون ﺷده

ﻋﻘل ﻣن در ﮐﺎر ﺗو ﻣﺟﻧون ﺷده

ﭘس ﮐﺟﺎ از ﺧواب ﺑﯾدارم ﮐﻧﯽ

ﭘس ﮐﺟﺎ در روز دﯾدارم ﮐﻧﯽ

ای ﺑرادر ﺗو ھﻣﮫ ﺧواﺑﯽ و ﺑس

ﻗﺻﮫ ای در ﺧواب ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ ﺑﮫ ﮐس

آن ﮐس ھم ﺟز ﺳﺎﯾﮫ ﺧواب ﺗو ﻧﯾﺳت

اﯾن ﺳراﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ آب ﺗو ﻧﯾﺳت

ﺗﺷﻧﮫ ام ای زﻧدﮔﯽ آﺑﯽ ﺑده

ﺳﺧت ﺑﯾدارم ﻣرا ﺗﺎﺑﯽ ﺑده

ﺧواب ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﻣﯾزان ﻋدم

ﺗﺎ ﻋدم از ﺧواب ﻣن ﮔردد ﻗﻠم

ﺗﺎ ﻗﻠم در روز آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺷود

آﺳﻣﺎن ﺧواب ﻣﺎ آﺑﯽ ﺷود

ﺗﺎ ﺟﻧوﻧم ﻋﯾن ﺣﻖ آﯾد ﺑرون

ﺗﺎ ﺑروﻧم ﺳرﻧﮕون ﮔردد ﺑﮫ ﺧون

ﺗﺎ دروﻧم ﺑﺎ ﺑرون ﯾﮑﺗﺎ ﺷود

ﺗﺎ از اﯾن ﯾﮑﺗﺎﺋﯽ اش ﷲ ﺷود
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