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نیاز انســان به اندیشه و اندیشــهورزی ،از ضرورت و
لزوم سامان و ســازمان زندگی و رتق و فتق امور آدمی
ی میشود .چرا که ،بشــر ناگزیر و ناچار به زندگی
ناشــ 
زمینی است ،و حیات زمینی و خاکی دارای ویژگیها و
خصایصی است که تنها با خرد و خردورزی و اندیشیدن
و حقیقت جستن و حق طلبید ن میتوان بدان نشانهها و
صفات دست یافت و زندگی را ممکن ساخت.
بدین ســان ،اندیشه و اندیشــیدن از هستی و جان
آدمی ،منفک نیست و اساســا ،نمی تواند ،امری جدا و
بیگانه باشد .پس،اندیشهورزی ،از ذات بشر و زندگی وی
و تشــکیل اجتماع و مسئلهدانی و مشکلیابی وی ،جدا
نیست؛ گویی ،بود و نبود بشر ،با اندیشه و خرد وی نسبت
وجودی و اثری دارد.
اهمیت و اعتبار اندیشه واندیشهورزی ،از اهمیت و اعتبار
ت میگیرد؛
زندگی و فلســفه وجودی و خلقت بشر نشأ 
بشریت ،برای ترقی و تعالی و شکفتن و شکوفایی و پویایی
و پایایی ،پای به بدین عرصه زندگی نهاده اســت؛ بدون
عقل و عقلورزی ،امکان رشــد و بالندگی ،برای انسان
مقدور و میسور نیست؛ چون ،خردورزی ،توان و نیروی
تشخیص و تجویز امور ســره از ناسره در زندگی است؛
بنابراین ،هرگاه به اهمیت و اعتبار خرد و اندیشه ،توجه
کنیم و آگاه گردیم و در عمل به نقش و اثر آن پی ببریم،
به ضرورتاندیشهورزی ،تفطن خواهیم کرد.
از جانــب دیگر ،زندگی آدمی بــدون اهداف و اغراض
انســانی و مقاصد متعالی ،میان تهی و خالی است؛ زیرا،
فرق اساســی زندگی بشر با حیات ســایر موجودات و
جانداران ،در همین اهداف و اغراض است .یعنی ،حیات
واقعی و عینی و ملموس و مشــهود انســان ،با حیات
عقلی و علمی وی مناســبت و موافقت دارد .این نسبت
ساحت اندیشــگی و حوزه زندگی بشری ،دلیل و علت
دیگر ضرورتاندیشهورزی است .مثال ،شخصی که قدر
و قدرت اندیشه را میداند ،و وارد ساحت و ساخت و بافت
ی میشود ،با کسی که باری بهر جهت زندگی
اندیشهورز 
میکند ،یکسان نیست؛ چنین وضع جوامع و ممالک و
کشورها .توسعه یافتگیها و عقب ماندگیهای جوامع ،با
ورود و عدم ورود به صحنهاندیشهورزی ،نسبت الینفک
دارد .نیل به اهداف مترقی و متعالی نیز ،در چنین نسبتی
عیا ن میشود .بنابراین ،داشتن حیات عقالنی و علمی و
به تبع آن حیات و زندگی انسانی ،ضرورتاندیشهورزی
میطلبد.
به عبارت دیگر ،جان و جوهر انســان ،بااندیشهورزی
و تفکر ،قرین اســت .یعنی ،فقدان اندیشهورزی ،فقد و
گمگشتگی ،جان و جوهر آدمیت است .چرا چنین است؟
زیرا ،اثر عقل ورزی در تراز و ســطح ،اثر جان و هستی
آدمیســت .این نکته بنیادین این گفتار و نوشتار است.
پس ،وجود و جانی که خردورز است ،جان و جوهر انسان
اســت .واندیشهورزی ،خصلت ذاتی و اساسی جان بشر
ی میشود؛
است .سلب هر کدام موجب سلب و ستادن یک 
یعنی ،اگر عقل و عقل ورزی و اندیشه و اندیشیدن را از
آدمی سلب کنند ،گویی ،جان حقیقی او را ستانده اند؛
این است کهاندیشهورزی ضرورت دارد.
اما ،پرســش بنیادی و اصلی در این باب این است که،
کدام جان ،جان خردمند واندیشهورز است؟
آیا جان و وجــود آرام و بی حال و خوابناک ،میتواند
چنین ویژگی و اثری داشــته باشــد؟ با تأمل و دقت و

اندر حکایت وقتی که حرفی حرف میآورد

مازیار سوادکوهی -طنزنگار :باور بفرمایید که
ما آدمها کال با حرف دیگران زندهایم ،حاال این حرف
میخواهد خوب و قشــنگ و زیبا و فصیح و بلیغ و
متین و مســجع و مربع و مســتطیل باشد یا خواه
الکی و پشمکی و خشــککی و شیشکی و پیشکی
و هیشکی و ماستمالی و شیرمالی یا هر جور دیگر
باشد ،کال اگر این نوع حرفها نباشد ،پس بفرمایید
که انسانها چگونه میتوانستند واژهها یا به اصطالح
زبان خودشــان را برای آیندگان به ودیعه بگذارند تا
زبانشان استمرار داشته باشد .ما حتی معتقدیم برای
حفظ یک زبان مثل زبان خودمان هر کس هر جور
حرفی خواست بزند ،بزند؛ مشکلی نیست ،مهم این
است که حرف زدنش باعث میشود که دیگری هم
حرف بزند و کال وقتی کــه میگویند حرف ،حرف
میآورد ،منظور این مثل در حقیقت تحکیم قدرت

زبان مادری بود ،حاال زبان پدری بماند برای بعد .باور
بفرمایید سیل بهاری امســال باعث شد که ادبیات
فهای
ما گلآلود و سیلزده شــود .باور ندارید حر 
مسئوالن را گوش کنید و مصداق یار بی پرده از در
و دیوار به ذهنتان تداعی میشود .مثال همین جناب
قخان جهانگیری که عمرشان مستدام
آقای اســحا 
باد به عنوان اولین معاون آقای روحانی در جلســه
شــورای عالی آب گفته بود«بحران سیل باعث شد
جلوگیری از تجاوز به طبیعت جدی گرفته شــود».
خب ،این حرف خودش خوب است ،اصال مهم نیست
که معلوم نیست از سوی چه کسی و کدام نهادی و
کدام سازمان و دولتی جدی گرفته میشود ،مهم این
است که جدی گرفته میشود .خو ِد همین موضوع
به قول شــاعر چند قدم به جلو است .باور بفرمایید.
همین.
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نویسنده و مدرس دانشگاه

کاوش و تجربه ،میتوان دریافت ،برای داشــتن هستی
اندیشــهورز ،به جان اندیشناک و نگران محتاج هستیم.
یعنی ،این جان نگران اســت که نگران زندگی و مسائل
زندگانی انسانی ســت ،نه جان آرام و بی خیال .انسان
عاقل ،انســان نگران است نه انسان آســوده! .برعکس،
انسان غافل ،انسان بی خیال است .پرسش این است ،با
بی خیالی و بی عاری و بــی اثری و بی خاصیتی ،نبود
و نبود آدمی چه فرقی دارد؟ وقتی انســان وارد ساحت
ی میشود ،گویی ،وارد میدان تولید اثر شده
اندیشهورز 
اســت.اندیشهورزی با تحرک و تولید و ترویج جان بشر
همراه است .جانهای بی تحرک و بی اندیشه ،جانهای،
در واقع ،مرده اند و الشهای بیش نیستند .جان بیاندیشه،
همواره در پریشانی و پشیمانی و هرز و هدر است.
جامعه نگران ،جامعهاندیشهورز است ،در مقابل ،جامعه
بــی خیال و بی فکر ،ناگهان ،گرفتار مصائب و معضالت
میشود ،مثال ،ســیل و طوفان و زلزله و حوادث ،حتی،
طبیعی ،او را غافل گیــ ر میکند و بنیان زندگی را تباه
میسازد .جان اندیشناک ،شرط زندگی آینده است.
اندیشهورزی ،ضامن استمرار سنت فکری و علمی آدمی
است؛ چون ،یادگیری و تعلیم اندیشهها و مکاتب فکری
و فلسفی و علمی ،تنها ،پایه و اساس و زمینه اندیشیدن
اســت نه خود اندیشیدن .اندیشــیدن ،ارزش افزودن و
اثربخشــی است ،حفظ اندیشهها ،تحولی در جان ایجاد
نمی کند ،بنابراین،اندیشهورزی الزم و ضروری است تا
جانها دگرگون شوند و جهانها متحول شوند .در چنین
وضعی ،ســنت عقلی و عملی معقول و اثربخش ،بشر،
استمرار پیدا میکنند.
یعنی ،توقف در اندیشهها،اندیشهورزی نیست؛ دانستن
تفکر و اندیشه حکما و فالسفه و علما و دانشمندان ،تنها
یاریگر و مدد رساناندیشهورزی است .مثال ،دانستن افکار
افالطون و ارسطو و ابن سینا و مالصدرا ،در صورت عدم
اندیشــهورزی و تأمل و تولید فکر نوین و کارآمد و عدم
کاربردیســازی آنها ،یعنی ،عدم اثربخشی ،فایده ای در
زندگی نخواهد داشت .بنابراین ،آموزش مکاتب و اندیشه
و علوم در حد و جای خود بســیار الزم و ضروری است،
اما ،اندیشهورزی و گذار از مرحله تقلید و پیروی محض،
ضرورت بیبدیل است.
تحقیق و تتبــع عقالنی و حصــول اثرهای علمانی،
نیازمند ،اندیشهورزی است.
ضــرورتاندیشــهورزی ،از ضرورت ارتقــاء و ارتفاع
ی میشود؛ یعنی،
ظرفیتها و قابلیت سازیهای نو ،ناش 
بشر امروز و انسان مدرن و شهروند جدید ،نیاز مبرم به باال
بردن توانها و ظرفیتها و قابلیتها دارد؛ چون ،با انواع و
اقسام مسائل و معضالت و پدیدههای نو ظهور ،مواجه شده
و میشود ،به عبارت دیگر ،رخدادها و حوادث زمانه ما با
ت است .این پیچیدگی
حوادث و مسائل گذشته ،متفاو 
مسائل و پدیدههای مستحدث،اندیشهورزیهای نو و بکر
و اثربخش نیاز دارد.
بشر امروز ،به سعه صدر و گشادگی سینه و فراخی روح
و فربهی جان و دانش دقیق و آگاهی عمیق و اثرمندی
عمل و کارآمدی مفید نیاز دارد.
انســان امروز ،بیــش از هر زمان گذشــته ،به تفکر و
خردورزی محتاج است تا بیش از این دچار فقدان هویت
و حیرت نشــود .شــاید ،این یک راه کار و راه حل مفید
و عملی باشد؛ که ساعات تفکر و اوقاتاندیشهورزی را،
زیاد کنیم و فکر کــردن را تمرین نماییم «Thought
 »hoursمطالعــه و کتاب خوانــدن و تاریخ پژوهی و
اندیشیدن به وضع گذشته و حال و آینده زندگی و انسان،
میتواند برای ،ورود به ساحت اندیشهورزی اثرگذار باشد.

آدم پر ادعا فقط خود را میبیند

آریوبرزن تلکاچالی -سعدی علیهالرحمه در گلستان حکایت هفتم «باب
دوم در اخالق درویشــان» نوشته است«:یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد
بودمی و شــبخیز و مولع زهد و پرهیز شبی در خدمت پدر رحمهاهلل علیه
نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و
طایفهای گرد ما خفته .پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمیدارد که دوگانهای
بگزارد ،چنان خواب غفلت بردهاند که گویی نخفتهاند که مردهاند .گفت جان
پدر ،تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.
نبیند مدعی جز خویشتن را /که دارد پرده پندار در پیش
گرت چشم خدا بینی ببخشند /نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش
*تفسیر حکایت :زاهد و درویش از نظر نویسنده -سعدی -حتما نباید از
بین دیگران انتخابشوند .سعدی گاه خود در قامت و هیأت دیگرانی چون
زاهد و عابد در میآید و رفتار آنها را به شکلهای مختلف بازتصویر میکند.
این تصویرسازیها هدفی جز این ندارد که وجوه چندگانه آدمها را در مقام و
جایگاههای تازه محک بزند و آنگاه اگر نقدی بر رفتارهای آنهاست ،نقد را به
صورت غیرمستقیم بر آنان روا دارد .ضمن آنکه گاه نقدها به صورت مستقیم
هم گفته میشود .در این حکایت زاهد یا نمازشبگزار به نظر میرسد کسی
نیست ،جز خو ِد سعدی .راوی ادای نمازشبخوانها را در میآورد و به همراه
پدرش در حال عبادت اســت .انتخاب واژهها در این حکایت به نظرم کامال
مهندسی شده و آگاهانه است .در سطر اول واژههای «متعبد»« ،شبخیز» و
«مولع زهد و پرهیز» را سعدی بیشتر به دلیل سنگینتر کردن بیشتر وجه
دینداری آن بچه که به فرض مثال خودش است ،بیان کرده است .آنهایی که
ادای دینداری و زهد و عبادت بسیار دارند ،این سه صفت را معموال بیشتر به
نمایش میگذارند .مولع زهد ،به کسی که بسیار زیاد برای زهد حرص بورزد،
گفته میشود که در اینجا به نظرم بیش از آنکه واقعا از صفات زاهدان باشد،
بیشــتر طعنه اســت ،زیرا آزمندی برای زهد و عبادت آن هم به صورتی که
طرف بخواهد دیگران آن را دریابند ،نمیتوانند جز اغراق یا غلو بیش از حد،
چیز دیگری باشد .اوال آدمی که طفل است ،اساسا نه زهد را میفهمد و درک
درســتی از آن خواهد داشت و نه آنکه زاهد را میشناسد .این سخن سعدی

انــگار نوعی وارونگی در هدف را بازگو میکند .حــال آن کس که در دوران
طفولیت به ســر میبرد ،ضمن آنکه فهمی ناقص از دینداری و زهد خواهد
داشــت ،قضاوت او را نباید نسبت به دیگران کافی و وافی دانست ،چرا که او
هنوز به سن رشد و آن هم رشد فکری نرسیده است و نمیتوان باور کرد که
حرفهای او درســت است یا نه .یا قضاوت او از دیگران به این دلیل که خود
فهمی کج دارد ،بیشتر کجفهمی او را ترسیم میکند .انگار سعدی میخواهد
بگوید که بسیاری از افراد این جماعت -زاهدان -ریاکاراناند.
امــا پدر طفل که عقــل کاملی دارد ،نه دم از دینــداری میزند و نه آنکه
نویسنده برای او صفاتی چون متعبد و مولع زهد را به کار میبرد ،بلکه چیزی
که از پدر به خواننده القا میشــود ،احتماال این اســت که او هم مثل پسر-
طفل« -مصحف عزیز بر کنار گرفته» و مشــغول عبادت است .او عقل کل
اســت و دانای حکایت .سخنش نغز است و نقضناپذیر و بیبروبرگرد بر دل
هر خوانندهای مینشیند .پدر وقتی میبیند پسرش مدعی است که دیگران
بــه جای عبادت چنان خوابیدهاند که «گویی مردهاند ،».به او با زبانی کنایی
و در عین حال فصیح و پرمغز اعتراض میکند که کاش خودت هم خوابیده
بودی و اینگونه از مردم بدگویی نمیکردی .زیرا پسرش «در پوستین خلق
افتاد» .در پوستین خلق افتادن ،کنایه از فضولی کردن کار دیگران یا قضاوت
کردن رفتار و فعل افراد دیگر اســت .پدر معتقد است که اگر پسرش خواب
میبود ،حداقل گناه نمیکرد .همه حکایتهایی را که سعدی نوشته است ،بعد
از سطور آغازین معموال ابیاتی زیبا میآورد که هم فصلالخطاب است و هم
آنکه در آنها برهان و دلیلی نهفته است نقضناپذیر .گاه این ابیات نقش تکمیلی
حکایت را هم بازی میکنند .دو بیت این حکایت هم زیبایی خود را دارد .به
نظر شاعر آدمهای پرادعا فقط خودشان را میبینند و در اینجا هم زاهدی که
دم از عبادت میزند ،خود را برتر از دیگرانی که در خواب هســتند میبیند،
اما اگر «چشــم خدابین» داشته باشد ،خود را از دیگران یا از همه کوچکتر
میبیند .کسانی که به توانمندی داشتن چشم خدابین مفتخر میشوند ،از
غرور و خودخواهی و خودپســندی دور میشوند و حقیقت خود را چنانکه
هستند کشف خواهند کرد.

همدلی :امروز  16آوریل است106 .روز از سال 2019
گذشت27 .فروردین سال  98است 27 ،روز از سال جدید
خورشیدی سپری شد.

برادرم در دزفول بیمار میشود .خانواده هم از این فرصت استفاده میکنند
تا به عیادتش بروند .این اســت که در قطار بهدنیا آمدم و در شناسنامهام
درج شــد متولّد اندیمشک ،چون دایی من در ثبت احوال آن منطقه بود،
شناسنامهام را همان زمان میگیرد .البتّه زیاد آنجا نبودم ،همان زمان ۱۰
روز یا یکماه را در آنجا سپری کردیم ،در اصل تهرانی هستیم .پدرم برای ده
ونک و مادرم برای اوین است .در اصل ساکن خود بندرعباس بودیم .دوران
کودکی را تهران ،بخش شــمیرانات ،شهر ری ،کرج و ...بهصورت پراکنده
بودیم ،چون پدرم شاغل در راهآهن بود ،مأموریتهای ایستگاهی داشتند .از
سال  ۱۳۵۳به بندرعباس رفتم».
او در چاپخانه با فریدون مشیری که آن روزها مسؤول صفحه شعر و ادب
هفتتار چنگ مجلۀ روشــنکفر بود ،آشنا شد و نخستین شعرش در سال
 ،۱۳۳۰زمانی که تنها  ۹ســال داشت ،در مجله روشنفکر به چاپ رسید.
شعرهای وی از همان زمان تاکنون بهطور پراکنده در بسیاری از نشریات
کشور و مجموعه شعرهای مختلف و ُجنگها ،انتشار یافتهاست.
بهمنی از سال  ۱۳۴۵همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و برنامه صفحه
شعر را با همکاری شبکه اســتانی خلیج فارس ارائه دادهاست .بهمنی در
ســال  ۱۳۷۴همکاری خود را با هفتهنامه ندای هرمزگان آغاز میکند و
صفحهای تحت عنوان تنفس در هوای شعر را هر هفته در پیشگاه مشتاقان
خود قرار میدهد.
برخی از دفتر شــعر بهمنی عبارتند از :دهاتی ( /)۱۳۷۷غزل (/)۱۳۷۷
شاعر شنیدنی است ( /)۱۳۷۷عشق است ( /)۱۳۷۸نیستان ( /)۱۳۷۹کاسه
آب دیــوژن ،امانم بده (/)۱۳۸۰این خانه واژههای نســوزی دارد (/)۱۳۸۲
من زندهام هنوز و غزل فکر میکنم ( )۱۳۸۸و غزل زندگی کنیم (گزیده
غزل) ()۱۳۹۲
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( 465پیش از میالد)  -روزي كه تخت جمشيد پايتخت ايران
اعالم شد
 2484ســال پیش در چنین روزی 16 -آوریــل  465پيش از ميالد،
اردشیر یکم (به نوشته مورخان یونانی؛ اردشیر درازدست) که بر جای پدر
نشسته و شاه ایران شده بود تصمیم گرفت كه تخت جمشيد پايتخت اول
ايران (شاهنشين) باشد[ .مورخان يونان باستان تخت جمشید را در جهان
به «پرسپوليس» معروف ساختهاند] .به نوشته سایت روزنامک نوشیروان
کیهانیزاده ،اردشیر یکم در پاسارگاد برجای پدرش خشایارشا نشسته بود
که بر ســرزمینی از دانوب تا سند و از ســیردریا تا سودان ،مصر و شرق
ليبي امروز حکومت میکرد .محاسبات تقویمی 16 ،اپریل آن سال را روز
برگزاری مراسم پایتخت شدن تخت جمشید به دست داده است.
نوروز سال  465پيش از ميالد در تخت جمشيد برگزار شده بود ،ولي 27
روز پس از نوروز تصمیم شاه وقت به انتقال پایتخت سلطنتی از پاسارگاد به
تخت جمشید [که فاصله ای زیاد از هم ندارند] اعالم شده بود تا به اطالع
مردم برســد .چرا این تصمیم چهار هفته پس از نوروز اتخاذ و اعالم شده
بود؟ زيرا؛ اهميت روز ملي ايرانيان (نوروز) چنان بوده است كه نبايد تحت
الشعاع پايتخت اعالم شدن شهر تازهساز تخت جمشید قرارمی گرفت .طرح
ساختن تخت جمشيد از داريوش بزرگ است .کار ساختن شهر ،كاخ شاه و
تاالرهاي پذيرايي تخت جمشید  51سال طول كشيده بود .سیستم ارتباط
و پســتخانه ایران  25قرن چنان مجهز و پیشــرفته بود که هر خبری در
کمتر از یک هفته به اطالع همه اتباع امپراتوری می رسید .ساختمان تخت
مدنیت!]
جمشيد كه توسط اسكندر مقدوني [شاگرد ارسطو و اهل فلسفه و ّ
به آتش كشيده شد از نظر وسعت و هنر معماري و فن مهندسي مهمترين
عمارت پيش از ميالد و نماد تمدن بشر عهد باستان و نشانه عظمت ايران
و ايراني است و هويت ملي ما بهشمار مي رود.
در همان روز [با احتساب و تطبيق تقويمها مصادف با  16آوریل  2هزار
و  474سال پیش] همچنين اعالم شده بود كه «شوش» همچنان پايتخت
اداري ايران و محل ادارات دولتي خواهد بود كه در فصل گرما ،كارمندان
ادارات مي توانند به شــهر همدان بروند و در آنجا انجام وظيفه كنند .در
اعالمیه مربوط آمده بود که ممكن است شاه نيز زمستان را در آنجا (شهر
شوش) باشد .به همين سبب مورخان يوناني ،ايران دوران هخامنشیان را،
كشوري داراي سه پايتخت ،نوشته اند.
زادروز محمدعلی بهمنی ،غزلسرای معاصر
77سال پیش در چنین روزی  ۲۷ -فروردین  ، ۱۳۲۱محمدعلی بهمنی
شاعر و غزلسرای ایرانی در اندیمشک متولد شد .بسیاری بر این عقیدهاند
که غزلهای او وامدار سبک و سیاق نیما یوشیج است .نخستین شعر بهمنی
در سال  ،۱۳۳۰یعنی زمانی که او تنها  ۹سال داشت ،به چاپ رسید.
وی درباره تولّد خود میگوید« :دو ماه به زمان تولّدم باقیمانده بود ،که

درگذشت پروین دولتآبادی ،شاعر کودکان
11سال پیش در چنین روزی  ۲۷-فروردین سال  ،۱۳۸۷پروین دولت
آبادی در سن  ۸۴سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت.
دولتآبادی شاعر کودکان در سال  ۱۳۰۳درخانوادهای اهل فرهنگ که
شعر در آن جایگاه ویژهای داشت ،در محله احمدآباد اصفهان به دنیا آمد.
مادرش مدیر مدرسه ی ناموس اصفهان بود.
او به مدرسه ناموس رفت .سالهای نخست دبیرستان را در مدرسه "نور و
صداقت" که آموزگاران انگلیسی داشت گذراند و سالهای بعد را در مدرسه
ی امریکایی نوربخش درس خواند.
پس از پایان دوره دبیرستان ،رشته نقاشی و مجسمهسازی در دانشکده
هنرهای زیبا را برگزید و چند بار هم در کالس ها شرکت کرد ،اما بازدید
از یک پرورشگاه تصمیم او را تغییر داد و بر آن شد که به کار سرپرستی و
تربیت کودکان پرورشگاه بپردازد.
در سال  ۱۳۳۹با همکاری پرویز ناتل خانلری ،زهرا خانلری و همسرش
اسماعیل سالمی ،شرکت انتشاراتی «سخن» را پایه گذاری کرد و به ثبت
رساند .از همان آغاز انتشار نشری ه «پیک» با این نشریه همکاری داشت و در
دو سال اول انتشار آن تنها شاعر این نشریه بود.
بسیاری از شعرهای این شاعر در کتاب های درسی چاپ شده است.

شعر کهن

امروز با صائب تبریزی

صبح شــد برخیز مطرب گوشــمال ساز ده
عیشهای شــب پریشان گشــته را آواز ده
هیچ ســاز از دلنوازی نیســت سیر آهنگتر
چنــگ را بگــذار ،قانون محبت ســاز ده
جــام را لبریزتــر از دیــده عشــاق کن
از صف دریاکشــان آنگــه مــرا آواز ده

مــرغ دل را بیش ازین مپســند در بند قفس
شــاهباز المــکان را شــهپر پــرواز ده
تیره منشــین در حریم میکشان چون زاهدان
پیش یوســف طلعتــان آیینه را پــرداز ده
موجه دریای رحمــت کار خود را می کند
اختیــار دل بــه آن زلــف کمندانــداز ده
ســرمپیچ از بی دلــی زنهــار از زخم زبان
بوسه ها چون شمع روشــن بر دهان گاز ده
کوری بی منت از چشم به منت خوشترست
گر توانی بــوی پیراهن به یوســف باز ده
قابل احســان نمــی باشــند کافرنعمتان
از قفــس نالنــدگان را رخصت پــرواز ده
خنده های بی غمی در کوهساران مفت نیست
همچو کبکان تن به زخم چنگل شــهباز ده
شــبنم از روشــندلی آیینه خورشــید شد
ای کــم از شــبنم تو هم آیینــه را پرداز ده
ناله حاضر جواب کوهکن اســتاده اســت
دل ز ســنگ خاره کن در بیســتون آواز ده
چون نمودی سیر و دور خویش را صائب تمام
روشنی چون مه به خورشید درخشان باز ده
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شعر معاصر

عمر گران من ،سلســله ی َد َوران من اســت
یک نقطــه ،ابتدای طلوع بی کران من اســت
آغاز شــدیم درین دایره ،بی آنکه باخبر باشیم
انسانشدیمدرینحادثهیوصلکهامکانمناست
هر خیر و شر که برین گود امانت مستقر گردید
حاصل ز عقل و شعور و جمیع استخوان من است
مست از زمین و زمان گر بشدی بدان گذراست
غافل مشــو ازو کــه پیاله گردان من اســت
هــر گه هــوای دلم بــر جان شــکایت بُرد
دانــم درین حوالــی یکی نگران من اســت
شــمس ارچه نتواند رســان َد پیام عشق بر لب
چشــمان او ولی همه گنجینه ی نهان من است
خوش بر دلی که شنیدست پیام دل انگیز تو را
بر دل بگویــی ام َش ،مزید امتنان من اســت

