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 اقبال الهوری       سد جمال الدین افغان         

 

 ای خویشـی هـلـجـای تـاشـدر تم      رده پیشـمشت خاکی کار خود را ب

 د وجودـر آمــیـن اســدام مـه ا بـی     دام هست و بودـه ادم بـا من افتـی

 م که افالک از من استـمن ز افالک     اندرین نیلی تتق چاک از من است

 ک را در گرفتـن فلـیا ضمیر م     ک در بر گرفتـفلیا ضمیرم را 

 است چیست؟چون چه می بیند نگه  آن     بیرون است چیست؟ اندرونست این که

 انی دیگریـم جهـنـیـود بـش خـپی     انی دیگریــــر آسمـم بــر زنــپ

 ه ترـنـریـاک ما دیـی از خـمـالـع     ر و برـعالمی با کوه و دشت و بح

 ده ئیــــــادیـی نــــرد آدمــبـتـدس     ده ئیـیـی بالــرکـی از ابـمــالـع
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 3از 2

 یر فطرت آنجا کس نبودـخرده گ     ودـوح وجـــها نابسته بر ل نقش

 ا خوش استـدر کهستان شورش دری      من به رومی گفتم این صحرا خوش است

 د آواز اذانـــــی آیــــا مــجــاز ک    م از حیات اینجا نشانــن نیابـم

 ا خاک ماستـدان بــن خاکـا ایـنـآش    یاستـی این مقام اولـگفت روم

 م نشستـعال درینـان روزییک دو     بستردوس ـبوالبشر چون رخت از ف

 ده استـش دیـای صبحگاهـه هـالـن    ا سوز آهش دیده استـاین فضاه

 دـنـلـات بـامـاز مق ردانــاک مـپ    مندـام ارجــقـن مـران ایـــــزائ

 دـزیـیاـد و بـیـنـل جـان مثـارفـع    ردان چون فضیل و بوسعیدـپاک م

 یک دو دم سوز و گداز آید بدست    ا را نماز آید بدستـز تا مـیـخ

 امام "افغانی"دی تاتار و ـتـقـم    دم دو مرد اندر قیامـم و دیـتـرف

 بر تافت از ذوق و سرور طلعتش    زمان اندر حضور پیر رومی هر
 

 گفت مشرق زین دو کس بهتر نزاد

 داا گشـای مــان عقده هـن شــاخـن

 "ا جمالـــوالنــد السادات مـیـس"

 الـزنده از گفتار او سنگ و سف
 

 دـنـلـام او بــقـل مـثـر او مــفک   م دردمندـیـلـاالر آن حـترک س

 کاری که مزدش جنت استورنه آن    طاعت است مردان دو رکعتبا چنین 

 م و آن دشت خموشـسوره والنج  ر مرد سخت کوشـرأت آن پیـق

 دـیل آید به وجـروح پاک جبرئ  دـقرأتی کز وی خلیل آید به وج

 ورـبـزد از قـه خیـلـور اال الـش  دل ازو در سینه گردد ناصبور

 داؤد را دـده مستی میسوز و   له بخشد دود راـراب شعـاضط

 ی حجاب ام الکتاب از قرأتشـب  تشائاز قر غیاب آشکارا هر

 دم از راه نیازـیـوسـدست او ب  جا بر خاستم بعد از نمازز من

 سوز و درد یک جهان در دل او  ذره  گردون نورد»گفت رومی 

 داده ئی آزاده ئی اـدل بکس ن  نگشاده ئی چشم جز بر خویشتن



  
 

 

 3از 3

 «او را زنده رودمن ز شوخی گویم   راخای وجودـدر فـتند سیر ان
 

 افغانی
 

 ان ما بگویـمـن و آسـیـاز زم   زنده رود از خاکدان ما بگوی

 ا را خبرـــده مــاز مسلمانان ب   خاکی و چون قدسیان روشن بصر
 

 زنده رود

 زش دین و وطنـده ام آویــدی تی شکنـیـر ملت گـیـدر ضم

 بینـن مــوت دیـد از قـامی اـن روح در تن مرده از ضعف یقین

 هرکسی را در گلو شست فرنگ ترک و ایران و عرب مست فرنگ

 اشتراک از دین و ملت برده تاب مشرق از سلطانی مغرب خراب

 

 افغانی

 زیارت ارواح سید جمال الدین افغان –فلک عطارد 

 

 

 
 

 
 


