
پ�ام عصر

كتاب زندگانى

بآن قوميكه خوردى گژدم و ماركتاب آسمانى را خدا داد
جهان را شد همى روشن شب تارروانشان روشنى يابيد زانرو

ز شمشيرش جهانى گشت روشنعرب شد زنده از تنزيل يزدان
نمى گويم بياوه چيزكى منبپرس از قرطبه اين داستانرا

همان مهر خدا گرديد تاريكعجم شد چيره چون بر روح قران
"مبين" آمد همى تاريك و باريكز تأويل حكيم  و  فكر صوفى 

درو ديدم همانا هر چه شايدگرفتم چون بكC تفسير رازى 
كه جان را زو همى نيرو فزايدولى  كو   آن  كتاب آسمانى? 

ولى اينهم تهى از كهنه تابش۱"جواهر" داد ما را شيخ طنطا 
همى پامال ما, از Jاوه دانش?نميدانم چرا شد روح قرآن

ز دست ما همين فرخنده پيغامبروز داد خواه  داد خواهى
مگر آسان شود مرگ و سر انجامكه ما را بهره اى زوب�ش ازين نيست:

۱

 اشارتست به تفسير امام رازى و تفسير الجواهر عالمه طنطاوى جوهرى.۱
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يمى بودم بسى خيزان و موّاجهمى گويد بما اين "درس جاويد"
ستاند باJبل از من همى باجكنون   جوئى  نمى ماند ازان يم 

بدادم آدمى را زندگانىمن آوردم پيام نيكى وفرّ
زخوى نيك و صلح جاودانىبچشم خيره اش نورى فزودم 

بخواند اين همه تفسير و اسراراگر  جبريل  آيد  بر  زمين   باز 
ز دست ما بنالد پيش داداربگويد آنچه من آورده ام كو?

فتاد از بسكه بى ياور و بيكسهمانا بر كتاب اللّه جفا رفت
"كتاب زندگانى" باشد و بسنمى باشد كتاب فيلسوفان 

زدست ما رود گفتار يزدانفغان اى مسَلم پاكيزه بنياد!
يكى آيات يزدانى فروخوان!يكى شعله ازين مشعل برانگيز!

ترا فِر جهانبانى ببخشودترا  "ام   الكتاب" افزود دانش 
جهان را جمله بر روى تو بكشودزمرز چين تا هسپانيا بين

تو آلودى ورا با تيرگى هاپيمبر داد درس راستينت
بران درسى كه دارد زندگى ها۱اساطير ارسطو را فزودى 

۲

 اشاره باين بيت خاقانى:  قفَلِ اسطوره+ ارسطو را   بر در اَحسَنُ المِلَل منه�د.۱
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ندائى آمد از باال بگوشم:سحرگه چون كشودم مصحC پاك
همى درد ترا داروc نوشماگر خوانى مرا اى پور مشرق!

پيام زندگى دارم در آغوش!ترا بخشم زنو جاويد بودن
مرا اى پور مشرق باز مفروش! يهودى رايگانم۱چو  احبار 

هزاران پرده ام بر چهر روشنمنم شاكى ز "مال"ئى كه افگند
كند از دست وى فرياد و شيوناگر آيد كنون جبريل و بيند

منم دستور و راه زندگانى!تو اى مسلم چرا از من رميدى? 
ببخشم بالِ پروازيكه دانىرسانم مر ترا تا منزل دوست

چرا آوارهg دشت جنونى?سراغ كوى لياليت دهم باز
روانت دررهg عصر كنونىمرو جائيكه يابد تيرگيها

در آغوشش بود زهرى و نيشىزمان نو بدامن فتنه دارد
كه از آباء همى فرخنده كيشى!تو اى كودك مياال دامنت را

كه رنگ و بوى او دلها برد بازامان از عصر نو زين لولئ بد
نيامد سوى من بالى به پروازز سحر او همه مدهوش گشتند

۳

 يشترون آيت الله.۱
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جوان مشرق

رسد دركنه اسرار نهانىبباال سرو و چشم تيز بينش
كه دارد در نهادش جاودانىولى غافل ز استعداد پنهان

تهمتن, ژنده پيل و شير شرزهببازو سخت همچون سنگ خارا
تنش از بيم وى افتد بلرزهز نيروJش رسد سودى بديگر

كه كوشد بهر سودِ دJگران سختمرا زين پيكر رعناست نالش
ندارد فكر سود خوJش بدبختتنش حماّل بار مغربى ها

نخيزد مرد حُر زJن كج كالهانهمه مصروف عيش و نوش و زينت
" تو گوئى آفتابا نند و  ماهان"ببردارد همى سوت فرنگى

نيامد در كمند پهلوانانجوانى بود نيرومند و زيرك
برامد از گروه نره شيرانولى آموخت اكنون عِلم "م�شى"

ندارد كهنه دردى, آتش و جوشز افسون فرنگى دل فسردش
به پ�ش اجنبى استاده خاموشزبهر لقمه نانى خم كند سر

دلى دارد بسان سنگ خارانبا شد جوش و جنبش در نهادش
كجا شد چ�ن و توران و بخارا?بكردار زنان گرJد و گوJد:

۴
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خودى را چون همى كردند پدرودمرا زين نوجوانان ناله اى هست!
نخيزد ز انجمن شان نالهg رودندارد بزم شان گرمى و سوزى:

ندارد شعله اين آتش نهاداننواc ناc رومى را فسردند
ز هند و سند و تهران و سپاهانكهن كانون عشق شان خمش بين!

ز Jادش رفت رفتار نياگانفرنگى شيوه آموزيد شرقى
به تقليد درى كبكى است شادانبكردار كالغ ابلهى گو:

محمد زادگان را برده اى بودگهى پيش قجر افتاد واژون
بشاهان و به سلطان جبهه فرسود۱دمى در بارگاه خان و نواب

جبين خود گذارد پيش شاهانجوان بت شكن گرديد بيجان
ازين بى ننگ دارم دادو فغان!ز بهر لقمه اى  بت مى پرستد

همين گردن كلفتان بى Jقين اندندارد جان شان آن شعله و سوز
بم�دانى كه آنجا صد بميرنديك افرنگى برد صدها نفر را

روانى تار و تارJك و فسردهدلى دارند و سوزى نى, نه دردى
ز بس تن پرورى باشد فشردهبكردار تهمتن سخت, و ليكن

۵

اشارتست به خاندان قاجار ايران, و محمد زائيان كابل, و خانان سرحد۱
بلوچستان و نوابان هند و شاهان عجم و سلطان تورك.
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ندارد پيشهg جز دود و قهوهجوان قرن حاضر از عرب ب�ن!
پئ لولى بگردد ياوه ياوهشبانگه مست جام بيهشى ها

گذادر عمرخود در ياوه و الفنمى داند كه اجدادش چه كردند?
جوانى بيخبر از فرِ اسالفدلش باشد تهى از آرزوها

رسان از ما درودى پور طى راگذر كن اى صبا بر كوفه و نجد!
زمانى چشم بكشا دوش و دى رابدست آور همى فرِ نياگان

فرامُش از تو اى مرد نكوزادنداى  سيد افغان چرا شد? 
بگويد تاترا نو , پند استادفرستم من نسيم كوه كابل

تو خالد زاده اى اى سر و باال!مرا باشد عقيدتها به ك�شت!
تو آوردى بما, پيغام بطحاتو آوردى بدنيا روشنى را

شما را هست بوىg درگهg دوستاال اى نوجوانان نكو پى!
همانا توتياى چشم ما اوستنسيم نجد, و گرد كوى ليلى

تو اى پور عرب خود ناشناسى!مرا با خاك كويت آشنائى است!
چرا اكنون چنين بى درد و پاسى!تو پيغام  خدا دادى بمردم!

مرا با اين عجم زادان سرى هستنه تنها دارم از تو داد  و فرياد
نه ما را نى ترا, اكنون فرى هستز پيغاميكه دادى شد فرامُش

۶
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نه زيبد اينچنين بى درد بودننه من دارم دلى نى تو, خدارا
نبايد پيش جالَّدان غنودنفرنگى دشنه آمد تيز و بُران

ندارد دJگرى حقى درين خاكزمين ماست كشورهاى مشرق
بدست اجنبى, بيدرد و بى باكنبايد داد  اين زيبا زمين را

همى تازد فرنگى سخت و بيباكيكى بكشا, تو چشمى پور مشرق!
سخن گوJم ترا, بر خيز چاالكنمى دانم چه خواهى كرد چاره?

ضيائى بخش مر پاك�زه جانرايكى آن كهنه كانونرا برافروز!
كه بخشد روشنى تيره روان راازان مشعل همى نورى برانگيز

 را اكنون فرى نيست۱زرنج و بستهمى گريد بناله دهلئ زار
ز حسن تاج زيبا گوهرى نيستنميدانم چه آمد بر بخارا? 

بما اى همدمان و ليك ما را:جفاها رفت از گردون پر كين
خدا را, همرهانِ من! خدا را!ازين استمگريها عبرتى نيست

ز الهور و سپاهان, از هر ورَى۲بگو از "حسن الحمراء" سخن گو! 

۷

 زرنج و بست شهرهاى بود در سيستان و مجراى هيرمند و مقصد از تاج, تاج۱
محل آگره است.

 الحمراء قصرى بود در اندلس از آثار مهم اسالمى.۲

بيا گرييم, اى مرد نكو پَى!جمال چهر مشرق شد فسرده
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فغان از دست بيداد شه و ميرز جور بى امان چرخ دون داد!
تو اى دادار, دادِ من ازو گ�ر!فسرد از جور اين و آن تن زار

ولى ن�روc گفت و گوى آن كو?بدل دارم سخن ها, نالهg زار
درين ره كَى توان كردن تگ و پو?نيارد كس درين مورد سَرودن

توان دانست آنكو رمز فهمدخموشى راست يكعالم سخنها!
همانا خشك و تر زاتش بسوزدگر آه دلم آيد ب�رون بازا

۸
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دخت مشرق

گذارم درد و آه خود به پ�ششمرا با دخت مشرق گفتنى ها است
نمايم زهر عصر و نوش و ن�ششورا گوJم ز عصر و فتنهg نو

نگاهى تيز بين با Jد درين عصرترا اى ماهرو اى سرو باال!
كه دارد كاستى و كژى و قصرنمى شايد فريب عصر نو خورد

ترا از رنگ و بوJش مى فريبدبدامن فتنه ها دارد زمانه
كه زين لولى هزاران فتنه خيزدنبايد داد دست خود بدستش

گر آئى از وثاقت همچو مهتابتو اى پرده نشين كنج عفت!
ولى تنها فراز چرخ مى تاب!جهانى را ز نور دانش افروز!

اال اى ماه سيما دخت زيبا!مرا در خاك پايت گفتنى هست
كه سازد دستِ او بلخ و بخارابه آغوشت جوانى پرورش كُن!

۱كه خيزد نامور مردى محمد ز آغوشت مرا اميدوارى است

همو سيلى بروى دشمنش زدهمان مردى كه مامش داد درسى

۹

 سلطان محمد فاتح عثمانى.۱
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برافگن اين نظام واژگونهزمام پرورش اندر كC تست!
كه دارد درد و سوزى گونه گونهبجان نو جوانان آتشى ريز!

به پور خود بده تو درس توحيدسرت گردم اال دخت نكو پى
كه نام نامئ شانست جاويد!باين كودك بگو فِر نياگان

همى ترسم بتو اى پاكدامن!امان از فتنه هاى قرن بستم
كه مانى از همه آفات ايمنز رنگ و بوى اين لولى بپرهيز

ز رقص و عورى تن دار زنهارز تقليد اروپائى بپرهيز!
حيات پارسائى مغتنم دار!براى علم و دانش زندگى كن!

۱ولى دورى بفرما از تبرُّج نميگويم نشين در كنج خانه

اگر آيد برون بهر تفرُّجمسلمان زاده را كى زيبد اينكار?

همانا كار و بار زندگى كُن!۲اگر آئى برون با غض ابصار 
بپاكى آى و حق را بندگى كن!پى دانش اگر بيرون برائى!

همى بگريز اندر مسلم آغوش!ز آغوش گزند افزاى اين عصر
ازين فتنه همانا روى مى پوش!هواى عصر حاضر پر گزند است

۱۰

 وال تبرجوا تبرج الجاهلية االولى.۱
 يغضضن ابصارهن (اآليه).۲
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تو اى نيكومنش مگراى مگراى!با فرنگى بتان عور و ب�باك
نكو  خوى تو دختر! باد بر جاى!ولى باJد هنر آموخت و دانش

نزيبد مر ترا اين هرزه گردى!تن آرائى براى شوى خود به
كجا شد شرم و طور راد مردى?فرنگى گر بر قصد با دگر زن

خدايت داد پاكى چون فرشتهباين شوخى مياال جان و تن را
به پاكى و عفاف آمد سرشتهتوئى مام جوانى كزدم تو

اگر دادى ز كC دامان عفتمرا اى ماهرو يم با تو نجواست
روانت تيرگى يابد ز ظلمتنيفروزى بنور خود جهانى!

زدست تست اين گل چهره سيرابتوئى استاد پور شرق ز اول
همى يابد فزونتر تابش و آباگر كوشى تو اين نو باوهg تر

توئى آرام دل, اى سرو خندانتوئى اى دخت! كد بانوى خانه
ز Jك لبخند شيرين تو درمانهزاران رنج و درد پور مشرق

همى آزرم تو جان آفرين استنگاه چشم تو آرام دلها
دم گرم تو اى مه! دلگزين استدل غمگين ما را همدمى باش!

كه دارد جان وى سوز درونىبآغوشت چنين كودك بپرور
كه باشد نور آن اندر فزونىچراغى در دل پورت بيفروز

۱۱
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زخاور طرز كودك پروردن آموزفراهم آر از دانش متاعى
روانش را زتاب كهنه افروزباو در شير خود ده ذوق شرقى!

بپورت درس نو از زندگى دهندارد شرق ما پخته نظامى
باJن آشفتگان فرخندگى ده"نظام نو" همى اندر كC تست

بت خاور, بت شاه و بت پولهمانا شرقى اكنون بت پرستد
دلش را با خدايش دار مشغولتو وى را باز ميخوان سوى توحيد

كه دارد دردى و سوزى نهفته!بيا بنگر دالرامم دلم را
كجا گفتن توان حرف نگفته?ازان دفتر نوشتم سطر چندى

تو دخت بوذرى سلمان نژادى!بزى اندر عفاف و عصمت خود
۱تو تيپوئى و محمودى بزادى! هنوز اندر دمت آن سوز و گرمى

۱۲

 ت�پو سلطان شهيد هند و سلطان محمود غزنه.۱
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نظام نو
دمى با خوJشتن پرداختن بهبيا اى همدم رنج و غم و درد
سخن از دوست و درد خوJشتن بهنباشد عصر حاضر دور خفتن

كه ما وقتى زخود آگاه گرديم نماند منظر سير زمانه
نبايد بى خبر زين راه گرديمهمانا  كاروان  اندر رحيلست

كه اين اجزا  بهم آيد فراهمهمى  شايد  بما  نيكو نظامى 
نباشد بهرهg من, زانِ تو كمنباشد فرق, اسپيد و سيه را

بگردانيم با هم ساتگين رابهم جوشيم و بزم گرم سازيم
بيند ازيم فرق آن و اين رازافغانى و از هندى و رومى

همانا اين كهن طرزى است واژوننظام نو ز بهر خود بسازيم
زسلك ما نباشد هيچ بيرونبزير يك نظام آريم خود را

بهر كشور بتابد نور يزدانحقوق يكديگر دارند محفوظ
نباشد جور و استبداد شاهانز اهريمن گريزد مشرقى زاد

۱۳

 اصطالح قرآنى اولواالمر.۱

 مردم را بگيرد۱زمام امر  هر انكو هست اليق بهر كارى 
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كهن فكر حكمرانى بميردنباشد دودمان و پول حاكم
نباشد بين اين و آن تو و منسراپا شرق باشد يك وجودى
يك آوازى بود اندر شنيدنز نجد و كابل و هند و بخارا

جهانى نو بسازد مشرقى زادخرافات كهن گردد فرامُش
مسلمانى بيايد حُر و آزادكهن رسم ملوكيَّت بميرد

ز قيد شاهى و مال و شيطانروان شرقيان آزاد گردد
تو اين مردم بزهر خود مميران!مرا عرضى است شيخ خانقاهى!

كژى خيزد بيايد راستى هابر افتد رسم استبداد و بيداد
رهيم از جور و ظلم و كاستى هاجهان آشتى و داد باشد

اساطير كهن پامال گرددخرد گردد رها از دام اوهام
برين آئين نو, مه سال گرددفزايد روشنى هاى دل و جان

ز دانش بهرهg كافى بگيرندحيات شرقيان گردد منظَّم 
كه تا از درد بى ذوقى نميرندولى  دل را نگهدارند زنده 

نبايد داد از كC اين تب و تاببما دردِ دل و سوزِ روان به
فزايد تيغ ما را جوهر و آبفروغ جاودان عشق يزدان

۱۴

دلِ افرنگيان گرمى نداردحيات عصر نو بى سوز باشد
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كرختى آرد و نرمى نداردخرد گر چيرگى آرد كُشد دل

روان را روشنى بخشد همين درددمى از گرمئ دل سوختن به
كه نو كار جهان را از جنون كردمرا با راد مردى آشنائى است

نيارد مهر و عشق و دردِ جاويدنظام عصر ما زايد ستيزه
ولى يزدان و نور اوست ناپيددرو آهرمنى را چيرگيهاست

چنين از پير مغرب من شنيدم۱تنازع را اساس زندگى گفت 
ازان بى سوز تر روزى ندJدم"۲"نشستم با خردمند فرنگى 

ولى شرقى فتاد از اين گهر دورخرد شد رهنماى كار افرنگ
ازين كاهيد نظم و علم و دستورازان زائ�د يك هنگامهg جنگ

خرد را رهنماc خوJش انگارنباJد بود بى دانش درين عصر
ازين ره زندگى را روشنى آرولى نورى ز عشق جاودان گ�ر!

ز نو اين مردگانرا جان نو دهبنه بنياد نظم نو بدستت
بهمت زير پاى خود فرو دهگهن بنياد واژ و نيكه دارى!

۱۵

 اشاره به نظريه+ نشو و ارتقاى داروين انگليسى.۱
 به تغي�ر كم از عالمه اقبال.۲

همانا زين چراغت روشنى گيرنمى گويم بهل آئين اجداد



پ�ام عصر

بنور علم و دانش باز مپذيرولى آن تيرگى هائى كه دارى!
اساطير كهن سازد تباهتروان را تيرگى آرد خرافات
رسوم ياوه سازد رو سياهتدرين عصريكه تابد نور دانش

كه دارد صد جهان فرهنگ و دانشفروغ جاودان گ�ر از كتابى 
فزايد تا ترا نورى ز ب�نشكتاب زندگانى را فرو خوان

۱۶
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سيپارهg اهرمن

ورق اول
غرور نسل و خون باشد چه زيبا!تو افغانى, دگر هندى, دگر كُرد
عجم را با عرب فرقى است پيدانبايد آن دگر را كفو خود كرد

ورق دوم
نهد بنياد خود را بر مفاخربسازد هر كسى "تاريخ" خود را
بنام جد و باب خوJش فاخِراگر باشد زبون باكى نباشد

ورق سوم
ندارد بستگى با زندگى هابود قرآن كتاب كهنه و بس
بهل اى مردِ نو اين كهنه گى هافرو افگن تو اين فرسوده دفتر

ورق چهارم
فرو هل پردهg تاريك از روىبيا اى دخترك با غريبان رقص
براى! و در خيابان كن تگ و پوىترا شايد نگاه مرد افگن

ورق پنجم
نشين در خانقاه و كنج مسجدتو اى مرديكه پُر پابند دينى!
شبان و روز بايد بود ساجدبخود خوان مردم و ميكن مريدش

۱۷
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ورق ششم
خوشبختانه پاره شده بود

ورق هفتم
بهر طوريكه آيد كن فراهمترا بايد پرستيدن زر و سيم
پس آنكه در رياض خلد مى چمتو آئين اكانومى بياموز

ورق هشتم
بشاه و مير بايد كرد سجدهفرو كن سر بهر مرد توانگر
بر افگن از رخ چون ماه پردهاگر خواهى تو راحت بگيتى

ورق نهم
بعِرض و ابروى شان همى تاز!اگر بارى شوى حاكم بمردم:
بجز از خود بسود كس مپرداز!فراهم ساز خون شان بجامت

ورق دهم
به دانش ساز خارا را بخود مومترا شايد همى پيكار دايم
توئى انسان دورِ علم و آتومبكاخ دشمنان آتش بيفگن!

ورق يازدهم
"بهررنگى كه خواهى جامه مى پوش!"هزاران رنگ دارد عصر حاضر
زهر جامى, مىg گلرنگ مينوش!بيك رنگى نيايد كامِ تو باز

۱۸

(بعد از ورق يازدهم بخط اهريمنى نوشته شده بود, و خوانده نمى شد.)
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الهام سروش

پيام ايزدى آمد به آدمفرو شد روشنى از چرخ گردون 
ازان جاويد نور تيز و خرمولى كم ديد چشم آدمى زاد

جهان از خون وى گرديد گلرنگبنى آدم طرازِ ديگر آورد
تبه گردد حياتش در رهg جنگنشد گر پيرو تلقين يزدان

سمند زندگانى خو شخرام استشنو آواى من انسان بيدار!
"تميز رنگ و بو بر ما حرام است"مپيچ اندر خالف نسل و انساب

گر آئين يزدانى بدانى!انباشد رنج جنگ و درد پيكار
مده از كC نظام آسمانىتو گر خواهى شفاى رنج مهلك

دمى آساى اندر مأمن دلفزون شد درد و رنج تو ز دانش
تو بارى سنج! و دامانش فروهلخرد آالت قتل و غارت افزود

بدستِ عصر دادن كار خود رانبايد اينقدر بازيچه بودن
باو كن تيز تر پيكار خود رانسازد گر بتو دور زمانه

خدا بخشيد آدم را خالفتبرين گيتى بود دست تو قادر
توانش داد و علم و ذوق و حكمتروانش را بنور خود بيفروخت

۱۹
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تو خواهى كن بهشتش خواه آتشجهان باشد بدستت آدمى زاد!
روانت بر فروز از كهنه تابشميفزا تيرگى را اندرين جاى

منه بر گفتهg اهرJمنى گوششنو از من تو اين فرخنده آوا 
ازان ت�ره منش منيوش منيوش!فزايد كُشت و خون  وجور و پيكار

گهى خيزد بكردار جوانانگهى آيد بشكل پارسائى
گهى آيد بطور پهلوانانگهى سازد قيادت پيشهg خود

كه اهريمن دهد درس سياستنگاهى كن باين دهر پر آشوب
تو پندارى كه  "قدَ قاَمتَ قيامت"فريبد آدمى را اين سيه دل

كه سوزاند بشر را خانمانىبدست  اين دهد نيروى  آتم 
فزايد فرق رنگ و خاندانىبدJگر ميدهد درسىِ كه زانرو

فتد در بين مردم سخت و مدهشبنام جنگ مسلك فتنه ها زو
پديد آرد ز نو پرخاش و كوشش۱ز فاشيزم و دموكراسى و كامن 

 دمارى۲برارد تا ز سكسونىبه اسالوى ببخشد دشنهg تيز

۲۰

 كامونزم.۱
 اشاره به مخالفت نژاد اسالو انگلوساكسون در عصر كنونى, كه يكى مسلك۲

كامونزم و ديگرى ديموكراسى دارد.

بكشت آدمى افتد شرارىگرين فتنه گريها زو فزايد



پ�ام عصر

ز خون آدمى سيراب تر شديكى پيكار عالمگير سازيد
كنون جنگ دگر را راهبر شدهمى ترسم بتو اى آدمى زاد!

بدوشت اهرمن را شهسوارى است?چرا اى آدمى زاد نكو پىَ!
ترا گمراه كن در ثيه خوارى استازو مشنو, همانا كاين سيه دل:

بايوان كرملن جاJگاه استسپاهش را بدور قصر اب�ض:
به پاريسش همى پشت و پناه است۱بلندن بين ورا در پست كوچه 

فزايد رنج و كاهد فّرهى راترا ز هريمنى پرهيز بايد
برد مهر و نكوئى و بهى راشرنگى دارد اندر جام شيرين

ازان جا نكاه جام مرگ آوربه چمبرلين و هتلر داد جرعه
۲بكشت و خون در ميدان آور جهان آدميت زار گرديد

كه آمد از برJن درگاه يزدانشنو از من پيام صلح جاوJد
تبه گرديد از اوراق شيطانپيام  آسمانى بود و ليكن: 

۲۱

 قصر ابيض امريكا و قصر كرملن ماسكو, و داو+ننگ ستريت لندن كه در زبان۱
پارسى پست كوچه ترجمه شد.

  آور: جنگ.۲
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شاعر نو

تو اى شاعر بما پيغام نو آر!تو اى گويندهg اسرار نهضت!
"مبادا خاليت شكر ز منقار"اال اى طوطئ بستان مشرق

كنون اى مرد نيكو پى فروهل!كهن آئين آداب زبانت!
يكى شعله فروز از مركز دلنباشد عصر مدح و هجو گفتن

بگير الهام نو اى نغمه پرداز!۱ز اقبال و ز نذر و فكر رحمان 
حجازى را سرا در لحن شيرازز تركان و عرب خوش نغمه اى چند

بخواب ژرف اندر مشرقى زادنگراى شاعر آتش زبانم!
روانش كن ز دام تيره آزادسرا در گوش او پيغام  جنبش

تو اى آتش نفس آخر كجائى?برا پر كن فضا از صوت دلكش!
"مرا باتست بسيار آشنائى"اال اى نغمه گوى رمز وحدت

برين خواب�دگان محشر فرو آر!اگر آئى نيكوئى با تو آيد
روان را روشنى بخشاى بسياربود دل را ز پيغام تو جنبش!

۲۲

 اقبال شاعر بزرگ اردو و پارسى و قاضى نذر االسالم شاعر بزرگ بنگالى و۱
رحمان بابا شاعر بزرگ پشتو زبان.
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فروز اين انجمن را از دم خويش!ز بزم ما ببر اين سرد مهرى
مئ گلرنگ خود با همدم خويشبيا  تا  در ميان گل  بنوشيم 

گشا بر ما تو اسرار نهانىبر افگن از رخ معنى نقابى 
كجا انجام دشت زندگانى?ندانم همنوا! پايان منزل

جرس خاموش و مير كاروان مستببين آخر تو اين خواب�ده مردم
حدى بسراى كاين وقت رحيلستبراه انداز ما را شاعر نو!

نواى جانفزايت شور آردسرت گردم بيا خاموش منشين!
به كشت زندگانى شعله كاردنشاط رهروان از نغمهg تو:

زمام اختيار از دست دادهز طنجه تا ختن قومى است غافل
همين مرده است اندر دست زندهيكى گيرد پئ اين و يكى آن

بگو اسرار رفعت, گر توان گفتنوايت انقالب و نهضت آرد
پيمبر نى, ولى رهبر توان گفتترا در عصر نو, اى شاعر نو!

۲۳



پ�ام عصر

پيام عصر

همانا كاروان اندر رحيل استبزودى آ, مده از دست فرصت
بشر پيموده ره بى قال و قيل استتو تا از خواب خود چشمى كشائى!

كنون بر خيز! وقت جنبشى هستغنودى سالها اى پور مشرق!
ترا گر گوش هوش و بينشى هستشنو فرخ پيامِ عصر حاضر

طراز زندگانى تازه تر شدفلك گرديد, و گيتى شد دگرگون
ز راه و رسم گ�تى بى خبر شدنماند زنده آن قومى كه اكنون

بخون ناتوانان دارد آهنگزمان نو پر از رنج و ستيز است
ترا بايست فكر و هوش و فرهنگممان آخر چنين در خواب نوشين 

تگاور تاخت سوى منزل دوستدرين دم آن كسى كوزاد ره ساخت
زمامِ اختيار اندر كC اوستبكام خود رسد آن مرد دانا

غروُر بى سبب پيغام مرگ استخوشا قومى كه دارد خود شناسى
درين دنيا بسى بى ساز و برگ استهر آن قومى كه خود را خوب نشناخت

ولى اين شرزه شير آموخت م�شىكنام شير مردانست مشرق
كمى هاJش نيامد رو به ب�شىنيامد تيغ بُرّان از نيامش

۲۴
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پيام انقالب آورده ام منشنو از من تو اى قوم غنوده!
حدى را تيزتر سروده ام منچو محمل را گران بينم همانا:

رسان اى قاصد كوى دالرامبمير كاروان از من سالمى!
نمانى بى خبر از دور ايامكه مى زيبد ترا شور درونى

توئى ساالر اين قوم غنودهبيا اى رهنما اى مير مردم!
بمنزل كى رسد اين خواب برده?اگر باشى چنين سر گرم راحت

ترا اى مير مردم جنبشى به!به غفلت كى شود كارت سر انجام!
بيا گامى بمرز راستى نه!نبايد بعد ازين مردم فريبى

نداc انقالب آيد ز گردونيمى جوشد ز آغوش زمانه
نمى ماند ترا اين عصر ايدون:بمير كاروان از من چنين گو:

ز دهر تند خو بينى تو رنجشاگر مانى چنين در خواب نوشين
بكار زندگى شو گرم سنجش!خدا را خيز و گامى نه فراتر

ندارد اين تهى دستان متاعىبمردم رهنمائى بايدت كرد
كه تابد پ�ش چشم شان شعاعىبراه شان ز نو نورى بيفروز!

تو اى رهبر همانا شاه و ميرى!نما اين كاروان را گرم رفتار
بمرگ سفلگى ميرند و ميرى!اگر ماند چنين در خواب غفلت

۲۵
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بسى دور است ره تا منزل دوستجرس خاموش و محمل را گرانى
بكارت سر گرانيها نه نيكوستيكى غورى بكن در دور ايام

با سالفت نواc زندگى هامنم عصريكه دادم سالها پيش
بكC آور زنو فرخندگى هاكنون گويم ترا اى مير مشرق!

۲۶
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پير روشن

همان آتش كه بود افسرده تر شدروان افسرد از تلقين منفى
كه اين رهبانيت را راهبر شد?نميدانم كه داد اين درس عزلت? 

ازو افغانِ نر آموخت م�شىبكنج خانقه شد شيخ خامش
سفالت راست با اين قوم خوJشىفتاد از كC همى شمشير تيزش

نميدانم چرا, خواهان مرگند?روان را مرگ آرد اين تصوف
ازان رو پيروان بى ساز و برگنددم راهب نشاط زندگى برد

ازو افغان ما شد سرد و ب�جانغالمى آورد تلقين راهب
شود كوشان, دمان غُرّان و خيزانروان نو دمم تا قوم مرده

كشم شمشير افغان از نيامشمن آوردم پيامِ مجد و جنبش
به ضيغم باز گويم از كنامشبدام زرق و سالوسست پابند

باين روشن نهادان تيرگى داد۱همى نالم زدست شيخ و آخوند 
بر افغانان مغل را چيرگى دادبشاهين و عقاب آموخت پستى

۲۷

 اخوند درويزه كه دشمن بزرگ بايزيد پير روشن بود.۱
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كه گفتى داستان شير و بهلول۱من از مادر شنيدم مجد لودى 
نباشد پاى بند دانه و پولكنون خواهم كه افغان دالور

بود "خيرالبيانم" درس نهضت۲نهادم پيش وى "مقصود موgمن" 
كه آموزد ازان آئين رفعتسرودم نغمهg وحدت بافغان

رسانيدم بگوش شير شرزهنواc زندگى در كوه تيرا
كزان شاهان دهلى راست لرزهبه دشت و كوه شورى را فگندم

كنام شير مردانست خامشندارد كهنه شور اين كوهساران
خرافات اساطيرى فرامشباين مردم دمم روحى كه گردد

باين روشن نهادان گرمئ به!فسون شيخ ما افزود سردى
باJشان سوز و ساز و نرمئ به!دلى دارند همچون سنگ خارا

بيفزايم ورا آبى و تابىبدستش ميدهم تيغ برنده
بآغوشش نهم از نو كتابىبياد آرد مگر مجد نياگان

بجام شهد و نوشينش فريبدشرنگ جان شكارش ريخت ظالم

۲۸

 مادر پير روشن بنين لودى بود ساكن جالندهر, و مقصد در مصراع دوم شير شاه۱
سورى و سلطان بهلول لودى است, كه در هند بكمال عظمت سلطنت كردند.

 مقصود المو+منين بعربى از مو+لفات پير روشن و خيرالبيان بزبان پشتو است.۲

نه اهريمن ز آسيبى شكيبدملوكيت ندارد رحم و آزرم
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پيام ابدالى

ضميرش آشناى جهد جاويدميان آسيا قومى دالور
درو آرام و نيكوئى است ناپيدولى روزش چو شب از بى نظامى

بود آشفته و خوار و پرJشانندارد  مركز  نيروى  داJم 
براى ديگران گرديد كوشانندارد   قايد مخلص  از انرو 

باو افروختم نو مشعل نورمن او را آشنا كردم بمركز
ولى نگذاشتم اين خاك پرشور۱سرير دهليم  آمد  ميسر 

بقوم من بسى جور و جفا رفتازين گردان سپهر الجوردين
برJن كهسار زيبا, ماجرا رفتز چنگيز و ز تيمور و ز نادر

تپش دادم دل افسردگانرافزودم گرمى آن كهنه كانون
كه بخشد زندگانيها روان رادرون قوم خود سوزى نهادم

كشودم بال شهبازان كهسارروان  غوريانرا  زنده  كردم 
رهانيدم ورا از دام اغياربلندى آفريدم در نگاهش

۲۹

 اشارت بيك شعر احمد شاه بابا كه گفته: وقتيكه كوهسار خود را ياد آورم,۱
سرير دهلى را فرامش ميسازم.
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چنين كردم بايران و بخارابشاه هند دادم دست اخوت
كزان چون موم شد آن سنگ خارامسلمانرا بدل مهرى فزودم

به تيغ وى فروغ جاودان بهمسلمان را بدل سوز نهان به
همورا دلبرى, درد روان بهشود روشن جهان از ت�غ غازى

فتد از وى دل دشمن بلرزههمى زيبد بافغان شدت و هول
ولى با ديگران چون شير شرزه ۱كند با موgمنان رحم و شفقت 

زالل و نرم و شيرين و گوارامثال مرد موgمن همچو آبست
شگافد قلب سخت سنگ خاراولى گر مانعى آيد بروJش

مسلمانراست نيكو جاJگاهىجهان آب و گل تا چرخ گردون
جهانى را بود پشت و پناهىبآئين صفا و عدل و انصاف

ضميرش آشناى جهد و كوششرفيق بينوايان گرسنه
نگاهش تيز بين نور بينشباهل دل بود يار و مددگار

بود آتش نفس مرد مسلمانجهان از هوى او محشرستانى
ز دستش مى شود سر سبز و خنداننواJش  انقالب  آرد  به  گيتى 

۳۰

 اشاره به اشداء على الكفار رحماْء بينهم.۱
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ز من گو شرقيان را درس و پندىتو اى مرديكه دارى عزم رفتن
ز آئينى ندارد پاى بندىبود نخچير شست غير آنكو:

نظام زندگى را تازه چيدنتوان از خود جهانى آفريدن 
بجانش سوز جاوJدى سپردن بقوم مرده دادن روح نو را

شنو اين نكته از من مير افغان!بمهر و دلبرى كارى توان كرد
باستبداد و بيدادش مميران!خدا را قوم راد و زنده دارى!

كهن مشعل به كهسارت بر افروز!نواc زندگى ده قوم خود را
مباهات كهن با فقر امروزنماند زنده آن مرديكه دارد

نزيبد مر ترا خوارى, زبونىمتاع زندگانى را بكC نه!
بمن گو, پور من! اكنون كه چونى?چه مى نازى باجداد و نياگان?

تو اى ابله چرا خود را فريبى?زبون تر ز تو در گ�تى كسى نيست!
نمانى زنده از كهنه نجيبى!متاعى گر ندارى نقد امروز

ترا بايست نيكو خود شناسىاال اى پور من هوشى و فكرى!
همانا زشت خوئى نا سپاسى!گر اين كشور بود ويران زدستت

ز دهلى تا به مشهد تا به جيحونسپردم كشور زيبا, وسيعت!
نبودى امتياز بشره و خونبآئ�ن اخوت چون بهشتى

۳۱
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نهادى رسم زشتى را نهادىشكستى ز ابلهى آئين الفت
زكC آئين بهبودى ندادى! گر پندم شنيدى۱تو اى تيمور

ز محمودم همانا سينه رJش است۲فغان از شه شجاع بى شجاعت 
ازان كس كوتبه ازدست خوJش استبدل دارم هزاران آه و ناله

بود جرمى كه آنرا بخششى نىدر آئين بهى كشور فروشى
بچشمش نورِ عقل و ب�نشى نىخلC اين مسلك ننگين گزيده

دريغا كز دمِ او تيرگى ديدنهادم قلب روشن در كنارش
زاهريمن همانا چيرگى ديدسروش ايزدى گرديد خامش

ز هم پاشيد قوم زندهg رَادروان رهروان افسرده گرديد
درJغ من برين آشفتگان باد!ندانم تا بكى آشفته باشد?

ببر در هند و بطحا شرقيانراتو  اى  باد  صبا!  از  من پيامى 
بيفزائ�د از وحدت تو انرابه تنهائى نيايد هيچ كارى

زهم دورى نمى بايد گزيدنبسود يكديگر كوشيد و خيزيد

۳۲

 تيمور شاه فرزند احمد شاه بابا.۱
 شه شجاع و شاه محمود شاهان سدوزائى افغان كه افغانستانرا به نفاق تباه۲

كردند و شاه شجاع انگل�س ها را باين خاك آورد, و م�ثاق ننگين شكارپور و الهور
را امضا كرد.

باوج كامرانيها رسيدنتو آن مجد كهن را زنده كردن
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براى رستگارى جستجو به!شما را نظم و آئين نكو به
روان را زندگى از آرزو بهبچشم وا توان رفتن درين ره

ستم از دوش مردم دور سازيد!بداد و نيكوئى كشور فروزيد!
بكC در دشنهg پيكار  خيزيد!بر  آئين بهى باشيد ثابت 

بدفعِ آن ستيزد قوم زندهقبول ظلم بدكاران گناهست
ستمكش تودهg بيعار و بندهبك�ش من ندارد آبروئى

۳۳
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امام مشرق و شاعر مشرق
(سيد جمال الدين افغانى و عالمه اقبال مرحوم)

نكرد از مجد دور رفتگان يادفراوان خفت مرد مشرقى زاد
بقيد بندگى, آزاده افتادفروغ شعلهg دل باز افسرد

نگفت اسرار بلخى را كسى بازرضنيامد از نجC آواى حيدر
نيامد بال شهبازى به پرواززدشت خاوران, و زطور سينا

تب و تاب از روان انجمن رفتجوشش و سوز كهن رفتز دل آن 
ازان صرصر كه باالى چمن رفتنواى بلبالن گرديد خامش

ستم افسرد روح تركيانرانگون شد پرچم ترك دالور
سراپا سوخت آن مرزيالن راشرار جور قاجارى به ايران

به مرز سور از شاهان جفا رفتنميدانم چه آمد بر خراسان
ز استبداد شاهى ماجرا رفتبه هند و كابل و ارض مقدس

همو ما را ز خود بيگانه تر ساختچگويم از دم افسون افرنگ?
بنادانى عدو را راهبر ساختز خود وا رفتگان وادc جهل

خزان آمد كنون آنجا گلى نيستچمن افسرد و بلبل گشت خامش

۳۴

به بزم اندر همانا قلقلى نيستتهى شد آن قدح, بشكست ساغر
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نخيزد آه گرم از سينهg سردنماند آن شور و ذوق, آن درد جاويد
"كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد"ننالم از فسون غرب تنها

فراوان تاخت اين قوم جفا كارزدست شاه و مير افغان و ناله
غالمى راد مردان را كند خوارچو شد شرقى اسير قيد شاهان

كه خيزد بر خالف جور شاهاننه بد در شرق يك مرد دل آگاه
فروزد شعلهg  فر نياگانسرايد پ�ش ما مزمار نهضت

جمال افزود مشرق را ز نورشبرامد يك هشيوارى ز افغان
بخاك افگند با افسون و زورشعصاc وى طلسم سحر غربى

به شرقى داد درس مجد و رفعتنداى قُم ازو شد زنده از نو
نوايش سوزناك و دل پر الفتبكاخ شاه و مير آتش در افگند

فتاد آئين استبداد و بيدادز  تأثير نوايش  واژگونه 
چنين فرخ اثر نيكو پسر زادز بطن مام مشرق سالها بعد

وجودش جامدان را مرگ نو بودشكست از ضرب او اصنام اوهام 
نداى قم ازو هر خفته بشنودبايران و بمصر و ترك و افغان

۳۵
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ازو خواندند درس زندگانى۱رضا و كامل و زغلول و عبده 
نداJش انقالب آورد آنىكهن فكر ملوكيت ازو خوار

۲بمشرق روشنى داد و ضيا داد همانا فكر اين مرد فدا كار

به ندرت همچو وى اندر جهان زاديكى مرد غيور و راد و  آزاد

پيام انقالب آورد ما راروان  روشن, دلى  پر درد و دانش 
ازان مرگى امير و كد خدارانوايش محشر خوابيدگان بود

۳۶

 رضاى كرمانى شاگرد سيد كه ناصرالدين شاه ايران را كشت, و مصطفى كامل۱
رئيس حزب وطنى مصر و سعد زغلول پاشا زعيم بزرگ آزاديخواهان مصر, و
مفتى بزرگ شيخ محمد عبده شاگرد رش�د سيد جمال الدين افغانى كه همه+ اينها در

تنوnر و ايقاظ مشرقيان خدمات بزرگى نمودند.
 اشارتست به ضيأ الخافقين مجله عربى كه سيد از لندن نشر م�كرد.۲
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۱مبادى ثالثهg سيد

وحدت اسالمى

نوايش زندگانى ها بما دادنميدانم چگويم مرد حق را
بوحدت شرقيانرا خوش صال داد"امام عصر" خوانم زانكه از نو

بدل گرمى و شور افزود جانرادم گرمش چو انفاس مسيحا
فزايد ربط و الفت شرقيانرابوحدت خواند مسلم را كزانرو

ز استانبول تا هند و سمرقندچراغ مهر و وحدت كرد روشن
نهال نفرت و كين را ز بن كندفزود از وى همانا رونق شرق

جنگ با استعمار مغرب

خود آگه بود و دانا و فرهمندخودى  آموخت س�د شرقيان را 
بهم آوارگان را داد پيوندبما بنمود راه خود شناسى

ز ضربش واژگون شد قصر افرنگبجنگ غربيان ما را صال داد
بشور آورد شرقى را پئ جنگنواJش گرم تر از ناى رومى

۳۷
 (۱) وحدت اسالمى (۲) جنگ با مغرب (۳) جنگ با استبداد.۱
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ز چهر زشت مغرب پرده بكشودهمو افزود رونق بزم ما را
باو جاهِدو قُم اقتلُ بفرمود۱چو تيغ مرد سودانى بتابيد 

بخاك ذلت آمد اوفتاده ز ضرب كارى وى ۲گالدستون
كه زايد در دل از ديرينه بادهبجان ما فزود آن گرمئ را

دمى ما را بخود, باز آشنا كردبه بزم ما سرود آن كهنه دستان 
بكاخ غرب آشوبى بپا كرد۳آمد مردِ حق از خاك كونر بر 

جنگ با استبداد

ازو شد خوارتر آئين بيدادملوكى را گزند جاودانى 
همى گفتى: ملوكى واژگون باد!بشاه و مستبد دايم ستيزيد

هر انكو مستبد بدخوارتر شد۴حميد و ناصر از وى لرزه بر تن 
بجان ظالمان همچون شرر شدصداJش همچو رعد خانمانسوز

۳۸

 سيد محمد مجاهد سودانى رح.۱
 يكى از سياسيون معروف انگل�سى در دور استعمار.۲
 كونر مسكن دودمان سيد در ننگرهار افغانستان.۳
سلطان عبدالحميد عثمانى و ناصرالدين قاجار.۴

ببر بر خاك پاك سيد حرتو اى باد صبا از ما سالمى
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همى پندت بگوش ماست چون دربگو از ما كه اى سردار سادات!

عالمه اقبال مرحوم

درامد بر افق رخشنده خورشيدپس از چندى چو "سيد" از جهان رفت
فراز چرخ چون اختر بتابيد۱برهمن زادهg رمز آشنائى 
دلش گرم و روانش شعله انگيز۲برامد مرد دانائى ز كشمير 
"كه اى شرقى زخواب ژرف برخيز!"پيامى داد مشرق را سر از نو

"رموز" زندگى را كرد افشاء۳ز "اسرار خودى" درسى بما داد 
"دراJش" كاروان را كرد احياء"زبورش" نغمهg داوgد  بودى

سرودى نغمه ها در ناى  رومىنميدانم چي شورى در دلش بود?
كزو بازار عشق آيد بگرمى۴نيايد بعد ازو "داناى رازى" 

زدل گفت, ازمقام روح و جان گفتبما اسرار عشق جاودان گفت
زين گيتى سرود, و ز آن جهان گفتاشب تاريگ ما را نور افزود

۳۹

 مقصد از سيد, سيد جمال الدين افغانست. در بيت دوم تلميح است باين مصراع۱
عالمه اقبال:برهمن زاده رمز آشناى روم و تبريزاست.

كشمير مسكن اجداد برهمنى عالمه اقبال بود.۲
 پيام مشرق واسرار خودى و رموزب�خودى و زبور عجم آثار عالمه مرحوم است.۳
 تلميح از nك شعر عالمه اقبال.۴
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دلى در سينه اش پر درد و شورىفقيرى بد ولى داناى رازى
بكاخ انجماد از وى فتورىنگاهش تيز بين و فكر صائب

نكو درس خودى مر شرقيانراخود آگه مرد حق بينى كه وى داد
ازو رونق فزودى اين و آنرابآئين و ثقافت پاى بندى

رسان بر مرقدش در خاك الهوراال باد صبا  از ما  درودى 
خدايا باد, چشم بد ازان دور۱ديارِ عشق جالبى و مسعود 

۴۰

 على جالبى غزنوى مشهور به داتا گنج بخش كه مزارش در الهور است و مسعود۱
سعد سلمان.
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خطاب به مسلمان
۱همى در عصر نو ميراث "محمود" تو اى مسلم, تو اى قوميكه دادى!

اگر خواهى جالل و مجد و بهبودنگه كن ارث پاك "غورى" و  "خلج"

كتاب آسمانى در كنارتهمين مردم نهادند از ره جهد
كه افروزد جهانى از شرارتمده اين روشنى را از كC خود

خدايت داد دين و كشورِ "پاك"امين نعمت ام الكتابى!
نگاهت تيز دار و طبع دَرّاكبمردى كن نگه اين ملك و ملت

امور مملكت را نسق و تنظيمبآئين "عدالت" بايدت داد
توئى "مومن" ز غيراللّه مكن بيمنگهدار! اصلِ آئين "الهى"

نهادت شعله سان از عشق و از سوزمسلمانى! دلت بايد پر از درد
عدو را بود بايد پيك دلدوزبراى دوست بايد دل پر از مهر

توان اندر جهان آزاد بودنمپندار اينكه بى جهد مسَلسَل
۲نشايد مر ترا در جهل مردن زرنج "بى نظامى" بر حذر باش

۴۱

سلطان غزنه فاتح هند.۱
 اشارت بحديث: من مات و ليس فى عنقه فقدمات موت الجاهلية.۲
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ز ظلم و جور و استبداد ز نهارز دردِ بى امان "مُلك مطلق"
سر تسليم خم كردن به جّبارنمى بايد مسلمان را بجز "حق"

خدا را بندگى كردن همى بهبسان مردِ موgمن باش آزاد
بهل, اما خدا را سر فرو نهبجز حق هر چه آيد روبرويت

مكن از دJگران در يوزه آنرانظام زندگى در دستِ خود گير
كه افروزى بنورِ وى جهان راتوان از خود نظامى آفريدن

شود از جهد تو معمور و آبادمده "تهذيب" خود از كC كه گيتى
 داد۱خدا دست قوى چون سوريتبه عصرِ نو نظامِ نو همى ساز

۱۳۳۰ حمل ۵                    پشاور, 

۴۲

 اشاره به نظام اداره كه شير شاه سورى در هند آفريد.۱




