
درد دل



به خواننده� افكار
با تو دارم همدم من! يكدو حرف"درد دل" دارد همى وضع شگرف
باز گفتم از مقام آدمىآنچه دل فرمود گفتم بى كمى
عشق سازد بهر خود صد داستانگرچه باشد قصه كوته  ب.گمان

من نباشم شاعر آتش نفس
"درد دل" باشد متاع من و بس

(ح, پر=شان)                                                             

۲
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قرن ب.ستم
آنكه گو=د  قرن تهذ=بش فرنگقرن بستم عصر غدر و خون و جنگ
شرمها  دارد ز اوضاعش سباعقرن خونر=زى, و گرگى و نزاع

دارد از وضع اروپا  شرم و ننگو پلنگ گرگ و كلب و ش.ر خونخوار
بو البشر ز=ن عصر نو  در نفرتستآدم.ت لكه دار وحشت است
مى نما=د كشت آدم را درووحشتى در پرده� تهذ=ب نو
باطنش پرزهر  و پر مكر  و دغاظاهرش ز=باو نرم و دلكشا
صبح آدم گم شده در شام وىاالمان از ت.غ خون  آشام وى
واى از=ن تهذ=ب و ا=ن علم و هنرآدم.ت  از نه.بش در خطر
باغ ما بى شاخ و برگ۱از سمومشروح انسانى ازو  در دست مرگ
قلب آدم خونچكان از شست وىزهرها در جام ما از دست وى
ماسواى ش.وه�  آدم گرى استآنكه علم وى ددى  آدم كشى است
ب.نوا از دست وى جانى نبردهر كه دارد قوه� جنگ و نبرد

همدر=ن قرن فن و علم و هنر                                 
هر طرف دارد با قرانش ظفر                                 

طرز حرفش ماسواى نحو و صرفبسكه  دارد عصر نو طور شگرف
لحظه اى ك.\  اروپا را بب.نبا تو گو=م منطق عصر نو=ن
ب.نوا=ان را كسى دادى نداد=كطرف خ.زد صداى امن و داد

۳

 باد سموم.۱

هر كه  آمد در تمدن سر بلندميخورد خون ضع.فان نژند
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الفغان  از قولهاى بى عمل!ن.ست جائى پاس ناموس  ملل
االمَانَ مِن ظُلِم قَوٍم غاصبهدر اروپا ن.ست رحم و عاطفه
گفت دانشمند قوم  ناسپاس۱"زندگى را بر تنازع شد اساس"  

گرد وحشت را بر آدمزاد ب.ختطرح عصرنو بر=ن شالوده ر=خت
پ.ر مغرب رأى دانشمندانه دادگفت آدم را توئى بوز=نه زاد
گشت با  ح.وان ال=عقل رد=\ز=ن سبب انسان باعقل و شر=\
ابن آدم ز آدم.ت شد تهىخون نوع خود خورد  از ابلهى 
!صد  فغان از وحشتت اى مغربىس.نه ها خالى زدل, دل شد قسى
مرحبا! اى مغرب عال.جناب!آدم.ت  از تو  برباد و خراب
ل.ك اوالدت نباشد جز سفهاى ترا دعواى عقل و  فلسفه
آدم.ت را ز تو صدها ضررت.غ هاى شان بجان =كد=گر
روح معنى و حق.قت كشُته اى!۲تا بق.د ماده� افتاده  اى 

عقل تو  پابند ا=ن آب و گل استجسم ب.جانى و روحت بسمل است
در پل.د=هاى جسم افسرده اىنغمه� از بانگ نى نشن.ده اى!

                  ۳"آتش است ا=ن بانگ ناى و ن.ست باد 
هر كه  ا=ن آتش  ندارد,  ن.ست  باد!"  

ا=ن سخن ها را بچشم كم مب.نبا تو گو=م ماجراى  دلنش.ن
عصر تهذ=ب و تمدن, ب.نش استقرن بستم عصر  علم  و  دانش است

۴

 ا شارتست به نظر�ه� نشو و ارتقاى دارو�ن دانشمند انگل�سى, كه اصل انسان را۱
�ك نوع بوز�نه مى شمارد, كه از آن ارتقا كرده است.

 اشارت بماده پرستى مغرب�ان.۲
 تضم�ن از مرشد رومى.۳

چون غرابى مى پرد در ب.ن جوبن  آدم   از   ف.وض  علم   نوا
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بهر جنگ زندگى در پ.چ و  تاب=ا چو ماهى در م.ان بحر و  آب
از كماالت فنون و حرفت استا=نهمه از ف.ض علم و صنعت است
ا=نچن.ن شالوده� رفعت نهادآدمى  از گردش و  دور مواد
علم و فن را هم ازو شالوده استا=نهمه  اطوار دور ماده است
كاش\ اسرار هر چ.ز خفى استعلم و فن درعصرنو بس مرتقى است
آدم.ت را بود بس ر=شه  كنَل.ك نشو و  ارتقاى علم و فن
هم  ازو  آثار وحشت شد جلىم.كشد احساس و  روح  آدمى
جسم ازوخوش, روح را باشدضررماده را بخشد بروح ما  ظفر
زو روان  آدمى  در نالش استدل ازو پر پ.چ  و تاب و رنجش است
جان  آدم را ز ت.غش تن دو  ن.مدل تپد در س.نها از ترس  و ب.م 
آدم.ت گشت  ز=نرو  سرنگونبهر سود  تن كند جانرا زبون

اندر=ن آشوب دور پر فتن
ر=ختم بن.اد طرح ا=ن سخن 

"جفت خوشحاالن  و بد حاالن شدم"از ح.ات عصر نو ناالن شدم
مى نما=م پرده از اسرار دورنالها دارم  از=ن عصر فتور
م.كنم با ماده و  تهذ=ب جنگم.دهم وضع كهن را  آب  و  رنگ
ا=ن جهان را رونقى د=گر دهمقصه اى از جان و معنى سر دهم
ص.حه هاى روح سوز و دادهانالها و شورها, فر=ادها
تا كنم از  درد  و  درمانت خبرم.زنم در گوش تو نوع بشر!
روح تو  از عالم باال  فتادتاكه افتادى  بزندان مواد

۵

نرد ناكامى  بگ.تى  باختى!ت.غ ك.ن را بر برادر آختى



درد دل

 راز  دار سركار!۱اى خل.فهاى بشر اى نا=ب  پروردگار!
م.روى تا درك  اسفل  ب.خبر۲ا=كه  دارى خلعت احسن ببر 
خونچكان از علم تو ج.ب سماء۳تا كش.دى  دشنه� سفك� الدماء 
علم تو  ش.طان  فزا, آدم شكناالمان گو=د ز فنت  اهرمن
آفر=ن  بر علم  ناكام  تو  بادداده اى  اسِ  خالفت را بباد

آدم.ت را  ازو  تاب و  توانرومى  طب.ب  جسم  و  جان مرشد  
گفت حرفى همچو گوهر  ارجمند:داد مغرب را پ.امى  بس  بلند

"علم چون بر سر زند مارى شود 
علم چون بر دل زند =ارى شود"  

۴آنكه برباد است ازو سلم اروپ علم  اول را شمر علم  اروپ

۵داد آدم  را  ازو درس   و  سبق علم  د=گر را شمر علم.كه حق

علم  د=گر صلح  و  عشق  ذوفنونعلم  اول  درس  جهل  و كشت و خون
علم  د=گر ماحئ جهل  و  فسادعلم  اول  حامئ  جسم  و  مواد
علم  د=گر جان  و  تن را دلكشاعلم  اول ماده  پرور جان زدا
علم  د=گر راه  آدم  پرورىعلم  اول حامى  وحشتگرى

آن  كُشد احساس  و  عشق و انبساط=ن دل  و  جانرا دهد  ذوق  و  نشاطا
آن  كند و=را خص.م  و  هم شَرورا=ن  بانسان م.دهد قلب  غ.ور

۶

 انى جاعل فى االرض خل�فه.۱
 و لقد خلقناه فى احسن تقو�م ثم رددناه اسفل سافل�ن.۲
 من �سفك� الدماء...۳
 سلم: صلح۴
 و علم اآلدم االسماء كلها.۵

آن  كند در جهل و ماد=ت مق.مبرد مارا براه مستق.م ا=ن
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آن  دهد و=را  توان  بازوانا=ن ببخشد مرد را روشن روان
آن  بود  زا=نده�  فكر خس.سا=ن  بود سر چشمه�  عشق نف.س
آن  بود سر چشمه� مكر و دغاا=ن  بود  د=ن خدا  را رهنما
آن  كند پابَند  اوهام  كنشتا=ن برد  انسان  ما را  در  بهشت
آن  كند حرص  و  سبوع.ت  قوىا=ن ببخشد صلح  و  ذوق  و  آشتى
آن  دهد  آز جهان  آب  و  گلا=ن دهد خُلق شر=\ و  دردِ  دل
آن  بر=زد  آدمى  را  آبروا=ن  ببخشد  قوه�  خلق  نكو
و ا  نما=د راه  كش\  كا=ناتا=ن برآرد  پرده  از  سر ح.ات
مى  برد  وى  را  ز  پست.هاى  فرشم.رساند نوع  انسانرا  بعرش
عشق شور  انگ.ز و  آزر مى دهدقلب  روشن س.نه�  گرمى دهد
مى شود ما را  همانا رهنمام.كند ما  را  ب.زدان   آشنا
كرد س.ر گنبد  نه   آسمانم.دهد بال.كه  از وى  م.توان

ا=ن بود  اصل مقام  آدمى 
مقصد تخل.ق و  كام  آدمى

۷
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طغ.ان انسان از خدا
و نما=ندگى هتلر از دن.اى طاغوت بحضرت انسان

قا=د و  سر گله�  ح.وان.انپيشواى  ماد�  المان.ان
مى  نو=سد در كتاب "جنگ من"۱هتلر آن انسان آهن دست و تن 
زو  شمارد  رونق  دادِ  ح.اتجنگ را داند اساس  كا=نات
م.نما=د دعوت  قتل و  فسادنوع  انسانرا  به  تفر=ق نژاد 
هست  خالق  تمدن  در جهاناو  همى گو=د كه  نسل آر=ان
برترى  =ابد  همانا  بر حر=\با=د ا=ن  قوم  نكو  زاد شر=\
تا  دهد نوع  بشر  را   اعتالهر طرف  بر  نوع  خود =ابد عال
هر  طرف  با  پنجه  و  دندان و چنگبا=د  ا=ن  گرگان  آدم  روى  و رنگ 
تا  كه خ.زد  نالهاى  االمانبر  درد  اوالد  آدم را  چنان
پوست  اقوام ضع.فى  را كَنندبعد ازان  آقا و  بادارش شوند
قا=د  انسان  بدور  پر فتورا=ن بود  آراى  آن  مرد  غ.ور
نوع انسانى را  دهد  ا=دون نو=د:ا=ن بود  چون منطق قرن جد=د
زود  سازد  نوع  انسانرا نگونكا=نچن.ن قواد با عزم و جنون
مى  طرازد رنگ  نو  بر روى  نوزودتر  انسان ح.وان  خوى  نو
م.كشد  روح   تمدن,  معرفتنوع  انسانرا  كند ح.وان صفت

۸

 اشارت بكتاب هر هتلر قا�د بزرگ المان كه نامش "جنگ من" است, و دران نژاد۱
جرمن آر�ا��ى را بجنگ و غلبه بر د�گران حق م�دهد, و د�گران را حق غالمى و
قبول اثر ن�ز نداده. ا�ن ابحاث در ح�ن نشر كتاب مذكور پ�ش از جنگ دوم سروده

شده بود.

مى  پرستد جنس مادون خدام.كند  طغ.ان  قانون خدا
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دفع  سازد  ز آدمى  د=و  ضررل.ك خّالق جهان  خ.ر و شر
بو لهب را,  احمد � مرسل بداندر جهان  عبهر فرعونى است موسى

آن  كند جبران  و دفع ا=ن ضرر۱ا=ن نما=د دفع طغ.ان دگر 
ا=ن بود سرى ز اسرارح.اتا=ن بود نظم بد=ع كا=نات
مى  نما=د نظم ا=ن دار وجوددست باالئى ز دشت هست و بود
د=گرى  را   آفر=ند    هتلرىدفع  هتلر  م.كند با  د=گرى
مظهرى بهر صفات وى شمارا=ن بساط و  ا=ن جهان گ.ر و دار
ا=ن سراى  آمد  براى  امتحانل.ك  چون  آدم برامد  از جنان
مى   پرستد  آدمى,  ب.ن فتنتا كدام =ك از خداى و  اهرمن
=ا  خدا=ش مى  برد  بر  هر طرف?م.كند طاغوت روح  او  هدف
با هزاران ح.له  و مكر و دغلاندر=ن  قرن.كه  قواد  ملل
همرهى  كردند  با  اهر=منانباز  افسردند  انسانى روان
م.دهد گرمى  به  كردار  ددىهر طرف  هنگامه�   آدم  درى
لينى  از  هتلر  نباشد  نرمتر۲محور  روما و  برلن   گرمتر 
همچو  گرگى  جسم  همنوعى  دردهر =كى داد فضولى م.دهد

ا=ن  بود  طغ.ان  ا=ن نوع دوپا
از نوام.س شرف, هم از  خدا

۹

 و  لوال دفع اللّه و الناس بعضهم ببعضٍ لفسدت االرض (اآل�ه).۱
 محور روما و برلن در س�است جنگ دوم اهم�تى داشت, كه بن�ه� آن بر فاش�زم۲

استوار بود, پ�شوا�ان آن هر هتلر المانى و موسول�نى ا�تالوى قربان ا�ن س�است
گشتند, كه ملل ناتوان را نابود مى ساختند.
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در ب.ان آنكه مسلمان چكند تا از طوفان قرن
ب.ستم نجات =ابد?

بحث تقل.د اسالف

ناله ام  از درد  پنهان  پر اثراشك گرمى دارم و خون  جگر
تا فزا=د سوزش  و  درد درونص.حه�  از سوز دل  آرم  برون
پور خاور اى مسلمان, اى نج.ب!=ك نفس با من نش.ن اى بد نص.ب!
پر ز شورى دشت و  هم كوه  تراتا كه  سازم  تازه  اندوه  ترا
آن بشر خواهى,  بشر پروردنت=اد  آرم  روزهاى  روشنت
نوع انسان را تو  دادى برترىاز  تو   آمد راه  و  رسم  بهترى
ابن آدم را  تو  دادى  آشتىتخم  انصاف و  مروت  كاشتى!
تك.ه  بر  اخالق و  بازوى  تو كردهر كسى از اسود  و ز سرخ  و زرد
هم  كش.دى  ر=شه�  هر اختالف:پرور=دى  هر كسى  را  بى خالف
اختالف خون و  بُعد اندر بالداختالف جنس  و  آئ.ن و نژاد
اختالف رنگ  اسپ.د و س.اهاختالف ك.ش و د=ن و رسم و راه
نوع  انسانرا معلم  بوده  اى!تو  نداى  "االخوت"  داده  اى!
آدم.ت  را  كش.دى  از  مغاكاز تو شد گم  اختالف  آب و خاك
اى  مسلمان! ا=زدت رحمت كناد!از تو روشن چهر عدل و رحم و داد

                         تاجدار  ارض  "كَرَّمنا"ستى! 
مالك  ملك خدا هر جاستى! 

۱۰
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عصرجنگ و عصر زهر, و عصر ن.شاى مسلمان!  عصر نو دارى  به پ.ش
حفظ  خود  را  با چه  كردن  م.توان?اندر=ن عصر  فتور و امتحان 
فكر خود  را  وانموده   هر كسىا=ن سخن را گفته  دانا=ان بسى
گفتن ب.باك و حرف صاف صافبا تو  دارم  اندر=ن  دارِ مصاف
گر  همى جوئى  بقا در قرن  نوگر تو خواهى  ارتقا در قرن  نو
=ا  همى  جوئى  سعادت  در جهانگر  همى  خواهى  ح.ات  جاودان
نكته ها گو=م  بتو  بشنو ز  من!=ا  اگر خواهى  تو  آن  مجد كهن
پا  بروى   جمله   غ.رُاللّه  زنچنگ  در  دامان  حبلُ اللّه  زن
نعره�  توح.د  از  هر  بام  و  درباز  ده  در گوش  ابناى  بشر
طرح  نو  از خود  فگندن م.توانباز  ا=ن  بتها شكستن  م.توان

ك.ش اسالف غ.ورت زنده  ساز
باز در دن.ا  زنو  هنگامه  ساز 

ال =صلحُ آخر هذه االمةِ اال بما صلح اولها

واكشوده عقده از كار وجود۱مالك آن داناى اسرار وجود 
عقده از اسرار ال=نحل كشودسر موت و زندگى بر ما نمود
داد پ.غام ره فرخندگى:گفت آن داناى راز زندگى
تا كشد رخت سالمت را ببرامت مسلم اگر خواهد ظفر

۱۱

 هـ)۱۷۹-۹۳ حضرت امام مالك بن انس (۱

دامن تقليد اجداد و سل\بايدش محكم گرفتن با دو ك\
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زانكه هر آئ.ن كهنه, بى گمان:با=دش تحق.ق در تقل.د شان
مى شود از خلط بدعت واژگونبا مرور عصر و رفتار قرون
مى سزد تا باز سازد افضلشالجرم رجع اصول اولش
آخرش با ت.رگى گردد كدرمبدأ آئ.ن بود روشن چو خور
آخرش تار=ك و تارو داغ داغاولش روشن بود همچون چراغ
نعره� توح.د او شد دلنوازاولش پرتاب و تب پرسوز و ساز
ب.نوا, ب.چاره و  زار و زبونآخرش از خلط هر سحر و فسون
مقطعش چون قلب ما بى ساز و سوزمطلعش ز=با چو مهرى دلفروز

 چون هاللرضتا نه رخشد ت.غ خالد رضتا  نخ.زد از حرم بانگ بالل 
تا نه آ=د باز حزب المو�من.نتا نباشد آن نواى راست.ن 
تا نسازد كار و بار امتانتا كه حزب اللّه نخ.زد در جهان

ا=ن جهان را رونقى بخشد دگررض  و عمررضتا كه عدل و صدق صد=ق
تا نخ.زد بت پرستى از وثاقتا ن.ا=د فقر و شاهى را وفاق
كَى شود چاك گر=بانرا رفو?تا نگردد س.نه ها پر آرزو

اى مسلمان! صاحب ذوق و  =ق.ن 
خ.ز و  باز  از خود جهانى آفر=ن!

ا=كه آوردى بدن.ا بهترىبا تو گو=م شرح دور برترى
با تو گو=م قصه� اسرار جانتازه سازم ياد مجد باستان
رحمت للعالم.ن, شمس هدىرهنماى ما شه� هر دو سرا
بر روان او  درود ب.كرانفخرعالم, خواجه� هر دو جهان 

۱۲



درد دل

داد ما را درس هر فتح و ظفرا=نچن.ن فرمود شاه دادگر
كرد تلق.ن سعادت ا=نچن.ننوع آدم را براه راست.ن

۱وقت تود=ع وحج آخر تر=ن  

پندها فرمود  بهر مؤمن.ن 

۱۳

 مقصد حجة الوداع است.۱



درد دل

خطبه� آخر=ن حضرت پ.غمبر (�)
كه براى مسلمانان در=ن قرن بهتر=ن راه سعادتست:

"يا ا=هاالناس! اسمعوا منى اَبينُ لكم, فانى ال ادرى لعلى القا كمُ بعد عامى هذا,
فى موقفى هذا...

ايها الناس! ان دماء كم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا, فى شهركم هذا,
فى بلد كم هذا, اال! هل بلغتُ? اللهم اشهد! ايها الناس! انما المو�منون اخوة, ال يحل
المر� مال اخ.ه االعن طيب نفسه منه. االهل بلغتُ? اللهم اشهد! ايها الناس! ان
ربكم واحدُ, و ان أباكم واحدُ, كلكم آلدم, و آدم من تراب, ان اكرمكم عنداللّه
اتقاكم, ليس لعربى فضل على عجمى اِال با لتقوى, اال هل بلغتُ? اللهم اشهد!

اليوم اكملتُ لكم دينكم, و اَتممتُ عليكم نعمتى و رضيتُ لكم اال سالم ديناً..."
"ترجمه: اى مردم! پند مرا بشنو=د, ز=را نمى دانم, كه پس از=ن سال شما را
در=نجا مى =ابم =ا نه? اى مردم! همانطور=كه ا=ن روز, و ا=ن ماه و ا=ن شهر
حرام است, خون و خواسته� =كد=گر هم بر شما حرامست. آ=ا من پ.غام خود را
بشما رسان.دم? اى خداوند گواه باش! اى مردم! مسلمانان برادران =كد=گر اند,
و بدون رضاى كسى مال برادر گرفتن روا ن.ست, آ=ا من پ.غام خود را بشما
رسان.دم? اى خدا گواه باش! اى مردم! پروردگار شما =كى, و پدر شما =كى
است, همه اوالد آدم.د و آدم از خاك, همانا كه بهتر=ن شما پارساتر=ن
شماست, عرب را بر عجم برتر� ن.ست, مگر به پارسائى. آيا من پ.غام خود را
بشما رسان.دم? اى خدا گواه باش! امروز د=ن شما را كامل ساختم, و نعمت

خود را بر شما بسنده كردم, و براى شما آئ.ن اسالم را برگز=دم...."

۱۴



درد دل

اى امانت دار تهذ=ب كهن!اى مسلمان! اى تو  حق را مو�تمن 
اى زدستت كار دن.ا شد درستا=ن بود درس ح.اتت از نخست
"سِر مرگ و زندگى بر ما گشاد"رهنما درس سعادت با تو داد
تا نگردد حق =كد=گر تل\با=د ا=ن حبل المت.ن بودن بك\
م.كند ما را به خو=شى رهبرىم.دهد تلق.ن راه برترى
م.دهد درس مساوات نژادنوع انسانرا به توح.د و سداد
ن.كوئى, تقواى اسالم.ست بازپ.ش ما مق.اس فضل و امت.از
زندگى جزا=ن بود شرمندگىا=ن بود اس اساس زندگى
هست همدوش حقوق اقو=ادر طر=ق ما ضع.\ ب.نوا
ن.ست كس را امت.از بى سبباعجمى را ن.ست فرقى با عرب
كى فتد در بند و ق.د ا=ن و آنمسلم آمد مرد حُر اندر جهان
ن.ست و=را امت.ازى در حسبروح مسلم چون شد آزاد از سبب
مى شمردر ك.ش اسالمى گناهفرق جنس احمر و سرخ و س.اه
مرد حُر را مرد دانا مى شمر!جز ره وحدت نپو=د مرد حُر
درس حق از وى گرفتن ميتوانمرد حُر گويد بتو اسرار جان
نشو تن, ترز=ق ا=مان م.كندك.ش وى تكم.ل انسان م.كند
ن.ست تن را بر وجود جان ظفرجان و تن را پرورد با همدگر
جان بود چون خواجه� ا=ن قافلهتن بود جانرا در=ن ره راحله
جان ما باشد اس.ر آب و گلگر نباشد تن مط.ع جان و دل
م.كند نظم رعا=ا و سپاهجان چو شد در كشور تن پادشاه
آدمى را از شَرشَ ا=من كندتا بدان تسخ.ر اهر=من كند 

نوع آدم را صراط راست.ن    
مى نما=د مرد مسلم ا=نچن.ن

۱۵



درد دل

در ب.ان منزلت جان و تن
و نگهدارى اعتدال در ب.ن آنها, وآفات وارده بر اسالم

تن بود خادم, نباشد ضدوندجان و تن باشد بهمد=گر ممد
حق چن.ن قانون پر سودى نهادجان و تن مسؤول  تقوى و سداد
هر دو را  روز جزائى م.رسدهر دو  را  وعدو و ع.د خوب  و بد
جان ز باال, تن ز آب و خاك و بادهر دو را نام "خالفت" حق نهاد
ا=ن ز خاك ت.ره م.گ.رد بناآن بود همچون مال=ك پر صفا

تخم جانرا در ك\ خاكى بكشت=ن و آنرا هر دو با قدرت سرشتا
 ارجمند۱گردد از انوار روحشتا كه خاك ت.ره و تارو نژند
گردد ا=ن نوع شر=\ از ف.ض جانمظهر نام "خالفت" در جهان
هست جانى روشنى با تن حر=\مقصد تخل.ق ا=ن جنس شر=\
باشد انوار خالفت را محكنى بود مقصد كه جان فرد و =ك
كم بها باشد همى تن ب.روان=ا بود جسمى تهى از تاب جان
آدم.ت را دو عنصر مى شناسپس بود جان و تن ما چون اساس
جسم بى جانرا بها=م مى شمر!جان بى تن را ملك خواند بشر

جان و تن باشد مراد  آدمى
عنصرَ=ن ا=ن نژاد آدمى 

دل بدست آور دگرها را بهل!اى مسلمان! اى ترا حق داد دل

۱۶

 و نفختُ ف�ه من روحى (اآل�ه).۱

ز اعتدال هر دو دل آگاه دارجان و تن را پرورش الزم شمار



درد دل

تن چو ب.جان شد شود ح.وان صفتجان بى تن را برد رهبان.ت
زاده� افكار =ونانش بدان۱آن بود "و=دانت" هندى ب.گمان 
ر=شه� فكر "اپ.كور"ش, شناس۲وان دگر از "ماد=ت" دارد اساس 
ماده را بر جان ما سازد جرىقرن بستم از ره ح.وان گرى
چون همى كاهد ازو نورِ روان:ماده از وى خرم و سبز و جوان
پر دغا پر خدعه و مكر و دروغال جرم تهذ=ب نو شد بى فروغ

ل.ك د=ن ما ز راه  اعتدال
هر دو را نشو و نما داند كمال:

الرهبان.ةَ فى االسالم

مى نداند جاده� صدق و صفاز=ن سبب رهبان.ت را ك.ش ما
الزم آمد همره� ن.روى د=ن:مر مسلمانرا دو كت\ آهن.ن 
پس "اعدوا" را ضرورت كَى شدى۳گر بجان بودى اساس زندگى 
با عبادت با نماز و با ص.امت.غ ح.در نامدى براز ن.ام
"فى سب.ل اللّه" و امر "فاقتلوا"۴نامدى امر جهاد و "جاهدوا" 

۱۷

 دو عنصر مهم تصوف كنونى فلسفه و�دانت هند و نو فالطون�ت �ونان است, كه۱
روح حق�قى اسالم را كشت و ش�خ عطار در تذكره خود با�ن امر اشارت كرده "كه

.۲, ج ۲۰۷بعد ازان طر�قت به فلسفه كش�د چنانكه معلوم هست" تذكرة االول�ا, ص 
 ق,م) ف�لسوف �ونان, مؤسس مدرسهْ طب�عى حظ و لذت كه۲۷۱-۳۴۲ اپ�كور (۲

ماد�ت را نشو و نما م�دهد.
 تلم�ح به آيه� قرآنى واعد والهم ما استطعتم من قوه...۳
 و جاهدوا فى سب�ل الله حق جهاده (اآل�ه).۴

ال جرم س.\ خدا, شد از ن.امچون چن.ن شد امر خالق انام



درد دل

خوش همى رخش.د همچون آفتابت.غ مسلم در جهان پر آب و تاب 
مرد مسلم شد گرفتار هالكتاكه جان را آمد ازتن انفكاك
گشت آثار پر=شانى ع.انجان بتن افسرد, و تن شد ناتوان
از تن ما قوه و ن.رو ربود۱=كطرف افكار "رهبان هنود" 
ر=خت بر ما انده شبخون نو۲از دگر سو فكر "افالطون نو" 

ال جرم شد روح ما زار و ذل.ل
دل تهى از درد, و تن آمد عل.ل

وى گرفت از امى =ثرب سبقرهنماى ما امام راه حق
پ.شواى صالح و مرد گز=ن۳"مالك" آن مَّالكِ ملكِ عقل و د=ن 
اشك ما بر خاك پاك او رسان""اى صبا اى پ.ك دور افتادگان
شد چو دست فلسفه بر د=ن درازا=نچن.ن فرمود آن داناى راز
زود م.گ.رد و خواهد شد سوال:آن خداى صاحب قهر و جالل
كرد بدعت را بآئ.ن هم پلهزان كسى, كام.خت د=ن با فلسفه
كَى تواند درك اسرار دگرزانكه عقل نارساى ا=ن بشر
م.دهد شرحى بطور بس نكوجز همان سر=كه د=ن ما ازو
=ا برآرد پرده از رمز ح.اتكَى شود كشاف سِر كا=نات

۱۸

 عنصر و�دانت فلسفه هند كه در تصوف اسالمى آم�خت, و عزلت را آفر�د,۱
حضرت مجدد احمد فاروقى با ا�ن روح غ�ر اسالمى مجادله فرمود.

 فلسفه نو فالطون�ت كه از مدرسه اسكندر�ه به اسالم آم�خت و عنصر مهم۲
تصوف اعتزالى را تشك�ل داد.

.رض گفتار حضرت امام مالك ۳



درد دل

تا كشا=د ا=ن گره را با نجاحعقل انسانى ندارد آن صالح
بر روانش باد از ما صد سالمالجرم آن هادى خ.ر االنام �

راه توح.د و عدالت را كشود
ل.ك زنگ خلط و بدعت را زدود:

 تركتُ فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا, كتاب اللّه و سنتى
(الحديث)                                                           

"بشما كتاب خدا و سنت خود را گذاشتم, اگر بآن چنگ زن.د, هر آئ.نه گمراه
نخواه.د شد..."

راه حق را هم ازو افتاد شقبدعت آمد چ.ز نو جز راه حق
زو هالك ك.ش و هم آئ.ن مافلسفه بدعت بود در د=ن ما

پ.شواى آن گروه صالح.ن اعظم مرد د=نرضال جرم فاروق
داد امرى ا=نچن.ن بى قال و ق.لوقت فتح مصر و فتح ارض نيل
زانكه ا=ن دانش برد ما را به شرتا بسوزد مخزن علم بشر
كَى فتادى آدم از راه صالحفلسفه گر داشتى روح نجاح
مى نما=د راه پر چاهى دگرچونكه ا=ن علم و كتب دارد ضرر
بر ره كژى همانا مى بردنوع آدم را به طغ.ان خرد
مى نبا=د كرد ب.جان و پل.دد=ن ما را ز=ن خرافات جد=د
فلسفه باشد رَه� تخم.ن و شكد=ن بود تلق.ن و ا=مانرا محك
ا=ن فزا=د وهم وظن در سالك.نآن بزا=د شوق و ام.د و =ق.ن

۱۹

ا=ن فزا=د انده تخم.ن وظنآن دهد آرام جان و قلب و تن



درد دل

ا=ن دهد ما را به بى دردى نو=دآن فزا=د عشق و احساس و ام.د
م.توان رفتن بران ره راست.ند=ن بود راهى كه با صدق و =ق.ن 
نوع آدم را ترقى هاى ب.شم.توان بر اصل د=ن و راه ك.ش
راد مردان غ.ور و هم خب.رز=ن سبب اسالف داناى بص.ر

مى نمودندى چو جان خود نگاهخرافات س.اه ك.ش خود را از
نوع انسانرا براه مستق.م:با اصول د=ن و قرآن كر=م

                 رهنمائى پ.شوائى كرده  اند
د=ن حق را رونقى نو داده اند

كرد كاخ د=ن ما ز=ر و زبرل.ك چون آراى اقوام دگر
ر=شه� اسالم.ت از ب.خ كندعنصر فكر اجانب شد بلند

ك.ش حق افتاد از نشو و نماىت.غ اعدا=ش بر آورده زپاى 
آتش او در درون او فسرد"۱"زنده قومى بود از تأو=ل مرد 
"كندى" و "بو نصر" و "ابن مسكوى" ۲"ابن رشد" و "فخر رازى", "بو على" 
كار دين از منطق شان بى نظامعاشق =ونان و تاو=ل و كالم
حكمت شان همچو زهر پرگزندرفت قرآن از ك\ و د=ن شد نژند

۲۰

 مطلب تاو�لى است كه حكماء در آ�ات و نصوص كردند مثال ابن س�نا در رساله۱
 نبوة را از نقطه� نظر نفسى۱۲(فى اثبات النبوات و تأو�ل رموزهم و امثالهم) ص 

و حكمى تحليل كرده و كوش�ده است كه نصوص را تأو�ل و با نظر�ات فلسفى
تطب�ق دهد, در�ن افكار فارابى و د�گران هم با وى سه�م اند.

 ع) و امام۱۱۹۸-۱۱۲۶ ابن رشد: ابو الول�د محمد بن احمد ف�لسوف اندلس (۲
 ع) و �عقوب الكندى ف�لسوف۱۰۳۶-۹۸۰فخرالد�ن رازى و بو على س�ناى بلخى (

 هـ) و ابو على ابن مسكو�ه۳۳۹-۲۶۰عرب و ابو نصر محمد بن طرخان الفارابى (
ف�لسوف مشهور پارسى.

باطناً داراى انواع كروبظاهراً شير=ن و عقل افروز و خوب



درد دل

فاسد و تار=ك و ب.تاب و توانرنگ د=ن از حكمت  =ونان.ان 
از براى حفظ د=ن امرى بداد: اعظم مرد رادرضال جرم فاروق

زانكه مسلم حاجتى اى ن.كخو:تا زنند آتش بآثار عدو
تا نبازد ك.ش خود اسالم رامى ندارد آنچنان اوهام را
هست راهى بس صح.ح و مستق.مچونكه  ا=ن ك.ش  صالح  آمد قو=م
عدل او گ.رد ز ا=ن و آن خراجپس ندارد چ.ز نو را احت.اج
د=ن ناقص ر=زه خوار ا=ن و آند=ن اكمل بى ن.از از د=گران
م.كشد, تنها بود فرمانرواد=ن اكمل عنصر ب.گانه را
از همه جز گفته� پ.غمبرىز=ن سبب شا=د بود ا=ن د=ن برى
غ.ر آن هر چ.ز نو مهلكتر استاصل محكم گفته� پ.غمبر است
مى ن.فتد, گر بود مرگست و آزپس مسلمانرا بد=گر كس ن.از
ن.ست ما را مورد عجز و قبولجز ره� قال اللّه و قال الرسول
مسلم و غ.ر اللّه آمد گرد و چركمسلم و غ.ر اللّه آمد كفر و شرك 
كَى كند دستى بد=گرها دراز?مسلم و قرآن و عشق و سوز و ساز
توت.اى چشم اوزان گرد و خاكمسلم و بطحا و عشقِ ارض پاك
هم ازو شد گرمى ما فى الصدوردل ز عشقش ما=ه دار هر سرور
كوچه ها=ش م.رود تا كوى دوستهر نس.مش م.رساند بوى دوست
كاندران ل.الى ما را هست جاىمى برد ما را بآن ن.كو سراى
اشكهاى گرم من ر=زد بج.باى صبا! اى قاصد دار حب.ب!
وارسان بر درگه عال.جنابقطره� ز=ن گوهر پر آب و تاب
از فق.رى مى سزد برگ ترىمن ندارم ارمغان د=گرى
مى كنم اهداى آن پاك.زه دراشك خون.نى كه دارم در بصر

در جناب پاك سردار سل\

۲۱

"گر قبول افتد زهى عز و شرف"



درد دل

"ا=ن سخن پا=ان ندارد باز گرد"مى سرا=م قصه� ش.ر=ن درد
قصه اى از عشق آئ.ن رسول � باز گو از ك.ش و از د=ن رسول �
قلب او بوده چراغ آب و گلتا مسلمان داشت عشق او بدل
پيروانش آدمى را راهبرعشق وى سامان هر فتح و ظفر
كامرانيها, فتوحات و مراداز ره عشق و خلوص اعتقاد
را=ت انسان.ت افراشتندجملگى از نور ا=مان داشتند
جمله بودندى نگهدار مت.نش.وه� خود را ز خلط آن و ا=ن
گشت روشن, از ره و آئ.ن شان:الجرم دن.ا ز نور د=ن شان
مسلم آمد سرور ا=ن قافلهپر ز رحم و عدل و داد و عاطفه
زنگ ح.وانى ز روى دل زدودنوع انسانرا ره مردى نمود
شو پدر را صالح و ن.كو خل\پس تو هم اى مسلم فرخ سل\!

"اى امانت دار تهذ=ب  كهن
پشت پا بر مسلك آبا مزن"

۲۲



درد دل

جنگ فقر و سرما =دارى قرن ب.ستم
و منزلت اسالم دران

از عدم بنهاد در دن.ا قدمدر جهان آمد چو آدم از عدم
اوفتاده دست تسخ.رش درازدر جهان آب و گل با حرص و آز
پ.ش رفته در جهان چند و چونهر كرا شد قوت بازو فزون
ثروتى در دست هر =ك بى شمارز آب و خاك و پول و امالك و عقار
=ا زدست فاقه آمد واژگوند=گرى در حالت فقر و زبون
واند گر در فاقه و اندوه و غمآن =كى داراى انواع نعم
واند گر دست ن.از او درازآن =كى در زندگانى ب.ن.از
رنج ازو, واند=گرى گ.رد ثمرآن =كى مزدور و چاكر, رنجبر
آن بود بادار, و او شد رنجبرمحنت ازوى, پول و ثروت از دگر
ذره از من, مهر از سردار منزحمت از من, راحت از بادار من
زان وى س.م و زر و ياقوت و گنجزان من اندوه و جان پر زرنج
كلبه ام تار=ك و بى نور  چراغمن ندارم نان و آرام و فراغ
من گذارم عمر خود در مزبلهوى نش.ند در قصور عال.ه
زندگى را من شمارم چون مماتوى كند در كاخ پر نعمت ح.ات
جسم من عر=ان و محتاج حص.روى بپوشد پر ن.ان و هم حر=ر
جسم من از رنج سنگ.ن پر ضررقوت من از قوتِ خون جگر
م.گذارد گشته در لذات محووى ندارد كار و عمرى را به لهو
جان من ب.تاب و قلبم نا صبورمن ندارم وقت شادى و سرور

=ن بود ظلم ستمگر بر فق.ر ا

۲۳

داد من اى دادگر از وى بگ.ر!  



درد دل

ا=چن.ن ب.ند ز همد=گر گزندفقر و ثروت در جهان چون و چند
م.كشاند نوع انسانرا به شرا=ن بود افراط و تفر=ط بشر
واندگر را اشتراكى مى شمارآن =كى شاهنشه و سرما=دار
ن.ست ا=ن و آن صراط مستق.مهر دو اندر غصب ثروتها سه.م 
آدم.ت در خطر از ا=ن و آنهر دو كاهد جان ا=ن ب.چارگان
تا كه تازد هر طرف ب.چون و چندا=ن برد مل.ونر ما را بلند
د=گران را ن.ست حق اعتالآن كند =كتوده را فرمانروا
هر دو را از آز و خونخوارى سبقهر دو استبداد و دور از عدل و حق
انده جان فق.ران را مپرسفقر ز انها در نه.ب ب.م و ترس
گر چه آمد =كد=گر را ضد و ندهر =كى در ش.وه� خود مستبد
ا=ن و آن كَى رهنماى زند گ.ست?فرق استبداد جمع و فرد چ.ست?
كَى برد ما را بشهراه كمال?تا نباشد بين هر دو اعتدال
مى نسازد همدم خود را فق.رتا غنى  از راه  اجبار ضم.ر 
مى نباشد بهره� خاصى ع.انتا فق.رانرا ز ثروتهاى شان
كَى رسد تا منزل خود قافله?كَى ب.ا=د جنگ شانرا خاتمه
مشكالت زندگى بر ما كشادد=ن احمد � شهره� صلح و سداد
تا فزا=د رونق ا=ن كا=ناتكرد ما را امر اعطاى زكات
تا رهاند نوع انسانرا ز شرمقصدش توز=ع ثروت در بشر

"لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا"
م.دهد ما را  پ.ام بس نكو

هست در ج.ب تونگر پر حذرد=ن ما از اجتماع پول و زر
بهره اى را بر فق.ر ب.نواال جرم بخشد ز گنج اغن.ا

۲۴

م.كشا=د راه تسه.ل ح.اتهم بنام صدقه وبرّ و زكات



درد دل

مى نباشد در ن.از سرق و مكرتا رهد ب.چاره از اندوه فقر
تافتد ب.چاره را حقى بچنگهم نباشد احت.اج ضرب و جنگ
خواجه� نوع بشر فخر عجمرهنماى ما شهنشاه امم �

ب.نوا=انرا به لط\ خود نوازرض ۱ا=نچن.ن فرمود وقتى با معاذ 
م.دهش با ب.نوا=ان حز=نواستان از اغن.ا و بعد از=ن

تا شود اصالح حال  ب.نوا 
ا=ن چن.نش جان و ن.رو  مى فزا 

ا=كه باشد پر ز  اندوهت جگراى فق.ر! اى مرد زار و رنجبر!
دل ز ت.غ روزگارت شد قلماى توئى سرما=ه رامشق ستم
م.كشا=د رمز صلح  كا=ناتد=ن فطرت باشدت راه نجات
واكشا چشمى نگاهى كن بغور!م.رهاند مر ترا از ظلم و جور
د=ن حق سازد ترا با اخت.اربهره ات معلوم و حقت آشكار
مر ترا بايد همى برخى دهنداغن.ا مجبور بخشش بر تو اند
م.دهد وى را جزا حىِ قد=رگر توانگر مى نبخشد بر فق.ر
ب.نوا را پروراند آن چنان:د=ن ما شد حامئ ب.چارگان
هر غنى از ترس عقبى و جزا:تا نخواهد حق خود از اغن.ا
تا نما=د ب.نوا را چاره اىخود بگ.رد دست هر ب.چاره اى 
ا=ن صدا خ.زد ز هامون عربا=ن بود اجبار قانون عرب

۲۵

 اشارتست بآنكه وقتى حضرت رسول اكرم � حضرت معاذ بن جبل را براى۱
عاملى زكاة به �من فرستاد او را چن�ن گفت: خُذ من اغن�ا ئهم ورد فى فقرا ئهم كه

از هم�ن قول فلسفه� عم�ق زكاة ظاهر است.

د=ن ما شد رهنماى كا=ناتا=ن بود درس مساوات ح.ات



درد دل

زو نما=د چاره� هر ب.نوامى ستاند از غنى پول.كه تا:
مى نبا=د گنج سازد ناسپاستا ن.فتد ثروت اندر ج.ب خاص

ا=ن بود شهراه  كار  اعتدال
ب.نوا=ان  را ازو روشن مآل

۲۶



درد دل

عقل و عشق
ما در ا=ام همچون تو نزادعقل من! اى همدم واال نژاد
هم توئى حالَّلِ جمله مشكالتاى ز تو بست و كشاد كا=نات
اى توئى اعطاى خاص كبر=اءابن آدم را تو دادى اعتالء
از تو آمد علم ما را انبساطكلبه� اغر=ق از تو پر نشاط
آب و تاب ما بود از بسط تورنگ و بوى كا=نات از دست تو
از تو آمد آبروى قافلهاى توئى خالق علم و فلسفه
در جهان بر ترى قانون توئى!رهنماى فكر افالطون توئى!
با تو دارم گفتگو  =كدو سخناى خرد! اى عقل دور اند=ش من!
پس چرا در شك فگندى همرهان?گر توئى حَالَّل هر رمز نهان
با كمال درد وانده ا=نچن.ن:آن =كى از دست تو دارد ان.ن
و اكثر سعى العالم.ن ضالل"نها=ة اقدام العقولِ عقال
سوى ان جمعنا ف.ه ق.ل و قال"و لم نستفد من بحثنا طول عمرنا

(امام رازى)                                 

پس چرا نالد ز دستت اصف.اگر نه اى عقل آدم نارسا 
مى نهد گامى درون كوى عشقهر كسى از تو گر=زد سوى عشق
خو=ش را در دامن عشق افگندتا ز جنجال حوادث وارهد
م.رهاند جان ما از چند و چونكوى عشق آمد مدار هر سكون
از ره اجبار, سو=ش مى پردالجرم هر صاحب عقل و خرد
وارهد از دام هر وهم و گمانتا شود حاصل ورا  آرام جان

۲۷

بر روان او خدا رحمت كنادپ.ر رومى مرشد روشن نهاد



درد دل

نَى نواز كوى ل.الى نكوستآنكه داند سِر وصل و هجر دوست
عقل ما را م.برد در بارحقمى سرا=د قصه� اسرار حق
تا بناى عقل سازد واژگونم.رود در مأمن عشق و جنون

"آزمودم  عقل  دور  اند=ش را
بعد  از=ن  د=وانه سازم خو=ش را 
هست  د=وانه  كه  د=وانه  نشد 
ا=ن عسس را د=د و  در خانه  نشد"  

(رومى)                                                                                

مى پرد هر سو بسعى ب.شترعقل ما مرغى بود بس ت.ز پر
واكشا=د بال و پر اندر فضااو همى خواهد كه در جو هوا 
پرده� اسرار مخفى بر دردهر طرف پرواز آزادى كند
مى ن.ابد راه ا=ن رمز خفىمى نفهمد ل.ك, سرِ زندگى
مى ن.ا=د در مشامش بوى آنبال تحق.قش همى سوزد چنان:
عقل نامد آدمى را رهنمونز ابتداى آفر=نش تا كنون
مى نشد ش.ر=ن و نى كارى نمودكام وى از كش\ اسرار وجود
دست اندر دامن عقلى نزدالجرم دانشوران پر خرد
رخت رحلت بسته بر سوى دگرهر كسى ز=ن دار پر شور و خطر
مى گر=زد زان جهان پر شروردر سراى عشق پر ذوق و سرور
مضطرب را م.دهد ع.ش ملوكتا شود فارغ ز اوهام و شكوك
پس جنون عشق ما جاو=د بادم.دهد تسك.ن قلب نامراد
كَى رس.دى قلب آدم را سكونگر نبودى در جهان عشق و جنون 

۲۸

كَى ره.دى از كژ=هاى وبالكَى شدى فارغ ز اوهام و خ.ال



درد دل

آن سكون و نَى نوازى را بب.ن!۱اضطراب روح رازى را بب.ن 
اوفتاده از خرد اندر تعبآن ز دست عقل آمد مضطرب
غرق مستى و سرور و حظ و ذوقواند گر از راه عشق و جذب و شوق
تا كشد وى را ز اوهام و ظنون:دست وى در دامن پ.ر جنون
مى برد عشقش فر از آسمانم.كند س.ر گلستان جنان
عشق وى را روشنى ها م.دهددل تپد از ظلمت  عقل و خرد
تا رهاند روح ما از چند و چون دست ما و دامن عشق  و جنون

"ه.چ  قومى  ز=ر چرخ  الجورد
بى جنون ذو فنون كارى نكرد"

(اقبال)                                                 

آگه از ماضى و از فرداى ما"مرحبا اى عشق خوش سوداى ما"
اى طبيب جان و تن, اى دادگر!مرحبا اى مرهم زخم جگر!
همدم اندوه و رنجى هم طرباى توئى  آرام  جان مضطرب 
م.دهى نور و سكون و جنبشىقلب آدم را زتو آرامشى
"گر فزون گردد تواش افزوده اى!"اوستاد علم آدم بوده اى!
نور قلب ما ز مهر تو فزونمرحبا اى عشق پر شور و جنون!
ب.نوا=انرا همى بخشى نوا!اى توئى سرما=ه� هر ب.نوا
زخم ما را داروى مرهم توئى!آب و تاب فطرت آدم توئى!

رنج  ما را  الت.ام  درد  ده!
شعله�  سوز تپش پرورد ده! 

۲۹

 در مصراع دوم اشارتست به موالناى روم, و بشنو از نى چون حكا�ت م�كند۱



درد دل

بر زم.ن آمد زعرش برترىقلب مسلم تا ز نورت شد برى
رونق بازار مجد او شكستتا كه دامان تواش رفته ز دست

اى شب =لداى ما را آفتاب را ز تو آبى و تابرضت.غ خالد
مهر ما را روشنى از شعله ات!از نغمه اترض لذت بانگ بالل

مى برى ما را بدن.اى دگر!گر نمائى چهر روشن را چو خور
جنبش افسردگان از گرم.ت!شورش شور=دگان ازگرم.ت!
درد مندان را تو درمانى زنومردگانرا م.دهى جانى ز نو
ت.غ ما را م.دهى آبى دگرپ.كر افسرده را بخشى شرر
مرحبا اى درد, واى سوز درون!مرحبا اى عشق واى شور و جنون!

                باز ما  را  ده  ز نو,  دردى  و  سوز
جان ما را  از  تب  و  تابت  فروز!

آنكه مى نازد به وى قلب و جگررضباز ده ما را ز نو, سوز عمر
سوز وسازى بخش وشورى جنبشىبرفروز از خاطر ما  آتشى 
صاحب دردِ درونى را فرست!باز =ك عطار و رومى را فرست
از نواى نى نوازى, مى نواز!تا نوازد داستان سوز و ساز
واكشا از مشكل ما ا=ن گره!خون ما را گرمئ جوشى بده!
ملتِ دل زنده� مرد آفر=ن!قلب پر سوزى و پر درد آفر=ن

باز افگَن در جهان و بام و كوى=ك جنون, =ك شورش پر هاى و هوى
جان ما را ساز مجنون خردوارهان ما را از شبخون خرد

عشق من اى منبع  آرام  دل!
باز  ما را م.رهان  از  آب  و  گل

۳۰



درد دل

حكا=ت
آن س.اح فرنگى كه در ب.ن وحش.ان مجله را م.خواند

صاحب تدق.ق و تحق.ق فزونج.مز آن دانشور قرن فنون
كرد ب.ن وحش.ان چندى درنگاو همى گو=د كه س.اح فرنگ
خالى از تهذ=ب و دانشهاى نو۱آن س.اهان.كه در دن.اى نو 
م.گذارد عمر خود را در وبالبا كمال وحشت و جهل و ضالل
او همى د=دى كتاب معرفتدر ميان مردم وحشى صفت
مى نشستى در شعاع آفتابپ.ش چشم وى همى بودى كتاب
مدتى مى د=د مردِ با خردابلهى زان وحش.ان بى خرد
از كتاب و د=دنش دارد نص.باو چه م.دانست كا=ن مرد عج.ب
دور باشد جان ابله ز=ن صفتاو چه م.دانست علم و معرفت?
زانكه بودى آدم وحشت سرشتاو چه م.دانست تحر=ر و نوشت
از علوم و دانش و فن اممروح وحشى از كتاب و از قلم
مى شمارد لهو و باطل ب.گمانمى نباشد آشنا از ا=ن و آن
كَى گذارد در شناسائى قدمتا نداند ابلهى حرف و قلم
از كتاب و دانشش باشد فراغاو شناسد آب و خاك و دشت و راغ
او چه داند ماجراى فرهى?روح او آگه نباشد از بهى 
كَى سرا=د نغمه اى از سوز دلمى نه ب.ند چشم او جز خاك و گل
در م.ان آب و گل افتاده بنددل درون س.نه اش تارو نژند

۳۱

 دن�اى نو: امر�كا.۱

جان وى در ت.رگى ها واژگوننى نص.بش دانش و علم و فنون



درد دل

حق دهد ما را ز حال او نجاتهمچو ح.وانى بود وى را ح.ات
دارد اوضاع عج.بى ا=ن گروهمى پرستد چوب جنگل, سنگِ كوه
در وجود او به.م.ت قوىبى نص.ب از فيض نطق آدمى
آدمى را ش.وه� نطق نكوستفرق آدم با بها=م نطق اوست
كَى بدربار خدا محرم شدى?گر نبودى نطق, كى آدم شدى

ر=خت نور لم =زل  بر مشت خاك
"علم  اسماء" برد ما را  از مغاك

ا=كه دارى قلب و جان با تم.زباز گردم سوى مطلب اى عز=ز!
داستانى همچو قند و ن.شكرقصه� وحشى بتو گو=م  دگر
ال جرم آن ابله وحشت مآبپ.ش آن س.اح چون د=دى كتاب
قصه� مرد و كتابش را نموددر م.ان همرهان خود سرود
چ.ز نو از مرد س.احى چنان:گفت گو=م با شما اى همرهان!
او همى ب.ند بسوى آن كتابمى نش.ند در ض.اى آفتاب
جز فزود قوه� چشم و بصرمى ندانم اندر=ن سِر دگر
مردمانش گ.رد از وى هم ض.اءچشم او روشن ز نور ا=ن دوأ
چشم وى را زو بود نورى دگروه چه اكس.ر و زهى كحل البصر 
او بود بس ت.ز بين اندر نظرچشم ما تار=ك و تارو هم كدر
ما چو طفل و او بود دانا و پ.رما چو كور=م او بود ب.نا, بص.ر
م.رود در جنگ و ش.ر آرد بچنگاو بود داراى شمش.ر و تفنگ
در م.ان جنگل و كوهى غر=بما ز ب.م و ترس ا=ن نوع عج.ب
ج.ب او پر, ك.سه� ما شد تهىوى كند بر مرز ما شاهنشهى
ما ند=د=م اندكى زان ب.ش و كماو  خورد ا=نجا چه الوان نعم

۳۲

از كتابى چشم پروردن بودا=ن همه اسرار آن ديدن بود



درد دل

كَى بمان.م ا=نچن.ن خوار و غر=بگر شود ما را از=ن نعمت نص.ب
م.رساند ما ببام اعتالچشم ما روشن شود گر, ز=ن دوا
اى عز=زان همدمان مهربان!ال جرم اى همرهان, اى دوستان!

با=د ا=ن اكس.ر آوردن  بك\
ت.ر ام.دى فگندن بر هدف

مرد س.احى ب.امد با كتابروز د=گر چون بر آمد آفتاب
مدتى شد بر كتابش سر فرود=كطرف بنشست و  دفتر را كشود
با ه.ا هوى هجوم از بام و درنا گهان آن وحشيان پر خطر
هر كسى را =كورق شد دست.ابآمدند از بهر =غما� كتاب 
زانكه آن وحشى چن.ن دادى سبقهر يكى م.د=د سوى آن ورق
هر =كى سوى ورق كردى نظرتا شود افزون ورا نور بصر
تا فزا=د نور چشم دوستانهر ورق شد پاره پاره ارمغان
اندكى تكل.\ و آس.بى رسدبعد ازان گر وحشئ ا=را ازرمد
تا رهد از رنج و درد و ع.ب و ش.نپارهاى كاغذى مالد به ع.ن

۱نى حق.قت را بظن باشد وطن =ن بود يك جلوه اى از وهم و ظنا

كَى بنور حق رساند ظن, بشرحق دگر اوهام و ظن باشد دگر
آگه و ب.نا و دانا و خب.رتن چو وحشى, جان بود مرد بصير
كوركَى داند شعاع آفتابمى نداند وحشئ سِر كتاب
كَى رهد از اندهِ تخم.ن و ظن?كَى رسد فكرش بسر علم و فن
مى پرستد ماده را مردِ سخ.\ماده باشد تار و تار=ك و كث.\

۳۳

 وان الظن ال �غنى عن الحق ش�ئا (اآل�ه).۱

ما=ه� كام و ظفر, سِر فتوحماده  كَى داند  فروغ  جان  و  روح 



درد دل

از كتاب عشق وى گيرد سبقجان ما آگه ز ذوق عشق حق
ز ابجد عشقش سبق خواند, چنان:طفل  ما  در مكتب  اسرار جان 
پر فروزد ماده اش از نور وىتا  بداند راه كش\ نور وى 
نور جانش م.رساند تا كمالماده  باشد  موجد وهم و ضالل 
ذره ها را پرورد مهرى دگرذره باشد ماده و جانش چو خور
بر جهان آب و گل نور افگن استمهر جان از نور =زدان روشن است
از شعاع نور مهر كبر=اءماده� تار=ك را باشد ض.اء
ماده� تار=ك كَى گشتى چنانگر نبودى تابش  انوار جان 
منبع انوار آثار علومكَى شدى داناى اسرار علوم
از خالفت منصبش اعال بود۱تاج فخرش "علم االسمأ" بود 
تازگى بخشد ورا از بوى دوستنور جانش مى برد تا كوى دوست
كَى رهد ا=ن ماده از چنگ خطرگر نباشد نور جانش راهبر
آدميت را رسد از وى گزندا=ن درد آن, همچو ح.وان نژند
سِر كاغذ را مى شمارد ا=ن نمط:همچو آن وحشى نداند سِر خط
نور چشمش بر فزا=د در نظرتا شود افزون ورا نور بصر
ماده� وحشى چه داند اصل آن?سِر خط را مى شمر چون سِر جان
فارغ از دن.اى پر شور و گزندما چو وحشى, روح ما از ما بلند
ما به بند ماده افتاده چنان:او برد ما  را  به اوج  آسمان 
مى نباشد ه.چ ما را آگهى:كز  رهِ   وحشت  ز فرط ابلهى 
از بهشت دلكشاى جان فزااز عروج جان و سِر ارتقا
تا بپرد بر فراز آسمانمى تپد دلهاى ما در شوق آن

۳۴

 و علم اآلدم االسماء كلها (اآل�ه).۱

بشنود از هات\ غ.بى صدا:اندران دربار و عرش كبر=ا



درد دل

قطره باشد وصل در=ا ا=نچن.ن"السالمُ فا دخلواها خالد=ن"
از المهاى فراقش س.نه چاكجان ما اندر جهان آب و خاك
اوفتاده در جهان اهرمناو همى نالد ب.اد آن  وطن 
ن.ست ب.هوده صدا=ش جانستاناو همى گر=د بشوق نَى ستان
از جهان جان صدا خ.زد چن.ن:مى سرا=د نغمه هاى دلنش.ن

"كز ن.ستان  تامرا  ببر=ده  اند
از نف.رم مرد  و زن  نال.ده  اند"

۳۵



درد دل

همه مائ.م و د=گر ه.چ!
منزلت بلند آدمى

فاش گو اسرار جان ما بمن!من كه باشم گوى اى دانا بمن!
از چه دن.ا اوفتادم در مغاك?از كجا=م, از كجا آ=م بخاك?
مى تپم چون بسملى در موج خوناز چه گشتم خسته و زار و زبون
از حرم در بند ا=ن د=ر و كنشتآمدم در ق.د دن.ا از بهشت
ا=نچن.ن پ.مانه� شوقم شكستراحت و آرام دل دادم ز دست
همدم اندوه و =ار ناله ام!تا به بند آب و گل افتاده ام
ت.رگى د=دم ز اندوه و گزندپا نهادم در جهان چون و چند
با شدم تاج خالفت ز=ب سرل.ك دارم خلعت "احسن" ببر
از براى من بود دورِ زمنا=ن جهان و آن جهان باشد زمن
ا=ن فضا و كوه و دشت و ارغوانا=ن عناصر ا=ن زم.ن و آسمان 
كا=نات و ارض و هم نارو جناناز براى من بود, اى همرهان!

"باده در جوشش گداى جوش ماست
چرخ در گردش اس.ر هوش ماست
باده  از  ما مست شد, نى ما ازو
قالب از ما  هست شد,  نى ما ازو"

(رومى)                                                 

اهرمن از من كند ب.م و هراسمن نهادم علم و حكمت را اساس
خانه� وحشت شد از من واژگونمن شدم خالقِ انواع فنون

۳۶

طى نمودم منزل هر ارتقاءپر كشودم در جهان اعتالء



درد دل

آسمان و اختران و آفتابا=ن فضاى ن.لگون و خاك و آب
ا=ن همه را ز=ر تسخ.رم شمر!ز=ر فرمانم ب.امد بحر و بر
كس چون من اندر جهان كارى نكردمى پرم اندر فضاى الجورد
برتر=ها بخشدم, فن و هنرعلم من آرد مرا فتح و ظفر
مى فزا=د رونق هر بحر و بربهر تعم.ر جهان دستم نگر!

فكر من معمار آئ.ن ح.ات
عقل من آرد نوى در كا=نات

اى تو ما را رهنماى با وقوفمن كه باشم باز گواى ف.لسوف!
شمه اى ز اسرار بزم و انجمناز تو روشن راه دانش, گو بمن
تا كشائى عقده از كار وجودمى سرا مزمار اسرار وجود
واكشا اسرار جان و تن بمنپرده اى از كار پنهان بر فگن
مى ندانى از نگاه امتحان۱ل.ك دانم شمه اى از سِر جان 
دانشت بر ماد=ت دارد اساسزانكه چشمت مى نه ب.ند جز لباس
اندران جا كَى پر=دن م.توان?ماده كَى داند رهِ معراج جان
ره ندارد در بهشتش فاسق.ن۲جز به اطم.نان نفس راست.ن 
هم از=ن ره عرش معنى را رسى!گر شود اصالح نفست آدمى!
گر كنى بر جاده� همت ثباترونقى گ.رد ز عزمت كا=نات

۳۷

 اشارتست به قل الروح من امر ربى و ما اوت�تم من العلم اال قل�ال. و در مصراع۱
دوم مقصد علوم تجر�بى و سا�نسى است كه بر شالوده تجربه و امتحان متكى

است.
 �ا ا�تها النفس الطمئتة ارجعى االربكِ راض�ةً مرضيه فاد خلىِ فى عبادِى و۲

ادخلىِ جَنَّتىِ ( اآل�ه).

م.دهى آئ.نه دل را تو تابنوع انسانرا كشى از اضطراب



درد دل

كَى گرا=د نوع انسانى به شرا=ن بشر را م.كشى از شور و شر
ا=ن بود انجام پ.كار ح.اتمى شود اصالح كار كا=نات
مى شود روشن ورا روز مآلم.رسد آدم بمعراج كمال
از رهِ نشو و نماى جان و تنم.فزا=د رونق ارض كهن
سبز گردد ر=شه� ا=ن كا=ناتخرمى گ.رد ز تو باغ ح.ات
اهرمن گردد ز حسرت سرنگونگم شود فكر نزاع و كشُت و خون
گر نس.م آدم.ت پس وزدشاخ سرسبز اخوت گل دهد

دست ما سازد جهان را گلستان
ا=نچن.ن گر پرورش  =ابد روان

۳۸



درد دل

ب.ان ا=نكه در اسالم د=ن از س.است منفك
ن.ست

ميرسانش هم بگوش انجمنبشنو از من قصه� مجد كهن
وانما=م پرتوِ آئ.ن توگو=مت رمزِ عروج د=ن تو
بر  عدو  باشى  "اشد"  بر دوست نرم۱اى مسلمان! ايكه دارى خون گرم 
نام تو بر صفحه� خوبى رقماى توئى خالّق تهذيب امم
از دبستانت تمدن يكسبقتو بدن.ا داده اى پ.غام حق
آدمى را برتريها داده اى!ارمغان صلح و حق آورده اى!
كهنه گيتى را زتو زيبى دگرذره ها از شعله ات روشن چو خور
وا ره.دى از كژى هم از ضررتا كه درس مصطفى كردى ز بر
شست تو هر عقده� مشكل كشادامت.ازات امم دادى بباد
خرم و سر سبز همچون گلستاناز بهاران مساواتت جهان
ب.كسانرا ناصر و همدم توئى!تازه جان پيكر آدم توئى!
از گلستانش بس.ما گل زدى!تا بذ=ل مصطفى چنگل زدى

از طرازت ز=ب رخسار ح.اتى توئى مشاط چهر كايناتا
نكته اى گو=م  بتو  از  سِر  د=ن
تابناك و  پاك  چون  درِ گزين

۳۹

ب�نهم.  تلم�ح بمضمون آيه� شريفه اشداء على الكفار رحماُء۱

فكر اال اللّه بدل پروردن استك.ش ما از ق.د ديگر رستن است



درد دل

مى نسا=د گرچه بشگافد زم.نمرد مسلم پ.ش غيراللّه جب.ن
نام وى در خواجگى شد سر ورقمت.از بندگى دادش چو حقا

سنگ خارا پ.ش عزمش موم شدعبد =زدان, خواجه و مخدوم شد
ق.صر و كسرى  به وى افسر نهادتا كه تاج بندگى بر سر نهاد
در ضم.رش شورش اصالح و سوددست وى حّالل اِشكال وجود
باشد اصالح خود و هم د=گرانكار وى اندر ح.ات ا=ن جهان
مى نهد تاج خالفت  را بفرقد=ن وى را با سياست نيست فرق
پاكزادو نرم خوى و سخت كوشپادشاهانش چو زاهد خرقه پوش
وى بود دردين ودن.ا راهبرهر كه دارد تاج شاهى را بسر
همنوا, همكار سِر و جلوتشوى خطيب و رهنماى ملتش
مرسياست را رسد زو داورىهم ز دستش كار د=ن و دل قوى
دشمن از شمشير وى جانى نبرددر م.ان حرب و م.دان نبرد
هم سياست گيرد از ا=ن ره نظاماز ره د=ن است جمله انتظام 
مى توان پى بردن راه صوابگر بود قانون ما "امُّ الكتاب"
حكمرانى ها ز كار د=ن مادر كتاب اللّه نشد از هم سوا
اندرون او فروزد از يقينآنكه دارد علم  و باشد راست.ن 
م.توان كردن چنين كس رهبرىصاحب تقوى و ايمان قوى
آنكه باشد مالك علم و يقينپيشوا گشتن توان در راه د=ن
در ميان مسلمين اين فصل نيستشرط اين ره دودمان و نسل ن.ست
به زشخص ابيضى, اما شقىآن سيه چرده كه باشد متقى 
گر زاعمالش رسد ما را گزندآنكه دارد دودمان بس بلند
گر چه باشد مير و صدر قافلهنزد مومن نيست ويرا مرتبه

۴۰

م.توان بستن به وى چشم املهر كه دارد دانش د=ن و عمل



درد دل

او بود مرد مسلمانرا دل.ل۱"صاحب امر" او بود بى قال و ق.ل 
هر كه باشد در امور دين متينن.ست منفك منصب شاهى ز د=ن
رهنما و حامى اسرار ديناو بود اليق به "امر" مسلمين
دست ما ميداد دنيا را نظامتا كه بُد داناى دين ما را امام
واند گر مال بسجده سر نهادچون =كى شه گشت و افسر بر نهاد
رشته� وحدت گسيخت از دست مامنصب د=ن و قيادت شد جدا
ل.ك از قرآن و د=ن اللّه جداگشت "سلطان" سايه و ظل خدا
تيره جان و مبتدع, نامش فق.رواند گر شد خرقه پوش و گوشه گير
اندر اسالم خشت رهبانى نهادپشت پا نهاد صمصام جهاد 
الفراق! اى دين اسالم الفراق!كار دين گرديد مختل از نفاق
هم نگفتى تاج و تخت و پادشاهتو نه بخشيدى سرير و بارگاه
بار گاهش مسجد و تختش حصيرتو بما دادى اولى االمر فقير
از دمش اعداى د=ن گرديده خوارتيغ فقرش از خالفت آبدار

نور حق اندر دم او جلوه گررضاز نيام آمد برون تيغ عمر
نور حق را داد پهنا تا فرنگداد عالم را ضياء و آب و رنگ

مى نرفتى ظلمت جهل از بشررضگر نبودى سطوت فقر عمر
آفتاب ما بيامد زير ميغل.ك چون ملك غضوض آهيخت تيغ

ضياء ,  آن   روشنى   باقى  نماند آن 
آن شراب, آن بزم و آن ساقى نماند

۴۱

 صاحب امر: اولواالمر.۱



درد دل

در ب.ان آنكه مرد مسلمان با=د همواره بت
شكن باشد

مر مسلمانرا همى بايد چه كرد?در جهان رنگ و بو اى ن.كمرد
حلقه� امر خدا دارد بپاىمرد مسلم اندرين كهنه سراى
آنكه جودش دايم و لطفش عميمجز خداى واحد حى قديم
امر حق باشد مسلمانرا پناهمى ندارد مرد مسلم پادشاه
آنكه امرش نافذ و هم مطلقستتك.ه گاه مرد حُر قول حقست

رهنماى علم و اخالق و ادبنسب � مصلح كل, امئ هاشم
عقدهاى مشكل ما را كشادداد انسانرا پيام عدل و داد
او در=ده بندهاى بردگىكرد انسانرا رها از بندگى
غ.ر ذات خالق هر دو  سراىگفت مسلم را نمى باشد خداى
اى مسلمان عالم نو آفر=ن!مى نبا=د سود پ.ش بت جب.ن
كو بود معبود اقوام بشربت بود آن پيكر چوب و حجر
۱آكل سُحت و رباها و  حش.ش يا بود آن كاهن د=ر و كش.ش

آنكه مردم داردش چشم ف.وض:۲يا بود آن مالك ملك غضوض 
آنكه راند محمل ما را به شرخسرو و شاه و شهنشاه بشر
آنكه سا=د جبهه پيشش بو الفضوليا بود مَالّك ارض و زور و پول

بشكند دست مسلمان قوى=نهمه اصنام باطل را همىا

۴۲

 سحت: آنچه خوردنش روا نباشد.۱
 تلميح به حديث الخالفة بعدى ثالثون سنة و سيصيرُ بعده ملكا غضوضاً.۲

هست راد و بت شكن, مردانه خوىمرد مسلم در جهان رنگ و بوى 



درد دل

از  رخش تابد همى نور يقيناو نمى سا=د بغ.راللّه جبين
طمطراقش قصر كسرى را شكستمرد مسلم كَى بود خسرو پرست?
راه و رسم داد و  عدل و بهترىاو جهانرا داد درس مهترى
هادم طاغوت در سر و علنبت شكن شد مرد مسلم, شه شكن
او برآورد از ملوك.ت دمارزو نشد تعظ.م شاه و شهريار
كش ند=ده چشم اين سق\ بنفشدر جهان افراخت آن فرخ درفش
تا عرب آمد بامدادِ عجمواژگون شد قصر بيداد و ستم 
مى نماندى زندگى در امتانگر نبودى درس مسلم در جهان 
۱چين و سُغد و هند و توران و بخارمصر و ا=ران و خراسان و تخار 

يافت آزادى و اخالق و ادباين همه از مهر آن شاه عرب
درس حق داد امئ بس هوشمندظلم و استبداد را از پا فگند

او بما آموخت آئين حيات
بر روانش صد درود و صد صالت

جبهه مى سائيد اقوام عجمبر در شاهنشهان  پر ستم 
راهبان اندر صوامع ب.شمارموبدان را بود دست استوار
شاه خود را مى شمردى چون خدامردمان در پ.ش شاهان جبهه سا 
كس نبود آزاده اندر روزگارخون مردم دست موبد را نگار
قول ف.صل, نعره� بس ارجمندناگهان از كوه بطحا شد بلند
چشم هوش شان كشوده يكسرهبردگان را چون رسد ا=ن ولوله
خاك خوارى بر سر شاهى ببيختبند اوهام و اسارت را گس.خت

۴۳

 تخار: طخارستان.  بخار: بخارا.۱

در رواج مسلك آزادگىبرده را دادند گاه خسروى



درد دل

بنده را ره سوى آزادى كشادرخنه در كاخ ملوكيت فتاد
روشنى افزود و هم نيروى كارپرتو جاو=د حق شد آشكار
برد ما را ره سوى سلم و صالحبانگ آزادى و خ.ر و الفالح
بت شكن گرد=د اندر روزگاردست و نيروى مسلمان روزِ كار
ا=ن بود ز اصنام ماضى =ك صنمقدرت  شاهى  ازو گرد=د كم 
موبد و كاهن كه بودى سر فراز:بعد ازان آورد دست خود فراز
هم جالل و فرِ شاهانرا شكستاز نهيب قهر او افتاد پست
سرنگون افتاد كاخ سر كشانبانگ  آزادى ازو شد بر جهان 
زاگهى, نز مال و نز ارث سل\گفت انسانرا بود عز و شرف
يا بود از دوده� شاهنشهانآنكه باشد از نژاد خسروان
خلق =زدان را ازو اندوه و دردگر نباشد همدم و همدرد و مرد
بت بود, بايد شود او واژگونا=نچن.ن بيدادگر نامرد دون

نيست شايان پرستش, اي اخى!۱ين تماثيل و بتان سرسرى ا
حق تعالى رتبه ات زانها فزودپس مياور پيش شان سر را فرود
اى مسلمان! ن.ستى خوار و نژندگر چه باشى عور و لخت و مستمند
دستِ تو بس عقده� مشكل كشادبازوانت پر زن.رو� زياد
در پناه عرش آزادى گريز!خ.ز! و ا=ن اصنام را كن ر=زه ر=ز
اى فرومانده! جهانى آفرين!بر فرازگاه آزادى نشين

اين همه بتها شكستن م.توان
پرده ها� شان دريدن ميتوان

۴۴

 ماهذه التماثيلُ الَّتىِ انتم لها عابدون (اآليه).۱



درد دل

نگاهى بتار=خ اسالم و فتنهاى وارده بران
امتان را داد درس خير و شرمرد امى هادى خير البشر
راهِ بهبود امم را او كشاداهرمن از قهر او واژون فتاد

 آمد با هداى طريقرضهم عمررضبعد ازو فرخنده بوبكر صد=ق 
لشكر صلح و صفا انگيختندفقر وشاهى را بهم آم.ختند 
 آن راد مرد نيكزادرضآن عمراز مساوات و اُخُّوت درس داد
جنگهاى نسل و آئين و زمينامتيازات نژاد و كيش و دين 
رنگهاى كهنه را يكسر زدوداز ميان جمع انسانى ربود
رونقى افزود عدل و داد رارنگِ واحد داد آدمزاد را
گشت پيدا در ميان انجمنپرتو نو زير اين چرخ كهن
كِش نديده چشم نيلى آسمانبندگانرا داد جنبش در جهان
در نگاه مير و صدر قافلهاسود و ابيض بهم شد هم پله

تا كه شد در حلقه� اهل كمالرضشد برابر با عرب شخص بالل
داد او را امئ هادى سبقتا درامد در ميان اهل حق
بندگان را داد بانگ االمانبنده شد سر حلقه� آزادگان

اينچنين نور خدا تابنده شد
بنده از وى از سِر نو زنده شد

طرح نو افگند و آئين ستيزناگهان چرخ كهن شد فتنه ريز
آنكه زو شد خوار اقوام عجمكرد پيدا كيش بيداد و ستم 
روح حريت ازان زار و زبونفتنه زائيد از فراز چرخ دون

۴۵

از دِم افسونگران از پا فتادآن خالفت آن نظام عدل و داد



درد دل

آنكه بوده كيش شاهان عجمگشت بر پا, شاهى و ظلم و ستم
گشت بنياد خالفت واژگون۱از يزيد آن شهريار پرفسون 
در جهان ازو بلند آوازه شدطرح استبداد از نو تازه شد
آل پيغمبر � ازو شد تيره پوشاز حرم بر خاست بس مدهش خروش
زو نيامد عترت حيدر هالكاو نه تنها ريخت خون سبط پاك
رفت بر آئين شاهان عجماو نه  تنها  كرد بر پاكان ستم 
شد فراوان فّره� تاج و كالهباز شاهى را فزود او دستگاه
دشنه يازيدى بخون اين و آن۲او ز منبر شد بگاه خسروان 

از يزيد آن مرد ناپاك پليد
اينهمه پستى ز بهر ما رس.د

بر  سرير آمد شه� منبر نشينفتنه ها زائيد از چرخ برين
بر فراز تيره خاك اين جهانتيغ  خون آلود او شد خونچكان 
زو شكسته رونق اين انجمنروح آزادى ازو شد ناله زن
بر روانش باد آنچ.زى كه هست۳دست او مينا و جام ما شكست 

الفغان از ظلم اين قوم سفهمنصب فقر و خالفت شد تبه
شد سرير شاهى او را نگارخون سبطين رسول نامدار
االمان از راى آن مرد دغلعرش حق لرزيد و ك.شش شد بدل
مسند استمگرى آراست و رفتبارگاه خسروى آراست و رفت

۴۶

 يزيد ابن معاويه اول.۱
 فردوسى در شهنامه گفت: دريغا كه اين تخت منبر شود -برو نام بوبكر و عمر۲

شود. يزيد اين آرزو را عملى ساخت.
 عليه ما عليه.۳

اهرمن شد چيره بر اين بارگاهبعد ازو رسم خالفت شد تباه



درد دل

بامدادان تيره تر از تيره دوشمى نيامد باز يزدانى سروش
بر جهان آبرو  يازيد دستاو شكوه فقر ما را در شكست

فتنه ها گرد=د هر سو آشكار را كرد خواررض و عمررضكيش بوبكر
تاج شاهى نا كسى بر سر نهادهر كسى در فكر شاهى او فتاد
ايدريغا, صد دريغا بر همه!زور و زر شد حاكم اين قافله

اشك حسرت ريزم و خون جگر
اى برادر آى! و درد من نگر!

وال يزيدُ الظالمين اِال تباراً (اآليه)

اهرمن افزود, و مسلم گشت كمچيره شد بيداد و ظلم و هم ستم 
صد دريغ بر رهنماى اين گروههر طرف افزود شاهى را شكوه
بر فزوده ظلم و استبداد راپشت پا زد مسلك اجداد را
درب آزادى بهر سو بسته شدآنچه مى شايست نا شايسته شد
آفتاب ما بيامد زير ميغشاه ما يازيد بر بيچاره تيغ
او فراهم كرد بى پايان سپهظالم  آمد  بر فراز تخت شه 
زو نماندى آبروى ديگرانتاخت و تازى كرد بر گيتى چنان:
آل ناصر, دوده� سامانيان۱آل سفاح و گروه روگران 

از بخار, و روم و ايران و تترهمچنان آن شهرياران دگر

۴۷

 آل سفاح: دودمان عباسى بغداد, روگران: آل صفار سيستان. آل ناصر: غزنويان۱
محمودى كه زادگان ناصرالدين سبكتگين بودند. سامانيان: شاهان بخارا.

دست خود در شيوه� استم زدند برهم زدندرض و عمررضطرح بوبكر



درد دل

ظالمان را  شد فزون بيداد و آزشيوه� ظلم و ستم شد زنده باز
مسند عدل و خالفت با لگدآزمند آمد فراز تخت و زد
اى برادر بر مسلمان خون گرى!تازه تر شد شيوه هاى بتگرى
تيره تر گرديد و كم شد فّرهىكشور عدل و مساوات و بهى
۱ميفزايد رنج و اندوه و تباراندران خاكيكه ظلم آمد بكار

هر طرف افزود واويل و ندمتيره شد روز غريبان از ستم
هر طرف برخاست بانگ الفغان ريخت خون يكجهان ۲ابن يوس\

باز نامد در زمين فرخ سروشغيرت حق ناگهان آمد بجوش 
تا كشد از ت.غ, اين قوم سفهاز ختا انگيخت تا تارى سپه
آفتاب شوكت شان شد فرو۳هر يكى صد پاره از تيغ عدو

نى بخارا ماند, نى بغداد و بلخ
بدر روشن تيره تر شد همچو سلخ

ميرساند مردمانرا تا عدماين بود فرجام بيداد و ستم
نى ستم كش ماند از خوارى برىنى ستمگر ماند و نى استمگرى
زينهار اى همرهان اى همرهان!شعله� ظلم و ستم سوزد جهان

مى نبايد سوخت زين شعله وطن اهرمن ۴جور باشد مرده ريگ

۴۸

 تبار: هالك.۱
 ابن يوس�: حجاج سفاك.۲
 پيش از خروج تاتاريان, مردم از ظلم شاهان آنقدر بجان رسيده بودند كه اين۳

طور دعا ميكردند و باآلخره مقبول گشت: اى خداى  زمين و سياره- پادشاهى
فرست خونخواره - عدد مردمان زياد كند - هر يكى را كند دو صد پاره!!

 مرده ريگ: ميراث.۴

آنچه آمد از ستمگر پادشاهاز ستم گرديد حال ما تباه



درد دل

هر نفس رنج و الم بر ما فزودقرنها سوزيم اندر نار و دود
آنكه گويندش شهنشاه بلندخون ما ريزد بسود آزمند
ما همى سوزيم و مى خيزد انيناو بود در كاخ خود راحت گزين
كو ندارد نان و  زاد ره ببرمى شود قربان شه آن رنجبر
۱جان فدا سازد براى شاه و پ.ر تن برهنه, گرسنه, مرد فقير

اى فلك! بر هم زن اين طرح كه.ن
تا برامد دست حق از آستين

۴۹

 پير: طبقه� روحانيون.۱



درد دل

مواق\ ثالثه� اسالمى
(۱) مساوات كامل 

در ميان ح.ص و ب.ص امتانزير چرخ  نيلگون اى همرهان!
آن =كى آمد, دگر بر گشت بازقومها اندر نشيب و در فراز
برد انسانرا براه پيشرفتسالها چرخ كهن بر گشت سخت
تافت بر گيتى ز سق\ نيل پوشپرتو جاو=د مهر علم و هوش
ريخت بر آدم فيوض علم و ديناز فراز گنبد چرخ بر=ن
۱گشت روشن تيرگيهاى زمى در چراغ هوش و عقل آدمى 

يافت آنچيزى كه و=را مى سزيدروح انسانى ز اهريمن رهيد
يافت انسان شمه� علم لدندر اروپا ريخت طرح نو زبن
چهره بر افروخت از نيلى تتقمهر نو تابيد از اوج افق
مشعل آزادگى افروخت نوَشد بشر در راه دانش زود رَو
در اسيران روح نو از سر دميد۲خواب افالطن به تعبيرى رسيد 
باز تابيد از فلك آن آفتاب۳در فرانسه شد بنا� انقالب 
بانگ نو بر خاست اندر چارسوشد بنا� بندگى از بن فرو

"انقالب! اى انقالب! اى انقالب! راد مرد انقالب ۴گفت روسو,
مى نيايد مرد حُر دربندِ آزآدمى را نيست فرق و امتياز

۵۰

 زمى: مخف� زمين.۱
 مقصد جمهوريت افالطون است.۲
 انقالب كبير فرانس.۳
 ژان ژاك روسو: يكى از علماى بزرگ فرانسه.۴

شد برابر در ميان جامعه"زندگانى پيش اسپيد و سيه



درد دل

مر بشر را داد درس اعتالشد به باال اين صدا از اروپا
بندگانرا داده آزادى سبقآنكه خوانندش همانا درس حق
در جهان رنگ و بو, اى نيك بن!ليك زير گنبد چرخ كهن

در ميان امت اعرابيانز مساوات اتم دارم نشانا
در ميان نوع انسانى فزونآنكه آمد قرنها پيش از كنون
ليك آزادى مسلمان آفريدنى اروپا بود و نى علم جديد
بانگ آزادى ز قوم هوشمنداز ميان دشت يثرب شد بلند

داد مردم را نجات از بندگى
مر بشر را مژده� فرخندگى!

۵۱



درد دل

حكايت
نمونه� مساوات كامل

آنكه بودش نقد داد و دل بك\با تو گويم قصه از حال سل\
و ز مساوات زمان باستان گويم بتو يكداستانرضاز عمر
كز نهيبش فرشاهى اوفتاد آن راد مرد ن.كزادرضآن عمر

تا رهاند مردمانرا از گزندبر فراز منبر آمد بهر پند
 مران۱گفت: پ.ش از پاسخ من گپبود شخصى در ميان حاضران
"اى خليفه! سَر فراز انجمن!با تو دارم دعو� د=روزه من
نى فزوده بود برخ كس نه كمشد برابر بخش مال مغتنم
شد مساوى حصه� ما و شماتو گرفتى بَرد و كسوت همچو ما
پس چرا پيراهنت همچو منست?من ببااليم همى چون از تو پست
پس چرا پيراهنت شد راستگون?گر نبردى بهر خود از حق فزون
وانكه قد وى بود در كوتهى:آنكه باال=ش بود سر و سهى 
كوتهى كَى مرد باال را سزد?الجرم در پيرهن فرقى بود
بُرده اى بَرد يمن را هم دو چند!چون بباالئى همى از من بلند
اينچنين كردار زيبد مرترا?اى خليفه! ايكه هستى كد خدا
زان بپوشى پيرهن آراستهكز حق ديگر بگيرى خواسته
تو بپوشى پيرهن, اى دل كرخت!مردمت باشند لوچ و عور و لخت
مر خالفت را چنين كس كَى سزد?آنكه دارد اينچنين كردار بد

۵۲

 گپ: سخن.۱

تا روى بر راه ن.كو� سل\!ما ترا داد=م امر خود بك\



درد دل

اين بود آئين داد و آشتى?تو زما بردى, و بر خود ساختى!
دست ما در دامن تو اوفتاداين بود اندر خورت اى مرد راد?
گفتگوها با تو, اى فرخ نژاد!۱همچنان دار=م اندر روز داد? 
رونق جور و ستم شد از تو كمتو نبودى مرد ب.داد و ستم

"اى توئى ما را پنه روز نبرد
بر ره ب.داديان اكنون مگرد!"

لحظه اى شد سر بجيب او فروچون شنيد آن مرد حق اين گفتگو
از شكوهش دشمن د=ن واژگونگر چه وى را بود ن.روى فزون
چونكه حق را بود در گفتارش بُنليك او را رنج نامد زان سخن
اين عمل مر مردمانرا كيمياستمى نرنجد مرد حق از قول راست
مو�منانرا شيوه� كار و عملچون بود آزادى قول و امل
اين بود آزادگانرا يك سبقكس نمى بندد زبان از گفت حق

هر كسى گفتى مرادش پيش اوى زين گفتگوىرضمى نياشفتى عمر
سر فرا  آورد, گفتا اى انام!چون شنيد از مرد حقجو اين كالم
نيستم استمگر و بيدادگر"من نباشم غاصب حق دگر
از حق خود, و زحق آن پورمنمن همانا ساختم اين پيرهن
ا=ن حقيقت را درستى تا كجاست?گفت اى پورم! بيا و گوى راست
باز گو ا=ن قصه را اى نيكبخت!۲از تو نگرفتم براى خو=ش رخت?
تا روان من بياسايد مدامتا شود روشن حقيقت بر انام

۵۳

 روز داد: يوم الدين.۱
 رخت: كسوت.۲

ش.وه� من نيست جز از راستىمن نميخواهم بمردم كاستى



درد دل

الحذر از ظلم و ازجور و فسون!بهر خود از كس نمى خواهم فزون
هاد� كل بود ما را رهنمامن بودم فردى ز افراد شما
اين بود كردار مرد دادگر?كَى  فزايم حصه� خود از دگر
در جهان پامال گردد از گزندمن نمى خواهم كه حق مستمند
فارق بطالن و حق اندر زمينمن همى  آنم كه بودم پ.ش از=ن 
كَى چنين شيوه بمن اندر خورست!من همى دادم با هريمن شكست
امتياز خويشتن بى مدرك استاين و آن اندر نگاه من يك است

االمان از امتيازات دگر
جز ره� تقوا و خ.ر بوم و بر

(۲) آزادى گفتار

شيوها و ارمغانهاى شگرفعصر نو دارد اداهاى شگرف
بنده را بخشد فرِ فرخندگىنوع انسانرا دهد آزادگى
عصر نو را داد درس بهتر=نگفت استاد اداها� نو=ن
ميتواند گفت از پندار خو=ش""هر كس آزادست در گفتار خو=ش
ميزند بانگى بآواز قوى:در جهان افرشته� آزادگى
جنبشى در عصر آزادى كنيد!"كاى اسيران! بندها را بگسليد!
تا بكَى باشد جهان بى رنگ و خال?تابكى باشد زبان تان گنگ و الل?
=وس\ تان دور از بازار مصر?تابكى در قعر چاه ذل و اِسر?

تا بكى اندر غالمى ز=ستن?
"فادخلوا فى ارض جناتٍ عدن!"

۵۴



درد دل

بارها آنرا نيوشيده جهانا=ن ندا نو ن.ست اى دانشوران
زانِ ما اين گوهر بس ارجمنداز عرب شد اين صدا ز اول بلند
ا=ن گهر را داد نيكو  آب و تابمرد مسلم در جهان خاك و آب 
نغز گفتارش بُدى درِ عدنهر كسى گفتى بآزادى سخن
آنچه ديدى ناروا و نامعافبر سر منبر بگفتى پاك و صاف

نى ز كس بيمى نه ترسى داشتى
چونكه حق را قول خود پنداشتى

۵۵



درد دل

حكايت
تا فزا=د رونق ا=ن انجمنباز گو=م قصه� عهد كهن
وه چه نيكو عصر و چه فرخ زمان!بود عهد كامرانى در جهان
هم ز آزادى نصيبى برده رابود حق گفتگو فهمنده را
مر خالفت را ازو نو شد  مرادچون بيامد نوبت فاروق راد
لب كشود و اينچنين گوهر شمرد:بر فراز منبر آمد راد مرد
بر روانتان آفرين يزدان كناد!"كاى گروه مردم نيكو نژاد
تا روم بر راه و آئين سل\مر مرا داديد امر خود بك\
تا كه باشم مر شما را رهنماىمن همى كوشم بتائيد خداى
گر بگردانم ز حق روئى بسوىليك دارم از شما ا=ن آرزوى
تا بمن گوئيد بى شرم و شكيبپس شما را هست, اى قوم نجيب!
فكر من اى قوم عنداللّه كنيد!مر مرا از گمرهى آگه كنيد!
رهنمائى قوم من! كار شماست!گر روم بر راه كج از راه راست
ره نمودن مر شما را, سوى صحو"بنده نبود بى خطر بى ز=غ و سهو 
پربها چون گوهر و درِ عدنگفت فاروق معظم اين سخن
آنكه ظالم از دم تيغش نرستاز ميان آن گروه حق پرست
مر عمر را داد آوازى چنين:قد علم فرمود شخص راستين
خاك پا=ت چشم ما را توتياست" اى عمر! گر بوده اى بر راه راست
=ا كنى ميل از ره عقل سليمور شوى دور از صراط مستقيم 
آخته اندر پئ اهر=من استدشنه� تيزم كه مرگ دشمن است
گر چه باشد فِر تو از حد فزودمر ترا ره سوى حق خواهد نمود

۵۶



درد دل

گر زتو بينم فعل ناسزامى نه پندارى تو اى ساالر ما!
گر به تيغ تيز خود ما را كشى!"بر لبان ما نيايد خامشى 

قوم حُر دارد چنين كردار نيك
قول محكم, شيوهُ گفتار نيك

) جمهوريت و ديكتاتور� فقر۳(

بود از بيداد شاهان واژگونسالها نوع بشر زار و زبون 
اهرمن مى برد انسانرا به شرمى نه بُد راهى كه آرامد بشر
بود انسانرا همانا كاستىمى نه بودى بهترى و راستى 
روشنى ها� عدالت خيره شدروز روشن آدمى  را تيره شد 
كس نديد از معدلت فرخ سراغاز جهان ناپيد شد روشن چراغ
گشت افالطن جهانرا راهبرريخت طرح  فكر جمهورى بشر
داد ما را شرح جمهورى مبيندر كتاب خود حكيم نكته بين 
تا ازو بازوى جباران شكستقرن بستم آدمى را داد دست
آنچه انسانرا همانا مى سزيدبهترين طرز حكومت را گزيد
تا شود جمهور مردم بهره يابهر كسى را داد حق انتخاب
بر رقاب مردم و خلق خدامى نباشد يك نفر فرمانروا
"ماركس" نامى داهئ نام آورىليك آمد در جهان دانشورى
خود بك\ گيرد زمام خير و شرگفت اين عالم كه بايد رنجبر
كارگر باشد جهان را پ.شواجبهه سازد بر خالف بورژوا
بر كشايد پرده از رازِ نهانحزب كار آيد فراهم در جهان

۵۷

مى نباشد در جهان جز كارگرپرچم حكمش برايد بر بشر



درد دل

آنكه راند حكم خود بر آدمىآنكه خون رنجبر چو شد همى 
مى نباشد فرق اين و آن بجاىخود فرود آيد به پائين كد خداى
داد پيغام مساوات انامبعد ازو شد بخردى انگلز نام
بود شخص رنجبر مرد گزينتا كه آمد نوبت كار لنين 
رنجبر گرد=د حاكم بر جهانكرد تعبيرات خواب باستان

شد جهانرا رنجكش فرمانروا
او فرو افگند كاخ بورژوا

ليك طرح كار گر را هم ببين!گر چه جمهورى بود فكر متين
داد حق امتيازِ  دسترنجمر بشر را اندرين دارِ سپنج
تا شود روشن شب ديجور خلقگفت بايد فقر دكتاتور خلق
ميتوان رستن ز جور شاه و ميرگر شود بر ديگران حاكم فقير
ميتوان كردن سعادت را شكارگر شود روشن چراغ رنج و كار
وارهد از رنج و اندوه و گزندكار گر گردد بگيتى سر بلند
رخت بندد از جهان كذب و فسونكاخ ثروتمند گردد سر نگون
كِش همى دانند كار بهتريناين بود اندر جهان طرح نوين 
رونق فقر از مسلمانى فزودليك پيش اندر جهان دير و زود
گر چه از شاهان ستاند او خراجفقر نيكو مر مسلمانراست تاج
هاد� ما رهنماى جز و كل:اينچنين فرمود ساالر رسل
اين بود آئين ما در حين كار"در جهان از فقر دارم افتخار"
نيك پندار و نكو اند=ش زى!در جهان درو=ش مرُ, درويش زى
اين بود نيكو شعار مرد حرُفقر باشد افتخار مرد حرُ

فكر مردم را بدل پروردن استچيست درو=شى?ز خود وارستن است

۵۸

اين مقامى از مقامات نبى استنيست درو=شى, مگر وارستگى است



درد دل

مغز او بيدار و بازو سخت كوشمرد حرُ باشد فقير ژنده پوش
دل پر از درد و روان داراى ذوقسر بلند و درد مندِ جذب و شوق
روح او رقصنده از صوت حجازدر مقام بى نيازى با نياز
راستيها را بود او رهنمونجان او پرورده� عشق و جنون
مى پذيرد راستى بى چون و چندسر فرو نارد به جور زورمند
ليك نپذيُرفت كژى و وبالپ.ش حق تابع بود بى قيل و قال
ليك باشد ژنده پوش اندر گروهگرچه دارد شوكت وفرو شكوه
ظاهر او بى نياز از خواستهباطن او شد بحق آراسته
ميتراود رود او صوت  دگرنزد او ارزش ندارد سيم و زر
آشناى فقر و اسرار جنونحل.ه� او دردِ دل سوز درون
و ز جنون داراى قلب دردمنداز خرد آگاه كنه چون و چند
فكر او اسرار گيتى را كشادگرچه باشد واق\ سِر مواد
جان او سوز درونى مى خردليك تنها نيست پابند خرد
مهر انسانى همانا دردلشيك تپش يك شور و غوغا دردلش

آشناى شيوه� نيك حيات
جنبش آرد صوت او در كاينات

قلب او از مهر انسانيست پرمرد درويشى كه دارد فكر حُر
آشنا� كاينات معنوىجان او وارسته,  بازو=ش قوى
ليك مر همك.ش خود را سر  فرو۱دشنه اش يازد همانا بر عدو 
او شرر ر=زد بجان مردماندر زبانش قوه� سحر بيان

۵۹

 اشداء على الكفار رحماء بينهم (اآليه).۱

دور از بيداد, و باشد داد گرنيست او را حب پول و حب زر



درد دل

۱زو گريزد دور شيطان رجيممردمان را چون پدر باشد رحيم 

مردمانرا پ.شوا, فرمانرواگر چنين درو=ش باشد رهنما
مى برد بر راه خوبى مردمانگر چه باشد حاكم مطلق عنان

با خبر از رتبه هاى معنوىز غرضهاى خودى باشد برىا
فِر شاهى دارد اندر زير دلقنسپرد راه كژى در كار خلق
مردمان را سوى خوبى رهنمايكنفس فارغ نه از ياد خدا
شد مساوى با تو انگر در جهاندر نگاهش مستمند مردمان

اين بود آئين دكتاتور خلق
زو بود روشن شب ديجور خلق

۶۰

 الشيطان يفر من ظل المو�من.۱



درد دل

در بيان آنكه حق همواره در اكثريت نيست
و استبداد مسلكى هم بشر را بشر مى برد

الفقيه الواحد فى رأس الجبل فهوجماعة

با تو گويم داستان نو چنين:پور خاور زاده� مشرق زمين!
تا رهاند آدميت از گزندپير مغرب داد زيبا درس و پند
آبروى حزب كوچك را ببردرأى اكثر را همانا حق شمرد
طرح آنرا بر "دمكراسى" شماردر جهان آئين نو شد آشكار
از دمكراسى سرود و از فنونپير مغرب گشت ما را رهنمون
با تو گو=م واشنو, حرفى ز من!ل.ك دارم اندر اينجا يك سخن
ه.چكس جز ا=ن ز اهريمن نرستدر جهان تقليد حق باشد درست
از گروه اكثريت بى نصيبحق بود همواره چون فرد و غريب
مرد باشد در پئ اظهار حقپس بود همواره پيكار فرق
ليك باشد بر حقيقت استوارگر چه باشد فرد تنها مرد كار
فِر او باشد فزونتر از گروهمرد دانا بر فراز رأس كوه
تا نگويد پيش شان مرد دگرتوده� نادان چه داند خير و شر?
تيرگى اهر=من آرد بر انامگر نباشد بخردى بين عوام 
بر روانش آفرين يزدان كنادنور يزدانى است دانا مرد راد
وارهاند جان شانرا از گناهآنكه بنمايد بمردم راه و چاه
زردهشت آمد بدنيا زير دلقبود بودا فرد واحد بين خلق
تيرگى را زادميت او زدودگر كليم آمد همانا فرد بود
سخت كوش و دردمند و سر فرازبعد ازان آمد يتيمى از حجاز

۶۱
كهنه گيتى را ازو ز=بى دگرنور يزدانى ازو شد جلوه گر



درد دل

بينوا را د=ده بر حق استوارهمچنين اين چرخ گردون بار بار
مرد تنها تيرگى ها را بشستدر جهان همواره از روز نخست
بهتر از افكار نا بينا گروهراى دانا مرد بينائى پژوه
در ميان شان مرد بينائى است ميرجمع نا بينا اگر باشد كثير
اين بود آئين كار كايناتمى برد شان بر رهِ خير و نجات
خاك مشرق را ازو افزود تابپير خاور پيشواى انقالب
اينچنين فرمود مرد بى همال:۱"سيد السادات موالنا جمال" 

ان الحق اليكون مع االكثريّة احياناً  

مر بشر را ن.ست ز=ن سنگ.ن خطرگر فراهم شد به شر جمع بشر
تا رهاند قوم خود را از فتورالجرم  تقليد دانا شد ضرور 
مرد دانائى است بهتر از عواموى بود  مر اكثريت را امام
به ز صد نادان بود مرد گزيندر مقام سنجش فكر متين
فكر يك دانا همانا كيمياستفكر صد كودك نيايد خير و راست
به ازان يك مرد دانائى پژوهراى طاغوتى كه باشد در گروه
گر شود, گردد همى بر ما عيان:يكنظر بر گردش دور جهان
ميگرائيدى همانا سوى شراندر ايامى كه كودك بُد بشر
نور =زدانى نتابيدى بران۲مى پرستيدى بت طاغوتيان 

او فتاده در بزه اندر فجورآدميت بود نا بينا و كور
مى نبودى پرتوى از راستىجان او در تيرگى و كاستى

۶۲

 سيد جمال الدين افغانى.۱
 مثال جوپيتر را آله اآل لهه گفتندى.۲

مهر يزدانى ازو پرتو فشانتا  برامد  بخردى از هر كران 



درد دل

مردمانرا داد ز اگاهى سبقرهنما گرد=د آدم را به حق
داد ز=بائى  به آئ.ن بهىبردشان ره سوى نور فرهى 

" گر نبودى كوشش احمد� تو هم
مى پرست.دى چو اجدادت صنم"

كرد با ما آنچه استبداد فرداى  برادر! زير سق\ الجورد 
جان ما را آورد اندر ستوههمچنان گر مستبد گردد گروه
واژگون گردد ز دست ضدوندفرد گر باشد همانا مستبد
مردمان را مى فزايد زو تبارليك آن جمعى كه باشد جور كار
ميكند بدتر ازان جمع شقىآنچه شاهى ميكند با آدمى
اين برد مال و متاع ما بباجآن برد آبروى مردم بهر تاج
اين فرستد روح ما را در عدمآن كُشد ما را به شمشير دو دم
اين فزايد تيرگيهاى روانآن فزايد كاستى اندر جهان
اين بدل گردد همانا راهزنآن بود كاهنده� جسم و بدن
زهر مهلك دارد اندر آستينهمچو ماشينى است آدم پيش اين
تا شوى آگه, شنو حرفى زمن:هر دو باشد دشمن روح و بدن
مى ستاند آن شرف, اين مال وگنجآدمى را زين دو آمد درد و رنج
جان ما رنجيد از شست شهانآنچه ما ديديم  از دست شهان
رنجهاى جور شاهانرا كشيدسالها دل از ستم در خون تپيد
هر زمانى ريخت بر خاك سيهآبروى ما ز دست مير و شه
از فرنگ آن توده� علم آشنااندرين عصراست ايدون حال ما

۶۳

از تمدن گو=د و علم و فنونمى فريبد مشرقى را از فسون



درد دل

"مشك اين سوداگراز ناف سگ است"۱ليك اين بخرد همانا بدرگ است 
اى توئى چون كودكان ناشكيب!مى نبايد خورد از ايشان فريب
در سخن ها=ش فر=ب د=گر استما چو طفالنيم و او افسونگر است

رنگ و بو=ش مى برد ما را  زجاى
واى بر ما, واى بر ما, واى واى!

۶۴

 مصراع دوم تضمين است از كالم عالمه اقبال مرحوم.۱



درد دل

ملت افغان
اى برادر گوى, از افغانِ مرد"اين سخن پايان ندارد باز گرد"
از ندائى ناقه را آور بوجد""باز گوى از نجد و از =اران نجد
وا  سرودى داستان آن و ا=نقصه ها گفتى  چو شير و انگبين
شور افگن در جهان چارسوىرَو زخود گوى و ز افغان بازگوى
اهرمن از ت.غِ تيز او نرستداستان آنكه از روز نخست
آفرين بر وى همى يزدان كناد!آنكه داند مردمانش مرد و راد
اينچنين فرمود نكته چون گهر:۱شاعر مشرق, اديب نامور

"آسيا يك پيكر آب و گل است
كشور افغان دران پيكر دل است"

قلب او از مهر يزدانى است پردر ميان آسيا, قومى است حُر
چرخ گردون را همى دانند پستمردمانش را مناعت بسكه هست
حق ز تيغ او بلند آوازه ساختآهن افرنگ در دستش گداخت
همچو او نامد بدور آب و گلسخت كوش و راست خوى و پاك دل
قهرمانان را نكردى سر فرودر زمان بندگى آزاده خو
فِرّ او افزود يونانى گروهگر چه اسكندر بيامد با شكوه
آسيا را هم نگون گرد=د بخت۲گر چه چنگيز و تِمرُ تازيد سخت

۶۵

 عالمه اقبال مرحوم.۱
 تمر: تيمور لنگ.۲

آدمى را ت.رگى ز=شان فزودنام اقوام از رخ گيتى زدود



درد دل

در نشيب افتاد قومى سرفرازآسيا ويرانه شد ز تاخت و تاز
بود افغانى چو كوه خود بپاليك در كهسار قلب آسيا
روح او پرورده� ا=ن كوهسارپيكرش چون كوه سنگين استوار
فكر آزادى به مغز او فزودانقالب چرخ گردونش نسود
از رهِ استيزه آمد در نبردهر قدر گرديد چرخ الجورد
گرچه نامدش ازجهان جز رنج ونيشصبر و استقالل او افزود ب.ش
بهره� او جور و اندوهست و غمسوخت قرنى چند در نارِ ستم
هيچكس وى را ندادى پا دزهراز فلك نامد ورا جز درد و زهر
آسمان بر وى فرستادى فرودآنچه بدُ خشم و غضب اندر وجود
فتنه ها باريد بروى ز اسمانسالها سوزيد در جورشهان 
بهروى گردون بجز كژى نكِشتدر جهان تيره, زيبا, نيك و زشت
در كنار مهر خود دادش پناهديگران را داد آرام و رفاه
مى نيامد بهره اى در زندگىبهر اين جز خون و خشم و تيرگى
دست گردون محو و نابودش نكردبا وجود اينهمه اين قوم مرد
داد گردون را همانا كشت و ماتچيره شد اندر نبرد كاينات
رخنه اندر خشم چرخ الجوردمن بقربان چنين قومى  كه كرد 
تا فرنگى را ز خاك خود كشيدشيروش غريد و باليد و تپيد
تا ز خود راند همى قوم فرنگسالها در خون تپيد و كرد جنگ
سالها كرد اندرين شدت قياممى نيامد دشنه شان اندر نيام

تا نمايد حفظ خود از دستِ غير
چونكه بُد نخچير تير و شست غير

داستان قوم من خونين بودناله� من شيون غمگين بود 

۶۶

خاك شد از خون او ياقوت گونقرنها اِستاد در ميدان خون
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زندگى از پيكر اين قوم بردپنجهه� قهّار شاهانش فشرد
واى از شاهى و زين كژ رسم و راهآه از شاهان ابله آه آه!
جملگى شد كاستى نا راستىدشمنى ها در لباس دوستى
آنچه آمد از اجانب ب.ش و كممن نمى نالم همانا از ستم 
آنكه بر ما شد همى فرمانرواليك مى نالم ز دستِ آشنا
زو نيامد راستى, جز درد و ن.شتاخت بر ناموس و عِرضِ قوم خويش

من شكار  مكر پنهانى شدم
در ضياع روح افغانى شدم

۶۷
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در بيان آنكه وحدت و نظام مشترك
علت العلل سعادت افغانست

زشك من گلگون نما=د بام و دردرد دل دارم همى خون جگر
زو  نشد ما را همانا نيك برخنالها  دارم  ز دست جور چرخ 
كرد با ما شيوهاى ريو و رنگريخت اندر جام  ما مهلك شرنگ 
زشتخو شه را زمام ما سپرد:ديگران را داد رهبر نيكمرد
تيرگى آورد و زشتى را فزودزد, شكست, و كُشت, ويرانى نمود
قلب مردم را به تير جور خستآنچه آمد پيش روى او شكست
آشنائى بهر ما چون ديو گشتعيش و راحت كرد و ابله در گذشت
از ستمهاى شه� اين سرزمينروح افغانى بيامد در  انين
آبرو� ما بخاك تيره ريخترشته� وحدت ز دست ما گسيخت
لحظه اى خود را درين آتش بسوزبا تو گويم داستانى سينه سوز
كوششى اندر نژادِ ما نماندجنبشى اندر نهاد ما نماند
بزم ما خالى ز شمع گلفروششعله هاى سوز دل گشته خموش
عندليب ماست بى پرواز عشقسينه ها خالى ز سوز و ساز عشق
آتشى, دودى و آه سرد كو?اندرون سينه داغ و درد كو?
شمع ما از سوز پنهان بيخبرشبنم ما را نمانده اشك تر
نى بباغ ماست رويان الله اىنى بدورش سوزش پروانه اى
نوحه گر جغد است اندر راغ ما عندليبى نيست اندر باغ ما
اللها را دل ز حسرت داغ داغگريها دارند نو خيزان باغ

۶۸

قطره هاى پاك شبنم, همچو دمعچشم گلها اشك ريزان همچو شمع
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جز صداى نالهاى پر خروشچهچه� بلبل نمى آيد بگوش
روى گل را تابشى از آب نيستدر چمن پروانه� بيتاب نيست
بى قرار و مضطر و آرام سوز"يا رب آن اشكى كه باشد دلفروز
از قباى الله شويد آتشى"كارمش در باغ و رويد آتشى

اينچنين اشك روانى ديده را
ده, ز فضل خو=ش قوم مرده را

با تو گويم نكته� روشن چو درپور افغان! ا=جوانِ مرد و حُر
رمز و سِر زندگانى كوشش استزندگانى را بقا از جنبش است
واكشايم عقده از كار حياتگر همى خواهى تو اسرار حيات
گر نجنبد قيد بند مردگىموج را جنبش محيط زندگى
پنجه ات چون كوهسار تو متيناى ترا حق داده عزم آهنين
در نهادت نور ايمان و يقيندر عروقت خون گرم سالفين
كوششى كاينجا فرو فرخندگى استجنبشى كاين سرمرگ و زندگى است
واق\ اسرار االاللّه شو!از فروغ نور خود آگاه شو!

شعله� وحدت بكوشش بر فروز
اندكى خود را درين آتش بسوز!

وا نما=م پرده از كار وجودنكته ها گويم ز اسرار وجود
نكته از درس تمكين حياتبا تو گويم رسم و آئين حيات
برگ و ساز هستى موج ازيم است""زندگانى از خرام پيهم است
يا رهائى از فريب اين و آنگر همى خواهى حيات جاودان
از تنازع للبقايش آبروستصحنه� دنيا مقام جستجوست

۶۹

بشنو از خاك نياگان اين صدا:اى دلت جوالنگه� نور خدا!
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غير وحدت هر چه پيش آيد بهلاز فروغ نور حق افروز دل
همچو تو گيتى دگر ملت نزادملتى بودى دلير و پاكزاد
پيكرت بودى ز تجزيه نگاهيك دل و يك فكر و يك آئين وراه
اوفتادى از سفالت در مغاككرد گردون پ.كرت را چاك چاك
مى ندارد مركز و جا� قرارپاره پاره قوم تو شد هر كنار
ب.خبر از وحدت گيتى فروزهست از بى مركزى آشفته روز
پس نيايد در شمار آدمىچون ندارد در جهان مركز همى 
او  ز نادارى بود همدوش مرگاز متاعش د=گرانرا ساز و برگ
ياوه بهر سود و نفع ديگرانقوّت بازوى اين قوم جوان
مى تپد در رنج و اندوه و محنچون ندارد رهنمائى خويشتن
بشكند بازوى نامى پهلوانبا اجانب ميكند خدمت بجان 

من نديدم در جهان آب و گل
ملتى مانند افغان ساده دل

بر اتك بگذر بگو از حال وىاى صبا, اى قاصد فرخنده پى!
۱بر بنير و كوهساران وزير بر سوات و با جور بگذر دلير

اشك من بر خاك پاك او فشانكن گذر بر مرقد خوشحالخان
بر سپيده كوه و بر افغان ديار۲بر سليمان كوه و شال و قندهار 
بوستان را از سر نو زنده ساز۳باز روى گلستان را تازه ساز 

۷۰

 كوهسار وزيرستان.۱
 شال: شالكوت كوئته.۲
 گلستان و بوستان: حوزه پشين.۳
 شلگر: غزنى.۴

اشك ريز انده و خون.ن جگر۴اللهاى گلشن شلگر نگر 
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آن شكوه و حدت و اقبال ماياد آر از دور فرخ فال ما
آب و تاب انجمن را تازه سازسوزش داغ كهن را تازه ساز
اندرين خاك س.ه زير زمينيكجهان آبرو را خفته بين! 
مردمان نيك و مردان خفته انداندرينجا نامداران خفته اند
نِه قدم آهسته تر باد صبا!تل خاكش بنيه� اجداد ما

تا نرنجد روح اجداد نجيب
اى نسيم! اى پيك پور بد نصيب!

بر روانتان آفرين =زدان كناد!قوم من! اى مردم نيكو نژاد
در كهن گيتى ز نو هنگامه سازخيز و مجد رفتگان را تازه ساز

در نيام نامرادى خفته استتيغ تيزت زنگ عزلت خورده است 
بر جبينت خاك خوارى ريختهعصر نو نيرنگها انگيخته
پيكرت صد پاره, بازويت فگاردر زمين خود ندارى اختيار
با خدايت بود دايم آشتىايكه در دل نور قرآن داشتى!
اى زتو اسالم را شانى دگر!تازه تر كردى تو آئين عمر
دين حق را بوده اى چون آفتابوحدت از تيغت گرفته آب و تاب
اين جهان را روشنى بخشيده اى!آبروى دين يزدان بوده اى!
تا رسان.دى بدو ام الكتاببر همن از آفتابت نور ياب
اى زتيغت نور ايمان جلوه گردين حق را داده اِى فتح و ظفر
پيكر ما را تو بينا ديده اى!از چه در خاك سيه خوابيده اى
اخگر اسالم روشن تر ز تواى مقام دين حق برتر ز تو
كفر و الحاد و ضاللت سوختى!شعله� توحيد حق افروختى!
بهر نشر د=ن حق بستى تو, ص\رخش همت تاختى بر هر طرف

۷۱

بر روانت باد از باال سالميكدمى تيغت نشد اندر نيام
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گمرهان را دين حق آموختى!رهروان را زادِ ره اندوختى!
تا بكى در قعر ذل باشى اسير?پس كنون بر خيز اى قوم دلير!
بيخبر از رسم و راه رهروانمضطرب از مكر و ضرب اين و آن
انتظار مرگ تا كى? تا كجا?بى نظام اندر حيات خود چرا?
كن فراهم دورِ آن افغان خامساز بهر زندگى نيكو نظام
تا شوى اندر پنه از تاخت و تازمركز نيرو براى خود بساز
تا بكى در تيرگى روشن خورت!تا بكى صد پاره باشد پيكرت?
اى گرفتارى بصد گونه تعببى نظامى كرد روزت همچو شب
بهره ات اندوه و رنج زندگيست!اينهمه زائيده� المركزيست
بر سرت تازيد افرنگى سپهتا شدى از هم جدا گشتى تبه
با شما دارم همانا حرفى چنداى اتك, اى ترنك و اى هيرمند!
باز هم هستيد با هم آشناشد اگر صد پاره آغوش شما
مى نبايد ريخت آبِ روى خو=شيك محيط آشنا داريد پيش
در محيط زندگى جنبش كنيد!قطره قطره را فراهم آوريد
جنبشى مانند پيك تيز گاممى نزيبد باز ماندن از خرام

آبِ روى خود نبايد ريخت بيش
كرد بايد فرق بيگانه ز خويش

۷۲
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اشك
آه و درد سينه تاب آورده اماز جگر سوز كباب آورده ام
آه من تير جگر دوز من استگر=هايم ناله� سوز من است
مى نما=د قصه� سوز جگراشك گلگونى كه ريزد از بصر
گوى از افغان و اين قوم دليرايكه دارى قلب آگاه و خبير
تيرگى برد از جهان پرگزندآنكه برق تيغ او پرتو فگند
آشكار را رمز اِالّ ساختهتيغ الَ را از نيامش آخته
دلبرى را هم ز او اندوختهمسلم از او قاهرى آموخته

قاهرى با دلبرى آئين وى
مسند شرع نبى تمكين وى

باز آور جان ما را در خروشمرحبا اى نيك پَى فرخ سروش!
باز بر افرز مجد غزنوىداستان كهنه اى را ده نوى
كو بهار مجد فرور دين ما?كو چراغ شوكت ديرين ما?
اندرين جا مرد خود كامى نماندشوكت ديرينه را نامى نماند
شعله اى, داغى,  دلى, دودى بده!خيز! و ما را از زيان سودى بده!
رنگ و روى مسلمى پژمرده استتابش شرع نبى افسرده است
بر فلك بدُ گرچه شان مسلمينتاب و تب رفته ز جان مسلمين
ذوق جنبش سر بسر خوابيده استفطرت سيما بئ ما خفته است
رهروان از ذوق رفتن بيخبربسمل ما از تپيدن بيخبر
اشكها لبريز و پيكرها نژندنالها بيتاب و دلها دردمند

۷۳
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تا كه قوم ما به غفلت خواب رفتآن فروغ مهر عالمتاب رفت
كاخ مجد ما, همى ويرانه كرددور ايامم  چنين واژونه  كرد 

الجرم ريزم ز ديده اشك تر

۷۴

دامنت سازم ز مژگان پر گهر


