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 ؛  بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ !  اَعُوذُ بِاهللِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

  « 1. يَفْقَهُوا قَوْلي َأمْري وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني صَدْري وَ يَسِّرْ لي لي رَبِّ اشْرَحْ »

سَاعَةِ وَلِيـَّاً وَحافِظاً    هذِهِ السَّاعَةِ وَفِيکُلِّ  فِيآبائِهِ  صَلَواتُکَ عَلَيهِ وَعَلي    نْنِ الحَسَبْحُجَّه الِوَليِّکَ ال  نْاللّهُمَّ کُ

  !ضَکَ طَوعاً وَ تُمَتـِّعَهُ فِيها طَوِيالًرْوَ قائداً وَ ناصِراً وَ دَليلًا وَعَيناً حَتَّي تُسکِنَهُ اَ

مان بخشید تا در زمرۀ محبیین اهل بیت عصمت و ا که توفیق و لیاقتحمد و سپاس خدایی ر              

الْحَمْدُ   قرار گرفته و در حد بضاعت مزجات خود قدمی هر چند کوچک برداریم،السالم  علیهمطهارت  

الَْحمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ کَمَالَ دِينِهِ وَ   ،هِمُ السَّالَمُلْأَئِمَّةِ عَلَيْلِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِينَ بِوِالَيَةِ َأمِيرِالْمُؤْمِنِينَ وَ ا

السَّالَم  طَالِبٍ عَلَيْهِ  أَبِي  بْنِ  عَلِيِّ  أَمِيِرالْمُؤْمِنِينَ  بِوِالَيَةِ  نِعْمَتِهِ  گان سایت تعدادی از بازدیدکنندهمدتی بود    تَمَامَ 

پروری نسبت به انجام وظایفی که در  همحبت و ذرّجداگانه ضمن ابراز  های  آستان وصال با ارسال پیام

سایت داشتیم تقاضا داستند که در قسمت کتاب سایت، در کنار کتب تاریخی، روایی و مقتل بارگذاری 

سایت در  اختیار  کتاب  ؛شده  در  و  تدوین  را  بیت  اهل  از  یک  هر  به  مربوط  شعر  تخصصی  های 

د قرار  ببازدیدکنندگان سایت  پاسخ  در  لذا  دستور  هیم؛  اشعار  این  ه  از  بخشی  بر آن شدیم که  عزیزان 

کتاب   بصورت  را  سایت  در  شده  آنجائیکه    pdfبارگذاری  از  اما  دهیم  قرار  سایت  روی  بر  و  تدوین 

های لحاظ شده در  توانستیم تمام ویژگیود صفحات کتاب با فضای سایت متفاوت بودند نمیدفضای مح

توضیح یا اصالح اشعاری که نیاز به اصالح داشتند در  مثال در    به عنوان  !کتاب رعایت کنیمسایت را در  

سایت متن کامل روایات تاریخی با ارجاعی ساده برای خوانندگان در دسترس و قابل مشاهده بود که 

روایات    بااین امکان در کتاب مقدور نیست، در قسمت نقد و بررسی اشعار نیز بعضی از ابیات که مغایر  

در نیز  کردیم که این امکان  ها اشاره شده و دلیل و استنادات حذف آن را بازگو میبه آن  ؛معتبر بود

  ی بعضی از ابیاتبدون هیچ توضیحی  کتاب ممکن نبود لذا در تدوین و جمع آوری این کتاب به ناچار  

ابی بودند حذف شدند و تنها  ایرادات روایی، تاریخی یا محتوایی  یا  که دارای  اتی که مشکل نداشتند و 

اند با اشارۀ مختصری در پاورقی همان صفحه  ایرادات ذکر شده تغییر داده شدهابیاتی که به دلیل یکی از  

تقدیم خوانندگان کتاب گردیده است که از این بابت پیشا پیش از شعرای سراینده اینگونه اشعار پوزش 

 السالم قرار گیرد.مل ایزدمنان و اهل بیت علیه؛ انشاهلل که این خدمت کوچک مورد قبو طلبیممی

 
 .28الي   24. سوره طه؛ آيات  1
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والدت   اشعار  
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 نـوشـته نـام زیـبـای تو صـادق             شقـایـق بـرِگ  بر شِب میـالِد و

 دل آشـنا کـردی حـقـایـق  بر  تو             تــشـیّـع  رئــیـس مـذهـب پــاکِ 

 تو تـفـسیـر شد قـرآن نـاطـق   ز            آن گـمـراهِی سخـِت زمـانه در

 یق همه از زحـمـتت گـردیده ال            داریماکنون علی را دوست   راگ

 فائق  خود گشتی توهای پاسخ  ز            علمی  بـزم سؤاِل فـقـه و به هر

 عالیق  کجا بود این همه عشق و             ای پــاسـدار دیـن نـبـودی اگـر

 خـالیـق  درِس تـو ـون مـدی بـَود            بدان تا حـشر ای شیـخ االئـّمـه

 

 است ماتم بری دلها زغم وغصه و            است دلبری که شب خجسته امشب

 است جعـفری میـالد رئـیس مذهب            زیـرا شـاد اسـت دل آل مــحــمــد،

 ******************** 

 ماست مذهب میالد رئیس مکتب و            عشق زیب لب ماست  امشب که سرود

 ذکر صلوات ذکر روز وشب ماست            امید غـرق نـور روز شب وین درا

 ******************** 

 دیدند ُحـسـن خالـق گل را ورقی ز            آنـان كه شـكـوه در حـقـایـق دیـدند

 در آیــنــۀ امـــام صـــادق دیــدنــد            پُـر نــورتــریـن ســتــارۀ دنــیـا را

**** **************** 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    ناشناس                      شاعر:   

 

لن فعمفعول مفاعلن مفاعی: شعروزن                 رباعی  قالب شعر: سید هاشم وفایی                  شاعر:   
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 ای آیـنـه افـتـاده شوند  پیـِش پـاهـای تو            سّجـاده شوندها در هـیجـانـنـد که  واژه

 قـلـم آماده شوند بـدهی با رخـصتی گر            بـرسـند  نـوایی  به  انـد تاشـاعـران آمـده 

 شوند اند تا که پُر از باده ـده شیعـیان آم            خـدا خـون کن میـکـده را ای پـسرِ  باز

 ُکـالً همه دلـداده شوند روی تو دیـده و            ببـیـنـند تو را اهِل هنرای کن که جلوه

 حضرت عشق اماِم شـشمـین نوِر خـدا

 هاای کن که بـتـابـی به دِل آیـنـه جـلـوه

 نـبـی زنـده شـود دینِ ـسـت نَـفَ   آمـدی با            شود بلکه سـرافکـنده بـشر آمدی جهـلِ 

 عـطـر پـراکـنـده شود با شـکـوفایی تو             گِل عشق باقـر  آمدی ای پسِر حضرتِ 

 دِل هر شیـفـتـه تابـنده شود تو در نـورِ             نگاه که به یک ُطرفهشمِس والیت آمدی 

 ودـِر اسـالم پُـر از خـنـده شلِب پیـغـمب             خـدا آمـدی تا که تـالشی بـکـنـی بـهـرِ 

 چـشم  سرِ  محـّمـد قـدمت برصـادق آل 

 چـشم سرِ  که قـلمت بر بنویس اسم مرا

 عشق سر زدی از افِق دین و شدی کوکِب             عشقمکتِب این  درست هیاهوی عجیبیچه 

 تِب عشق  از شی کِ وری شعلهزان سبب شعله            ست نه از علم زمین عـلِم تو عـلِم لّدنی

 لِب عشق  پا از با مِن افتاده ز تازه بگوسخنی             رسل یا ختمِ  وَ  سخناِن تو همه خطبۀ موالست 

 عشق مطلِب دهنت   ازگوشم برسد کی به              سـیـراب شـوم تـو آمـدم تا بـنـشـیـنـم ز

 کالم  شورِ  عشق را مکـتبت آموخـته با

 مدام شوم مسِت کن این جاِم تهی را که  پُر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         ترکیب بند    قالب شعر: محسن راحت حق            شاعر:   
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 کـرمت  که محـروم شـوم از نکـند بـاز              حـرمت مـدیـنـه که بـبـیـنـم ببـرم شهـرِ 

 قــدمـی رنـجـه بـفـرمـا بـفـدای قـدمـت            ُکـشدم حضرت نورمرقِد خاکی تو می 

 لمتامت عبه قی   افراشته است تا که بر            بس  وست خدا داند در دِل شیعه   تو جای

 دمت  انفاِس  زکردن خوب است  زندگی            ما ست روی گردنِ ِدیِن بزرگی  ِدیِن تو 

 که پستیم  این عرصه اگردر هرکه هستیم 

 محـمـد به شـما دل بـسـتـیـم صـادق آل

 

 آن یک پیـمـبرزادۀ دیگـر تولد یافت در            غـرق شـادِی مـیـالد پیغـمـبر مدینه بود

 احیاگر  دینش،   دیگری بر و بنیانگذاریکی             صادق هللا با رسولمیالد  شد روزقرین 

 بر   خودش در گرفته تازه مولود به شادی او            باقر بیت موال حضرت  بپا جشنی شده در

 روی پدر کرده تبسم حضرت جعفر بر و             را  روی جانـشـیـنش امام پنجمین بوسید

 ین مصطفی زیور د زمانش بهر که باشد در            عـالـم دیـنـش   آل رسـول وبیامد صادق 

 ششم گوهر امامت را رییس مذهب شیعه،             بیامد آنکه شیعه مفـتخر بر نام او گردد

 حـیـدر  شود شـیخ االئـمه بین اوالد بـنی             مانـند بدستش تـربیت یابد شـاگـردان بی 

 کوثر حضرتاینجا  داردمضاعف که شادی              خوب میالدش روز بر او به بگو صد مرحبا 

 هم عود وهم عنبر  چراغ دل بیفروزان، ببر             چراغش کنبی   سوی قبر روانه مرغ دل را

 نمای گـنبد اخـضر  اگر افتاد چشمت بر            تکـفـیر  نابودی وّهابی و جد او بخواه از

ناعیلمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    اسماعیل تقوایی           شاعر:   
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 است پاِک خالـق نورِ   میوۀ جاِن پیـمـبر            اماِم صادق است موالپیشوای شیعیان 

 عاشق استششمین نوِر هدایت از تباِر              ناطق است آفتاِب رحمت و قرآِن َحی و

 عـشق االول آمـد مـاِه   هفـدِه مـاِه ربـیـعُ 

 عشق برای شیعیان روشن نماید راهِ  تا

 است او رئیِس مذهِب ما شیعیاِن حیدر            ـمبر استصادِق آِل عبا از گـلشِن پیـغ

 است کوثر ازچشمه چشمه معرفت  چشمهایش            لنگر است راتاِر موی او زمین و آسمان  

 عالِم هـستی همه در حـلـقـۀ تـسـلـیِم او 

 او  تعظیمِ  آمدهود و سلیمان داو و خضر

 قمر ناهید و شد فروزان از وجودش شمس و            چه فرخنده سحر چه زیبنده قدم بود و بَه

 میـوۀ بـاغِ عـلـی و فـاطـمـه آمـد ثـمـر            عرِش اعال این خبر ازاالمین  روح  دهدمی 

 شعَف  و شِب شور شِب وجد و شِب عشق و شب

 َمجد و شرف رحمت صاحِب   تندیِس آمده 

 ِر راسـتـیِن حضرِت پـروردگارسفیاو              شماربیعلومش   گنجینۀ نور وصادق آن  

 رستگار  شیعـۀ او  مکـتِب او پـایـدار و            با شکوِه مذهبش بخشیده بر ما اعـتبار

 رحمت آمده  مژده مژده که امام نور و

 برکت آمده دِم جان پروِر او خیر و از

 ماِه اوجماِل  چشم خورشید از خیره مانده            گسترده مالئک گشته فرش راِه او بال

 روضۀ رضواِن جدش شد نیایشگاِه او            موسی هر قدم همراِه او  عیسی و یوسف و

 سالم آمده در محضرش ارض و سما سر بر

 نیـمۀ مـاه است ولیکـن آمده مـاِه تـمـام

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:       کیب   مربع ترقالب شعر:       هستی محرابی      شاعر:   
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 منزلت وجـود مکـتِب او از شیعه دارد            دانشگِه فِقه و اصول معـرفتاش سینه 

 منقبت  مقام واند از این سرگشته  ها عقل            میمنت عاشقان فرخندگی و برمقدمش 

 دهدطعِم قرآن می جانبخِش نگاهش  عطرِ 

 دهد عاشقان جان می جانِ دمش بر روح و  هر

 الکـتـاب  وارِث عـلِم نـبـیـیـن مـعـنِی اُمّ             آفتاب از تررخـشندهای چراغِ دانِـَشت 

 حساب  دادخواِه شیعیان در عرصۀ روزِ             ت اسـالِم ناباِی انـدیـشه ای زالِل پـاک 

 با طلوعِ تو چه زیبا ِعطر اَفشان شد زمین 

 !با میالِد جدت شد قرین میالِد تو روزِ 

 

 شدات زیبا مقّدر  بخت و طالع   که یعنی             شد وقتی که میالدت ُمـقاِرن با پیـمـبر

 َجـِد تـو مـنـّور شـددنـیا ز نـوِر تـو ُو             ما  زیـبا نگـارِ آمـدی ای گـلـشنِ  خوش

 شد با خـاتـم بـرابـر میالِد مسـعـوِد تـو            یاسی نیلـوفـر و  از های پُرِ با دسته گل 

 شد  شادی قلِب کوثر و  آری که غرِق شور            اوج شادی است عاشقان در امشب که بزمِ 

 شد یِی ُحسنت ُمـصّورکه زیبا آن روز            ای صادق فجرتق شیدا به عششود دل می

 شد ساغـر ها لـبریزِ امشب مِی میخـانه             است  هم رنِگ بـاران آئینۀ چـشماِن تو

 شد  بستاِن زهرا از ُگـِل جانت معـّطـر            ستآسماِن روشنت جاری فلق در رازِ 

 شد  ات ترمژه  سرشکِ شوِق  که از صبحی              درتراود می  بازی  چهامشب قلِب جهان 

 شد  عنبر  صد عود و خانۀ باقر پُر از  در            شوریست در لبخنِد تو از جـنِس آئـینه

 !شد لبریِز شور و شادِی جانانه یکسر            دریـاها به شوِق تو ها وبیابان  دشت و

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   هستی محرابی            شاعر:   
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 آمـده بـاز  به پریـشـانی من روحِ قـرار            آمـده باز ربه زمسـتـان دلم فـصل بـهـا

 به سِر دادن جـان دار و نـدار آمده باز             آمـده بـاز هـوای نـفـسـم نـفـحـۀ یـار به

 آیـد میبه شب غـمـزدگـان بـاز سـحـر 

 آیـدبـخـش دل اهـل نـظـر می  روشـنـی

 سوی ساحـل بِبََرد  خـسـتۀ دل را کشتی            َردهمگان دل بِبَ  کزای کیست این دلشده 

 که رونق ز دو صد دلبر کامل بِبََرد او            بِبََردکعبۀ منظور که حاصل   کیست این

 خالق آید ز واو خود حضرت عشق است  

 حق حضرت صادق آید ر روشنگ فجـر

 دیـده خـدایی هـمـۀ احوالـش او کـه گـر            او که طاها بـرسـد بر سر استـقـبـالـش 

 که شد مـحـوِر توحـیِد خالیق خالش  او             او که عشق است همیشه همه جا دنبالش

 صفا آمده است  صدق و از کاملی جلوۀ 

 اسـت تـام خـدا جانـب مـا آمـده مظـهـر

 ها را بگشا نـغـمه کن و حـنجـره نام او             هـا را بـگـشاکـن دیـدۀ دل پـنـجـره  باز

 ها را بگشاای از منظرهصفحه  ِمی بزن            بـگـشـا را هـامـِی خـاطـره  ساقـیـا جـام

 گر است تا ببینی که خـدای ازلی جلـوه

 گر است  همۀ هیبت زهرا و علی جلوه

 کویش آیند  جهـان دیـدۀ دربست به یک             آیند سویش به ـنـه دِل سرمستیک مدی

 قدسیـان هـم ز پی آب وضـویـش آیـنـد             جام و سـبویش آیندـانه پِی هر چه میخ

نالتن فعالتن فعلفع فاعالتنوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: محمد مبشری            شاعر:   
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 محراب به پایش خم شد نمازش خم در

 لبـش اهل همه عـالـم شد  دو مست ذکر

 به رهش بر سر شکرانه نشد  جان  کیست که             جـانـانـه نشد  کیست که دلـشـدۀ این مـه

 دیـوانه نشد عـاشـق و حدیث لـب او از            مستانه نشدکیست که از سخنش یکسره 

 چشمۀ شیدایی اوست ای از عاشقی جرعه

 اوست  زیـبـایی همه ذّرات جهـان والـۀ

 ابـیـطـالب کرد عـلـی بن دین مـا ِمـهـر            را واجب کرد  همانی که خدا عشق تو تو

 صل رخت طالب کرد ا ز پی وقلب ما ر            را بر همگان غالب کرد مهر رخسار تو

 دارم  بـه لـبـم نــغــمـۀ دلــداری دلــبــر

 دارم  مذهب عشقی است که باور تو مهر

 غـیـر تو ای وجه خـدا بـیزارم از همه             عشق رخت بگـذارم سر ام را به هستی

 دارمکنی ای دل یک لحـظه رهایم نه تو            دارم خود بر  سر خاک ره تو نه من از 

 گیریمی تو که دست همه را وقت عطا 

 گـیری می جـزا دست مـرا عاقبت روز

 ارادت دارمسیـنـه بـبـین دست  سـر  بر            زیــارت دارم سـائـل کـوی تـوأم مـیـل

 به دلم داغ دل از این همه غربت دارم            دارماز غریبی تو ای دوست چه محنت 

 خـدا دلـگـیـرم غـریـبـِی مـزارت به از

 مـیـرمآخر از غـربت دیـوار بـقـیع می 
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 مـردم حـجـاز افکـنـد پـرده روی سر            بازدر گرگ ومیش صبح پُر از ظلمتی که 

 مجاز که  روی فرش تن هرچه لرزید            و زد سر عرش  طرف  از حقیقت نـور

 نـمـاز سـجـده آمـده بـا نـیت  هـا بهبت             شد خویش  قبل تر ازشیطان دوباره رانده 

 محـض نـیـاز آمـده تا او رسد به نـاز             او آنکه رسوالن قبل از آری محـمـد؛

 اهــتــزاز  درآرد بـه بـام روزگـار بـر              رسد که بیرق عشقی عـمیق رامی او

 رسد که بـاز خـدا مـنجـلی شود می  او

 شـق عــلـی شـود او آمـده مـنـادی عــ

 هـاهـا امـاموی اولـیـن شـروع وصی             هـاهـا پـیــام آخـریـن طـلـوع نـبـی ای 

 هاای به لـب تـشـنـه کامدریـا رسـیـده             هاای به مـصاف سرابدریـا رسـیـده 

 هـاب عـلـم و کـالمتـیـغ بـیـان صـاحـ             مـعــجــزۀ آســمــانـیـت افــتـاده پــای

 هاآن زمانکه هـست زبـانی به کـام تا            اهل بیت گفت و تووصف  باید فقط ز

 هامـقام مـوالست کـیل سنجـش تو در             ست علی  عاشق چون سلمان محمدی شده

 شود نابـرده رنـج، گـنج، مـیـسر نـمی 

 شـود ثـروتـی محـبّت حـیـدر نمی  هـر

 خـدای رحـیم را با خـود نـسیـم مـهـر            دنـیا نـسـیـم رابه  بـهـشت،آوردی از 

 خود ایل و تـباری کـریم را پشت سر             سـائـالن دهــر هــمـه ای بـرایآورده

 پَـرت امـان بـده مـشـتی یـتـیم را  زیر             تـو بـابـای امـتـی   آه ای امـیـن مـکـه!

 کـریم را  در حـائرت مکان بـده این یا            بزت دلی سیاهد سبه گـنـبکـشد می  پَر

 مـســتـقــیــم را  کـنـیـم گـاه رهمـی گـم            کیستبگو که صراط   و غدیر  برگرد در

 کن  خویش زخـم مـرا رهـین مـداوای 

 من را گدای خانۀ زهرای خویش کن 

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: ترکیب بند             قالب شعر: محمدعلی بیابانی         اعر: ش  
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 برو بقـیع و در آنجا قـلـم بزن  شاعر!            ـزنـبقــدم  پـیــمــبــر کــنــار  آرام از

 غم بزن  شادی خود رنگ  کمی به اما             بگو صادق غزل حاال برای حضرت

 هم بزن  بهدرون خیالت   این وضع را            را بـبـین آن قـبـرهای خاکی غـمـبـار

 خـیالی حـرم بزن  یاه بر آن ضریـح            ضریحی درست کن  مزار، روی هر بر

 ات را رقـم بزن سرنوشت عـاشـقی  و            کن فـوالد فرض کنار پنجـره خود را

 سلسبیل شو  گریه کن و قـدری ببار و

 آن مـزارهـای خـیـالی دخـیـل شـو بر

 چه کوثریشرابی  چهساغری  به چه به            فیض ساغری دوباره مست شو از شاعر!

 جعفری این به از پس شوندمی معروف             عنایات مکـتـبش شیعیان ز مردی که 

 پـیـمـبـری   نـفـحـات  هـای تـازه بـاگـل            لبت ازروید که می عشق!  امام جان ای

 بپـروری عـلـمت که پـای مکـتب  باید            را چون ُزراره حیان یا  چون ابن صدها

 به منبری که خوانده حدیثی   عالمی  هر            تصادق اس  قالیا  است و یا قال باقر

 ملـیـح کن  نـگـاهی  سرسـخـتی مرا به

 تبارت فقیه کن   عشق ایل و من را در

 این دقـایـقم  عـشق تو و سرمست بـزم            عاشـقـم تـاب وحاال مـنم که با دل بی 

 قـال صادقـم و تـو هایمحـتاج حـرف            بخوان ای های تـوأم آیهمشـتاق حرف 

 بــیــقــرارتـریـن خــالیـقـم  من جــزو            های تو تا حرف کربالستبین حدیث

 ست که نـگـاه کـنـی به سـوابـقمکـافی            کنم گریه می   زنی وحسین می  حرف از

 الـقمآنجاست خـ حـائـری که زائـر در             کربال روانه کن امشب به را باری مرا 

 کن داررا بیا و مثل خودت روضه ما

 کن کـشـتی سـعـادت جـّدت سـوار در
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 بـبـین سجـدۀ شـقـایق را  به کوه طـور             راکـن َجـلـواِت کـتـاب نـاطـق  نـگــاه

 بغـل خویش امام صادق را  گرفـته در            حـاال شـد و  امـام پــنـجـم شـیـعـه پـدر

 اش عسل ریزداز خنده ز گوشۀ لبش،

 سرش ُزَهل ریزد خدا بر جای نقل، به

 افشانی  غرِق نور شت زمانکه گ شبی            شبی مثـل مـاه، نـورانـی مدیـنه بود و

 نداشت مثل همان شب مدیـنه دورانی              لبش شکوفا شد که حضرت باقر شبی

 انـدآمـده رسیـد مـالئک به شـور خـبر

 اندآمده نورسمت  ینزم عرش روی ز

 شده  اسیر زهرا به اوحضرت عروس             شـده نـظـیـرمدیـنـه شـاهـد مـولـود بی 

 هـایـش ابـا بـصیـر شدهمـریـد جـاذبـه             گـرفـته عـلـوم تـمـام عـالـم را به کف 

 حسـناتـش شبـیه حـیـدر شد کـرامت و

 ُزراره پـرور شد بالغِت نفـسـش هـم،

 شــرافـت قــدمـش ذره پــروری دارد            نـورگـسـتـری دارد تـولـدش خـبـر از

 چه گوهری دارد زهراحضرت  عروس            فتندعرش یک صدا گ مالئکه همه در

 را است قلب عاشقربوده که  چه گوهری،

 حاذق را مومِ  و به صولتش زده حق ُمهر

 سازدها، سرنـوشت میشـدهدلبـرای              سازدبهشت می نگـاهـش هایکرشـمه

 سازد خشت می سرا خشت  صحن و شبیه            ولی دل ما را خودش حـرم که ندارد،

 تنـش بوی یـاس را دارد  شمـیم عـطر

 دارد تــمــام زنــدگـیـش بــوی ربــنــا

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    مسدسقالب شعر: رضا باقریان                  شاعر:   
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 رام شد وح غم رسیده موسم شادی و،            خزان تمام شد و به یمن مقدم صادق،

 ازدحـام شد و اش امـروزخـانه  مسیـر            عـرش اند همه بهـر تهـنـیت ازرسیده

 چـیند پایش فرشته می  بوسه زهمینکه 

 شیـنـد تـرانـه روی لـب جـبـرئیـل مـی

 خـدا را شبـیِه سـلـمان کرد مـطیعِ امر            انسان کرد جامعه را شیعه کرد و  رسید و

 کرد مسلمان نبوی یک شِب خلصت به               عـالم را ز نفحـاتش چکـید و،لطافت ا

 ت را شـفـاع داد خـدا دست او رسید و

 انـد به خـاک رهـش هـدایت را نـوشته 

 استکرامتش حتمی که داشته باشد   گدا            است اند به وصفش شفاعتش حتمی نوشته 

ً  که شیعۀ اثـنی عشر شدیم، به ما  است عنایتش حتمی  کبریمحشر  و به حشر            حتما

 آسـمان گـذر دارد اش ازمـسیـر خـانه 

 دارد هم خبر عرش  که از است بدیهی

 

 عید را  عاشقان بگذار خوش باشند روز           مروارید را مکن اینقدر صدف پنهان در

 کند خـورشید راـم می آسمان با دیدنت گ           نیستجـایی برای مـاه  دگر با وجـود تو

 ای نـاهـید را مشتـرِی چـشم هایت کـرده           ها را به دنبال خودت کهکشانکشانی می 

 های بیـد را نـوازد شاخـههایت می شـانـه            بوستان  غنچه را در شکوفد چهرۀ تومی

 حـکـم تـوحـیـد را هـای مـلـبـانـت آیـه  بر             کنیمی عشق جاری   آتش فشان کوهی و

 آمـدی تا زنـده گـردانی تـو این امـیـد را            یک عمر امید رهایی مـرده بود بشر در

 ذبح خـواهم کرد پای این یقـین تردید را            یک رنگ نیست دلم   من به چشمانت یقین دارم،

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل        هادی ملک پور             : شاعر  
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 ـیـفـم شـده غــالم شـمـابـالل طـبـع لط            شـعـرم شـده سـالم شمـا دوبـاره مطـلـع

 شـما ازدحـامام بـیـن دوبـاره گــم شـده            شهر گوشۀ کنار و اى ازدوباره رد شده

 شـوم آقـا بـه احـتــرام شـمـابـلـنـد مـی             طرف که نـسیـم عـبایـتان بـوزد به هـر

 کـالم شـما دهـد بـوى خـدا مـی  چــقـدر              نـور  چـقدر جاذبـه دارى به روى منبـر

 امـام عـــــلى و علــى امام شماتویــى              بـدهـم  شـود به خـدا بیـنـتـان نـظـرنـمی 

 مـرا بـراى اویـس قــرن شـدن بـخـرید 

 براى نـذر حسین و حسن شـدن بخـرید 

 من است  دن افـتـخـاردست شمـا بـو کـنار             من است که یارشانه سلمان بگو  بزن به

 مـردم دیارمن استهـمیشه پیـشـه این             بــراى عـلـم ثــریــا به آسـمــان رفـتـن 

 است نگارمن و  هاى تومعجزه ز سخن             ام هـمـه جـانـبـى امـى مـکـتب نـرفـتـه

 قـرار من است که یـک نگاه شما مایه             تــان  فـداى رحـمـت چـشـمـان آسـمـانی

 من استهمیشه گریه براى مدینه کار            همیـشـه دادن اذن مـدیـنـه کار شماست

 اممـنــم اسـیــر نـگـاه پـیــمـبــری شــده

 امخـضـرا کـبـوتـرى شـده بـروى گـنـبد

 مـیـان عـالـم هـفت آسمان ستـوده شده            تویى که اسم تو با هر زبان ستوده شده

 جـان ستوده شده  جـلوتراز همۀ انس و           لوح و قلمجلوتر از همۀ عرش و فرش و 

 زمان ستوده شده  هر در تو خالصه عشق             نوح ضـرت آدم زمان حضرتزمان ح

 همیشه عشق تو در قلبمان ستوده شده              نـبـى خاتـم من اى رسـول رحـمت مـن

 تک پیـغـمبـران ستـوده شده   براى تک            اب زبـور تـکـ  فـداى اسـم محـمـد که در

 اى عـرش خدا فـیـروزه به روى کاشـى 

 زهـرا  نوشـته اسـم تـو و اسـم حـیـدر و

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    ترکیب بندقالب شعر:            نجمه ملکی     شاعر:   
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 مسیـح کوچه گداى محـبتى شـده است            شده است خجالتى یوسف روى تو  زشرم 

 امشب قیامتى شده است پاى تو  یشبه پ              هـا کـسـری هـاى تـمـاممـیــان کـنـگــره

 است  شـده  هـاشان رفـاقـتىتمام رابـطه             ها اى تو مـگر بـین نامسلـمان چه کـرده

 برایـم این صلواتت عبادتى شـده است             گـذرد بـدون یـاد تـو اصـال زمـان نـمى

 سنى چه وحدتى شده است میان شیعه و            بیت شـما ببـیـن به بـرکت قـرآن و اهل

 ات نـظـر دارد خـدا به امـت مـرحـومـه 

 دارد دعــاى خـاتـم پــیـغـمــبــران اثــر 

 صفـــــاى لیلة االسرایى رسول خــــدا           فــداى روح مـسـیـحــایى رســول خــدا

 ـول خــدافـداى چـهــره زهــرایـى رس           کـسا  فـداى جـامـه سـبـزش به زیر نور

 فـــداى آن دل دریــایــى رسـول خـــدا             بارش سنگ به زیر عظیمش فداى خلق 

 مـونـس تـنـهـایى رسول خـدا  انـیـس و            فداى عشق خدیجه که بوده در همـه دم

 تـمـام هـسـتـى و دارایـى رسـول خــدا            عــروس خانه حیـدر شده بدون جـهـاز

 رسـالـت ادا نـشـد هـرگزاجـر  اگـرچه

 ـدا نـشـد هـرگـز فـاطـمـه تو ج عـلـى ز

 همیشه سایه علمش به روى این سرماست             امام صـادق ما شیعـیـان دعـاگر ماست

 ماست هم شبیه مادر که درد غربت او             همه ایـثـار و غـربـتـش بـشوم فـداى آن

 ماست منبـر افـتـخـار اوحـدیث سـیـنه            عـشقهمیـشه کرده براى همـه روایت 

 ز یمـن و برکت استادى مفـسر ماست             حال ُمفَضَّل که درس توحیدش  به خوشا

 حـیدر ماستنگاهت شبیه  گمان کنم که           گمان کنم که مرامت به مصطفـى رفته

 تـویى که شـیـخ االئمه مـلـقـبت کـردنـد 

 کـتـبت کردند ب و استاد م رئیـس مـذهـ
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 مـه تـبـّری و مـاه نـشاط اهـل والست            مـه ربیع نخـستین مه سرور خـداست

 زهــراسـت سـاللـۀ مـه والدت پـنـجـم            مـه مـبـارک مـیـالد خــواجـۀ لـوالک

 االعالست جنّة رشک نفسش  عالم ازکه              گـلـی الـعـلـوم؛ ارم بـاقـر شـکـفـتـه در

 که در تـجـالّی و آفـتـاب، نـاپـیـداست            فَـروه بـگـویـیـد اخــتـری زادی بـه امّ 

 آراست وجود را،حمد والدت ا چون  که            خـورشـیـدی  دمـیـد هـفـده مـاه ربـیـع،

 ضیاست  وفروغ را یعقوب هزار دیدۀ             هزار یوسف صّدیق را به صدق امام

 دریاست   وسعت به پنهان که  ایست قطره چو            دانش او به پیشمغرب   علوم مشرق و

 مقامشان واالست که همچنان علمند و            به پای کـرسی درسش هزارها عـالـم

 دعاست  یکی به ذکر  لحن حدیث و  به یکی             فزایشان جاری لب جان عـلـوم کـل ز

 کمال سرتا پاست یکی ُزراره که کوه            ـمزهـعـفی یکی ابوحیکی چو جابر جُ 

 علم چهره گشاست  حیّان ز جابر هنوز            است طاق یکی  هفت به طاقش   مؤمن  هنوز

 اش آسیا و افـریقاست هـنـوز شـیـفـتـه            ـلـم او محـتاجهنوز مانده اروپـا به ع

 چه رساست به مدحش کالم هر که نارساست             ستین قابل نثر نظم و  گهر اووصف به 

 دمش حیات کـالم و کـالم آب بقـاست             رخش چراغ جمال و جـمال آیت حق

 نفس روح بخش باد صباست  درآنچه  هر            اوست کمال دانش  صفا و  صدق و حدیث

 تمام جهان کنند رواست اگر که سیر،             برای یافـتن یک حـدیث او همه خـلق

 دواست  روح به دردفزایش  کالم روح            فـروزش چـراغ محـفـِل دل پیام سیـنه

 سماست  وارض  شهریار بشر  و امام جنّ             آفـتاب غیب و شهـود کـمال، مه سپهر

 حنیفه خطاست خلق چو راه ابو مسیر            به کـّل عـلـم قـسـم بی چراغ دانش او

فعلناعلن فعالتن مفاعلن فم: وزن شعر                   هقصیدقالب شعر: غالمرضا سازگار              شاعر:   
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 خون سیّـدالـّشـهـداست  قـیام عـلـمی او             همچو بعـثـت نـبـوی شروع مکتب او

 صادق ماست امامهـماره تـشنـۀ نطق              است علم تا علم  واست  علم تشنۀ وجود،

 تقواست  حکمت و علم و وادب  و تواضع             ای ز ُمـتـون کتاب تـدریـسش خالصه

 ما اینجاست اقتدار فضیلت و شرف و            بالم  ست می ن جعفری اکه مذهب م این از

 برخاست  او درسکرسِیّ  علم ز که نور            هـمـیـشه معـلّـمی دارد کـالس شـیـعـه

 مفّضلش گویاست  وهشام تو گویی آنکه             سخنی رود توحید می  کجا که ز هر به

 جداست بیت  اهل ا گواست زقرآن وخد            امام صادق ما هر آنکه گشت جـدا از

 ست  صد چراغ ُهدی به یک مکاتبۀ او دو             بـاب کـمال هـزار  به یک مبـاحـثـۀ او

 خّط ابوحنـیفه جداست  که خّط شیعه ز            گـوییم می باز مرتـبه گـفـتـیـم و هزار 

 همه عنایت هاست  فوق که تاس عنایتی            زبان میثم و اوصاف حضرت صادق

 

 است  آمده شیعـیان عید سعـید            گل بپاشـید که عید آمده است

 است  خـالق مجـیـد آمده نـور            آمده است پدیدعشق در سینه 

 شهر یثرب شده در هاله نور            عـنـایـات خـداونـد غـفــور ز

 طور وادی  ازبود به اش خانه             مـسـرور حـلـم پیـمـبـر بـاقـر

 چـهـره گـشود  بـرج وال  نـیّـر             الـمـولــود هــفـده مـاه ربــیـع

 شادی به دل ما افزود  ووجد             بربـود دلهای مـحـبّـان  غـم ز

 بوزید   دل ما که شـمـیـمش به            گـلـشن طاها بـدمـید گـلـی از

 ضاللت بدرید  و پـرده جـهـل             ته پدیدمذهب شیعه از او گش

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                چهار پاره    قالب شعر: ابوالفضل آسمانی                شاعر:   
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 لـبـخـنـد بزن گه سـرور است            است شور وشیعه شب نشاط  ای

 است  شور  نشاط و طرب و غرق             مـدیـنـۀ عـشـقیک بـار دگـر 

 اسـت نـور آئـیـنـۀ روشـنـی ز             زیـن آیــنــۀ شـعــور و دانـش

 است  بخدا که رشک طور یثرب            عـلـم و تــقــوا ـوراز جـلـوۀ ن

 است همه به دور دل  غم ز گر            شـادی و آمده فـصل شـور  گر

 مـکـتـب آمد دیــن و ـاگــراحیـ

 مـذهب آمـد شیـعـه رئـیـس ای

 بخـشد شیدائی و شوق و شور            آمـد بـه هـمـه ســرور بـخـشد

 بخـشد  یک جان و دلی صبور             عـلـم بــردبـاری ویـا قــامـت  

 بر خـلـق جهان شـعـور بخشد             بـا پـرچـم دانـش و فـضـیـلـت

 تـا آیــنـه ای ز نــور بـخـشــد             تـاریـکـی و غــم ز دل زدایـد

 یک جرعه می طهـور بخـشد             هـمـه تـشـنـگـان دانـش تـا بـر

 مـکـتـب آمد دیــن و احیــاگــر

 مـذهب آمـد شیـعـه رئـیـس ای

 ل علم استای از جال جلوه او            او آیــنــۀ کــمــال عـلــم است

 سر چشمۀ بی زوال علم است             بر لـوحـۀ دانـش و فـضـیـلـت

 استبـر سیـنـۀ او مـدال عـلم             احـمد این است شرافـتـش کـز

 او رشـتـۀ اتـصـال عـلـم است              گر طالـب فـضـل و دانشی تو

 خیال عـلم است ر توگر بر س            بـا نـغــمـۀ یــا امـــام صــادق

 مـکـتـب آمد دیــن و احیــاگــر

 مـذهب آمـد شیـعـه رئـیـس ای

ولنمفعول مفاعلن فعوزن شعر:                 ترجیع  بند قالب شعر: سید هاشم وفایی            شاعر:   
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 داری  گوهر تو در این خزینه            عـشق ورا به سیـنـه داری گر

 انــوار وال بــه ســیــنـه داری              مـحـبـت او بــا پــرتــویــی از

 یک گـوهـر بی قـریـنـه داری             اوستای آن که تو را والیت 

 در بــحــر بـال سـفـیـنـه داری             گــر دسـت زدی به دامــن او

 ســفــر مـدیــنــه داری شــوق             »وفائی« چنان ای دوست اگر

 مـکـتـب آمد دیــن و احیــاگــر

 مـذهب آمـد شیـعـه رئـیـس ای

 

 گر مدینه جـلوه شـشم ماه والیت در شد            آمـده قـرص قـمـر هـفـده مـاه ربـیـع و

 مـیـالد پـسـر میالد پـیـمـبر هم ز هم ز            حال سرور بود امروز در حضرت باقر

 بر  گیرد بهرا حضرت سجاد می  سبط خود            زندرویش می فروه مادرش بوسه به  اُمِّ 

 نظر  روی چوماهش یک تا بیندازند بر             اندصف بسته  ساکنان عرش بر دیدار او

 مرغ سحر   نغمه شادی رسد بر گوش از             تر شـده مـاه ربـیـعبا وجود او بهـاری 

 نخل علم حـیـدری را آمده نیکـو ثـمـر             صادق آلـش رسـید ؛مـیالد محـمـد روز

 مـوال اثـر  در احادیث فـراوان باشد از            هرشیعه باشد جعفری جعفر بود نام او

 مفـتخر همیشه برامامش باشدشیعه می            د معلومات گوناگون روزشود استامی

 شاگـرد گردد معـتـبر باچنین استاد هر            کند را می اوشاگردی که  شهره گردد هر

 از برای جـمـله بـیماران ما بوده سـپر              الصادقیم سالها باشد که ما مدیون طب

 پر   حسرت خاک بقیعش بال و در زندمی             شودروز میالدش دل شیعه هوایی می 

 زر سیم و بارگه ازبهرش  شیعه که سازدا ت             زمانحضرت صاحب  ای خوشا فصل ظهور

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              غزل     قالب شعر:              وایی اسماعیل تقشاعر:   
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 مشرق یک صبح، دو خورشید ببینید  در            خـیـزیـد دو آیـیـنـۀ تـوحــیــد بـبـیـنـیـد  

 بار دگر عــیـد بـبـیـنـید  در عـیـد نـبـی            بـبـیـنـید  دو مـطـلع االنـوار درخـشـید،

 عــیـد دگـری باز دل از خـلـق ربـوده 

 چشم گشوده  جهانرت صادق به حض چون

 منـظـر دیگر گردید عـیـان ُحـسِن خـدا            امـروز گـشودنـد ز رحـمـت در دیگر 

 آور دیــگــر؟ آمــده مــیــالد پــیــام  یــا           دیگر  حیدرگشت برون از جوِف حرم 

 این عید جهان گستر شیعه است ببینید

  ـینیدبـبست میالد شـشـم رهـبر شیعه ا 

 انـدام مـدیــنـه  پـیـراهـن نـور است بـر            انـوار خــدا تــافـتــه بـر بـام مــدیـنــه 

 پـیـغــام مـدینه  گـوش همه پـیـچـیـده به           بـرد از اهـل وال نـام مــدیــنـه دل مـی

 به تن روح امامتکامروز دمیده است 

 تـامام تـبریک که آمد به جهـان نوح

 دلیل است این گمشدگان را به خط نور،           این آیـنـۀ روی خـداونــد جـلـیل است  

 مـوسا و خـلیل است این راهـبـر آدم و           سلیل است فاطمه پاکیزه  علی و این بر

 ابـد استـاد اسـاتـیـد جهـان است این تـا

 نهان است   با آنکه عیان است، نهان است،

 تکـمـیل شـده فـیـض مـسـیـحا ز دم او          ـه خـاک قـدم او د سـجـده بدانـش بـبـرَ 

 ظـّل َعــلَـم او  پـیــوسـتـه بُـَود ِعـلـم بـه            دریــای کـرم بــوده نـمـی از کـرم او 

 بـام سـپـهـِر شـرِف اوسـت سـتـاره بر

 تا عـمـر جـهـان جـابر حیان و زراره 

مفاعیل فعولنمفعول مفاعیل وزن شعر:             مربع ترکیبقالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   
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 حریمش  طور در شده گو «ارنی» موسی            یمش مسیحای نـس  اس مسیـحاستانـفـ  

 عظیمش  همگان فیض رسد بر تا حشر          دل مـخـزن اسـرار خـداوند حکـیـمش 

 تــجـالی الـهـی اسـت رواقــش دیـوار

 طاقش  است میان همگـان مـؤمن طاق

 بیـانش  ز  لّـم االنسان«روئیده گـل »عـ          مـنـطق او عـلم بریده است زبانش بی  

 ابانش  و حمرانابوحمزه و  علم است و            دائــم گـهـر عــلـم بــَود ریگ روانش  

 امیـران سخـن بـنـدۀ اویـنـد  تـا حــشـر

 تــنهـا نه هـمیـن بـنـدۀ او زنـده اویـنـد

 قامشمقام است م ز رتراین است که ب            کالمش این است که قرآن شده روشن ز

 سالمش  است خـداوندکه داده این است           دانش شده مرهون قیامش این است که 

 سر تـا قـدم آیینـۀ خیرالبـشر است این 

 این است  گهر شش یِم   دردانه شش بحر و

 بـقـیـعـت هــا هــمــه زّوار بـیـابـان  دل            ای مـلک خـداونـد گـلـسـتان بـقـیعـت  

 دامان بـقـیعـت  گوشه ز جنت همه یک           قـیـعـت اکـن ایـوان بـارواح رسـل، سـ

 هر زائر دلـداده که بـشـنـاخت شما را

 هـای حـرمت دیــد خـدا را از پـنـجـره 

 جـبریل حـریـمـت پَـر فــرش ره زّوار           جبریل  روح آمده در پیکـر چو تو مهر

 جـبریل بـر سـر از روز ازل سـایۀ تو             تو مشعر جبریـل  شب حرم خلوت هر

 خـداونـد نـدانـد  غــیـر اوصـاف تـو را

 ؟ بخواند چه  چه بگوید؟ میثم چه سراید؟
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 بوی حضرت صادقدمید عطر محمد ز           حضرت صادق مدینه غرق صفا شد ز روی  

 ق رت صادروی حض ز دوباره مدینه دیده           امشب درفروغ روی نبی را که مکه یافت 

 صادق نورمیدهد ازچارسوی حضرت که          است آسمان علوم  شب درخشش خورشید

 روی به روی حضرت صادق ها  مثال آینه            آدم  ششم امام که بـاشد ضـمـیـر عـالم و

 حضرت صادق  گویِ  بود راز عشق کمال           مـکـتب فضلش  تـمـام فـقــه بود وامـدار

 شفاعت زخوی حضرت صادق  حکایتی است         آن وجود مکّرم  ازاست کرامت  روایتی 

 علوم آل محمد ز جوی حضرت صادق           است روان سلسبیل  وبسان زمزم و تسنیم 

 گلوی حضرت صادق  خروش عدل علی از         ز کهکشان فضیلت طنین فکنده به عالم 

 عدوی حضرت صادق  به کاخ لرزه فکنده           قـیام عـلـمی او چون قـیام سرخ حسینی 

 ت صادق دلها به سوی حضر که هست غالب           نظرکردچو دشمنش به کشتن او بست  کمر

 صادقحضرت قطرۀ آب وضوی  قطره ز          فرشته جـستـه تقرب بهشت یافته رونق 

 بود مفـّسر والّیـل موی حضرت صادق           آن جمال مبارک  بود تجـلّی والّشـمس ز

 صادق حضرتگفتگوی  وقت بَُود، همیشه         به عـالم توحید  چـراغ راهـنـمـای بـشـر

 صادق  آن همه راز مگوی حضرت است ز  یکی         حیان حدیث فـضـل مفـّضل  کتاب جـابر

 صادق  روی حضرت مهر از ای ذّره ذُراره           اگر به عـلم درخـشد، چو آفتاب، گرفته 

 لب جان ازسبوی حضرت صادق تر،کرده که           َحَشم او  لـمی گرفته ازُحـشام حشمت عـ

 پوی حضرت صادق مهرنهند رو به ره            تا بـرای درک حـقـایق  بگو فالسـفـه را

 حرمت آن گفتگوی حضرت صادق  نماز و          نـماز پـایۀ دین است و بود لـحـظۀ آخر 

 صبح فرج آرزوی حضرت صادق بوده  که            بخوان دعای فرج را به آرزوی اجابت 

 آبروی حضرت صادق خدای را همه بر         که بخوانیم  شب دعـاست برای فـرج بیا 

فعلنعلن اعلن فعالتن مفامفر: شع وزن                   قصیدهقالب شعر: سید رضا مؤید                 شاعر:   
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 صادق کند جستجوی حضرت شکسته  دل          بقـیعش   بود ولی به  قلوب شیعه حریمش

 صادقی حضرت خاک کو افق از بجوشد           1خورشید نبین به قبرغریبش ببین که چشمۀ 

 بوی حضرت صادق حرم ُمشک  شمیمی از          مـشـام ما برساند  خـدا کـنـد که صبـا بر

 صادق حضرت سر نیـاز بسایم به کوی           «»مؤید خـدا کند من آلــوده باز هم چو

 

 آمده است  که بود رشک بهار گـلعذاری           استآمده  غـم بـپاید که دگر موکب یـار

 آمده است  به قراردلها  فروغش همه کز           یای کرم گـوهـری آورده بروندر موج

 از ره لطف به منـزلگـه خار آمده است           خـار دگـر یک گـل بـی ز گـلـستان بـقا، 

 آمده است  غبار  یمن قدومش چو عالم از            بودخـلـقت این عالم   نور او پیش تر از

 آمده است  چهره این مه به کنار پرده از            ـع االولــم مــاه ربــیـلـیـک در هـفــده

 دگر باربه بارآمده است  شاخ طوبی است،           دگر است که پـرتو فکـنـد بار نور زهر

 آمده است  لشکر کفر و جهالت به فـرار           او  قــدرت دانــایــی آمـد آن شـاه کـه از

 مسـعـود تـبار آمده است  شـشمین اخـتـر           ء بشروشبـخـتـی ابـنـا بـهـر آزادی و خـ

 است شمارآمدهبه صادق    ازهمهبیش  لیک           صابر و فاضل و طاهر لقب مشهورش

 که اومظهری ازهفت وچهارآمده است  چون           عـشـری جـعـفـری نام شده مذهب اثـنی

 کوه وقار آمده است شکن  که چنین موج           این کشتی دل غرق امواج گنه کی شود

 آمده است  نثار که سلطان کرم بهر چون           خویشحاجت  کنی عرض که حسان آن شد وقت

 
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر  مي  م است اما پيشنهادسروده اصلي شاعر محتر بيت زير  .   1

 .زير کنيد آمده را جايگزين بيت

 صادق  حضرت افق خاک کوي  از بجوشد            خورشيد  چشمة که ببين نبين به قبرخرابش

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   حبیب اهلل چایچیان                 شاعر:   
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 تکریم است روز و میالد روز           استدوباره تحریم  غصه غم و

 لحظات قـشنـگ تعـظـیم است           و تبریک  عرض روز  شب و شب

 عـشـق آمد زمـان ترمیم است            دالن ای به خـسته  ـژدهبـدهم م

 است  بدخیم زمانه  روز حال و           خواهد کرد صبح صادق ظهور

 تعلیم است همیشه بارش    و کار           رسـد آن امـام خـوبـی کـه می

 تحکـیم است  خـدایـی خـدای و           دبــیــر مــراجــع دنــیــا ســر

 شادی شد عشق و شور و سممو 

 هـم منـادی شد بـاز جـبـرئـیـل

 پــادشــاه مـعــّظــمــی در راه            آیــت هللا اعــظــمــی در راه 

 امـــام مــکـــّرمـــی در راه  و           هللا عـــالــِم هــســتــی حـجـت

 ه ّســمــی در راعــلـّیِ مـجــ و           فـاطـمـی طـیـنـتـی بـدون بدل

 کـه ولــّیِ مــســلّــمـی در راه            هـراسـی نیست بـنـدگـان خـدا

 1باشد او نورش آشکار و جلی

 بـن عـلـی  بـن محـمـد جـعــفـر

 آیــد  بــوی دیـــدار یـــار مــی           آیــد  مــژده بــوی بـهــار مــی

 آیــد زلـف نـگــار مــیبــوی            پـیـغـمـبر بـوی مـولـود شـهـر

 آیــد  مــی های تـار  هـمـه شـب           بخـش به گـمـانـم که روشـنـی 

 آیــد  مــی مـــایــۀ افـــتــخـــار           ســاللـــۀ زهـــرا پــســری از

 
نظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر  کنيم به م مي  اما پيشنهادمحترم است  بيت زير سروده اصلي شاعر  .   1

 بن محمد بن عـلي ستجعـفر            د و نورش آشکار و جلي ستباش                  آمده را جايگزين بيت زير کنيد

نن مفاعلن فعلفاعالتوزن شعر:                   ترکیب بندقالب شعر: علیرضا خاکساری                 شاعر:   
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 آیــد  وارث ذوالـــفـــقــار مــی           علی  فضل و  صبر حلم و صاحب

 آیـد  شـشـمـیـن شـهـسـوار مـی           ادشاه ملک زمینـپشـشـمـیـن 

 آیــد  صــاحـب اقـــتـــدار مــی            پـیـر و اسـتـاد مکـتـب شـیـعه

 آیــد  مــی بــا وقـــار  چـــقـــدر           عرش سوی ما خاکیان مسافر

 ـد آیـ مـی پــروردگــارعــشـق             حسین صلب پاک نسل سومین

 شـشـمـیـن شـاه عـالـمـیـن آمـد

 حـضـرت حـسـیــن آمــد ۀنــو

 

 را  عالم اعالم کنم  مولودی  دو باشد خوش چه             غم را بردمیدلها   زطبعم  که بلبل کنون

 آمنه سلطان خاتم را  عطا بنـمود حق بر            مّکه دراز ماه ربیع بگذشت هفده روز  چو

 هللا اعـظـم را  به روز مـولـد خـاتـم ولی           باقر از کرد اهرخلق ظ بر جهان خداوند

 درخشان کرد نورانی دو عالم را مولود  دو            شافع برگنه آمد دو  شه آمد مه آمد دو دو

 جشن درهم را فلک این گوید بر   تکبیر ملک            آشکارا شد عـلی نور سحرگه معنی نور  

 ظهور صادق وعید محمد فخر عـالم را             دهم اکنونمی   ارتشب دلشادی  پیروزی دو   دو

 آن دریای پُرنم را  یک جلوه نمودی خشک از            سرنگون گردید  بتها یافت والدت چون محمد

 پرچم راای شیعه  بزن های به بام شادمان             قدوم صادق آل نبی روشن جهان شد از

 را  ادهمیحیای  لرزاند صد خود فقه کز او هم             رن یکـسمسلـمی شیعه پـناه رئیس مذهب

 هللا اکـرم را مـرّوج گـشت آئیـن رسـول           صادق خود را جعفر حق تمام عمر به امر

 بنمود حق از لطف، این طبع منظم راعطا             را بود آن دادند تابعالیق  چه که هر بهر

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             ب شعر: غزل    قالتابع             علیمحمد شاعر:   
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 که رخت نور پوشاندند بر تن آسمـانها را             آرا   جهان شیدخور نمایان شد دوزیک مشرق 

 دو نور الیزال حق، دو شمع جمع محفلها             دو دریای کمال حق   مرآت جمال حق، دو

 دو رخسار سماواتی، دو انسان خـدا سیما           دو وجه هللا ربانی، دو سـّر هللا سـبـحـانی 

 یکی صادق یکی احمد، یکی عالی، یکی اعال           الق سرمد سن خدوحُ  دوموسی ید، دوعیسی دم،

 یکی اسرار را گویا  را مشعل، یکی انوار          یکی آرنـدۀ مذهب  یکی بـنـیـانگر مکـتب، 

 یـدایکی شد در مـدیـنـه آفـتــاب طلعتش پـ          یکی از مکه انوار رخـش تابید در عـالـم 

 احیا  ز نو کرد از دمشیکی نور والیت را             ـشر ها تافت تا محنبوت را به دل یکی نور 

 عالم بود برپا  به گوش اهل عالم تا که این            هللا  قال رسـول رسد آوای قـال الصـادق و

 همتا  یب  دوتن اما چوذات پاک یکتا هر دو            پاکیزه  و دوجسم پاک یکی جان گرامی در 

 دنیا همه ریزد درهم فرو که گر نازی کند،            الـم خلقت  جان عـجاِن جانِ  محمد کیست؟

 عـدم بودند بی او انبیا یک جا   که حتی در          محمد کیست؟ روح پـاک کـل انبیا در تن 

 اوج اَو اَدنـی محمد از مکان پیموده ره تا            خالق زیست با  محمد از زمانها پیشتر می 

 مـحـمـد ُمـنـجـی هستـی، محمد سیـد بطحا           محـمد رهـبــر آدم  الـم،محـمـد محــور عـ

 نداند کس به غیر از قادر دانا  که وصفش را          مدحش  بوده قرآن دفتر آنکو محمد کیست؟

 را حیدرکسی نشناخت  او جز خدا و چنان که         هرگز علی  و محمد را کسی نشناخت جز حق

 سخن انشا صادق حضرت  کنم آنگه به مدح          زمزم  شویم لب از و رکوثآب  ز وضو گیرم

 شش دریا  که هم دریای شش گوهر بود،هم ُدرّ           ششم سرور  رهبر،ششم هادی،ششم موال،ششم 

 امضا  قدر قضا مهر و ملک عبد و فلک قدر و           دمش خیزد  صداقت از لبش ریزد،فصاحت از

 اعمی  او نور بی عالم،بسی عارف،همه  بسی           کافـر  دند بی مهرش همهبسی زّهاد و عبّا

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:            قصیدهقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 وتقوی  بحردانش دوکوه حکمت وایمان،دو           او  دو خورشید منیر او هـشام و بو بصیر 

 دنیا چه درعقبی  بوده وباشد،چه درسه مشعل             مرا دین نبی، مهرعـلی و مذهب جـعـفـر 

 !حاشا  خاندان؟  ره این  از غیر دیگر روم ره           !ر آل علی؟هرگزدر دیگر زنم غیر از د

 نه ازنارم بود پـروا  نه ازمحشر بود بیمم،             مهـراوالدش  و   بهشت من بود مهر علی 

 اگر گردم جدا یک لحـظه از ذّریـۀ زهـرا           پیکر   را جدا سازند ازعضوم  عضو سراپا

 جا  عشق ثارهللا پا بر در که باشم همچو او           اب نام میثم را از آن بر خویش کردم انتخ

 

 تا خـدا پر کـشـیدن آسـان شد               بــاز دنـیـا پـیـالــه بـاران شد

 ما راهـی خــراســان شـد دل             آمد از ره پـدر بـزرگ رضا

 ـمـایـان شدپسری حـیـدری ن              کــوری چـشـم دشمنان عـلی

 شدصاحب سخنران ها   روضه             فـقه و اصـولآمد عالی مقام 

 بــانــی انـقـالب ایـــران شـد            مـکـتـب آســمـانـیـش روزی

 تــا دل گـبــر ما مسلـمان شد              مو سفـید و خـمیده قـامت شد

 انـسـان شـد  ـتـبـاربــاعـث اع              روشـن او سخـنـان فـصیح و

 دشمن شیعه رفت وپنهان شد              کجا حـرف عـلـم او آمـد هـر

 کربالیی شد و پــریـشان شد              ای از فـرات نوشـید و قـطره

 شد  ماهه کرد وگریان  یاد شش            پـدرش تا که آب زد به لـبش

 چراغان شد  یک اوصحن تار             به دل مانده حـسرت این خبر

 شهـر او پـایـگـاه شیطان شد              است دروطن هم غریب ومظلوم 

نن مفاعلن فعلفاعالتوزن شعر:                   غزلقالب شعر:     محمد حسین رحیمیان             شاعر:   
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 تکرار عید دیگر »طاها« مبارک است            جشن خدا به وسعت دنیا مبارک است

 تقوا مبارک است میالد علم و دانش و              لـیـلـۀ والدت پـیـغــمــبـر عــظـیـم در 

دیـدار وجه حـِیّ تـعـالی مـبارک است            ـیـنۀ خـداستـوم« که آئباقـرالعـل » بر
1 

 زهرا مبارک است و به حیدر احمد و بر             عـیـِد والدِت شـشـمـیـن حـّجــت خــدا

 این عید عید ماست که بر ما مبارک است             لطـف کبریا آئین مـاست جـعـفـری از

 قـرآن و احـمدیم ما در پـناه عـترت و 

 زیـر لــوای صــادق آل مــحـــّمـــدیـم 

 تابید روی دست تـو امشب تـمـام علـم              امـام عــلـم یا بــاقـرالـعــلـوم! الـهــی، 

 سـالِم عـلـم تـا بـامـداد روز قــیـامـت،             پسر که صادق آل محـّمد استاین   بر

 کـشد به اوج سمـاوات، نام علم پـر می             شـودمی  وقـتی زبان او به سـخـن باز

 علم  الـحرامِ ای که آمـده بـیـت آن سیـنـه             مــقـدس نـورانـیَـش درود بـر سـیـنـۀ،

 شود به درج دهـانش کـالم عـلممی  ُدر            عـقـیـق لبش گوهر کمال د ازجوشمی

 بـای او سـخـن دلــر تــوحـیـد زنـده از

 فــزای او قـرآن، نـیـازمـنـد لــب جـان

 نخـل قیـام کرب و بـال را ثــمـر تویی               فـضـل و کـمال را سنِد معـتـبـر تویی

 فضل وشرف را گهر تویی  یاپنج بحرِ             سپـهـِر شش آفتاب دریای شـش ُدری، 

 از همه مشهـورتر تویی  اما به صدق،             هــمـه صـدیـِق اکـبـرنــد امـامــان مــا

 
 شد ر داده بيت زير به استناد آية » اينما تولوا فثم وجه اهلل « تغيي.  1

 است  مـبـارک تـعالـي حيِّ روي ديدار         آيـيـنة خـداستبر » بـاقـرالعـلـوم« که 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند              قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 دادگر تویی  قاضی تویی، شفیع تویی،              حشر و صراط تو میزان تو و حساب تو،

 تویی  دارهـای خـدا را سحرشب زنـده             روح درتِن پاِک عبادت است مهر تو،

 حّجت در این مقام، تمام است بر همه

 ر همهحـرام است ب مهـر تو نمـاز، بی 

 صدای او  منبر، وقتی رسد بـه گوش ز            "تـفـلحوا" گویی رسول سر دهـد آوای

 جای او  جبـرئـیل امیـن اسـت،بر بـال             کند جلوسهرکس به پای کرسی درسش 

 مـحــّمــد ثــنــای او  بــایــد کـنــنــد آل               جن و انس نه مـالئکه نه، جـبریل نه،

 خـدا قـصـیـده بـگـویـد بـرای او  بـایــد               اعری به شأن خدا بـَود گـفـتـمیش گر

 مدحش به لوح، با قلم وحِی کبریاست

 ست  اتی  هل  ووتطهیر  ونور و کوثرفرقان 

 تو  حضـور زانـو زدنـد خیـل ملک در              تـو  ای جـبرئیـل، تـشـنـۀ دریـای نـور

 تو  شود همگـان را ظهوراحسـاس می             استوحکمت هرجا سخن زدانش وتقوا  

 تو عرفان هماره شور نـوازد بـه شور            دانـش همـیـشه سیر کند در مـسیر تو

 جـام طهـور تو  خـورده شـراب نور ز            نوح عیسی مسیح،موسِی عمران،خلیل،

 ایـمات را ندیـده مـرتبه  هر چند قـدر و

 ایم از تو روایت شـنیـده ـمه،بیش از ائ 

 هللاِ اکــبـــری قــرآِن نــاطــقــی، ولــی               وارث تـمـام عــلــوم پـیـــمــبــری تـو

 انـد و نگفتنـد برتری از هـر چه گـفـته             تورا با زبان وحی وصف گفته جزحق که 

 فـرقـان دیگـری  نـاطـق استی وقـرآنِ             باقرالعـلوم بر روی دسِت حّجت حق،

 حیدری  ور سوی ذوالفقار بری دست،             العـابـدینزیـن گر جـانـماز بـاز کـنی،

 چـارده جــمـال خـداونـد مـنـظـری   تـو            اینـه، تـو تــمـاِم ائــمـه تـو یک امـام  
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 شکر خـدا کـه در کـنـِف چـارده ولـی 

 نه حـنـبـلی  استم،  نه مالکی نه شافـعی

 بهـارها دادی بـه چـار فصـل والیـت،             ای در کمند عـزم تـو لـیـل و نهـارهـا

 اعـتـبـارها  دادی به عــلم بــا نـفــست،            هات، بارهاقرآن زده است بوسه به لب

 روزگارهاتوست چـشِم همه  روشن ز             استهرجا که نیست پرتو علم تو تیرگی 

 خارها  خورد دورِ  اینکه آب صد حیف از             نیست در بساطآن گل که رنگ و بوی تواَش 

 کندمی به گل ناز  میثم که خار توست،

 کـند تنهـا زبـان بـه مدح شــمـا باز می 

 

 رسـیـم با هردواگرچـه ما به خـدا می             ست؟ یاهردو؟مالک چیست؟ نبی؟ یا ولی 

 دو اند به هـم پس از ابـتـدا هررسـیـده            ما رئیـس مکـتـب ب ما و مـذهـرئیس 

 صفات جاللی دو تا دو تا هردو از پُر             یکی هریکصفات جمالی یکی  پُر از

 به وقت سعی همین مروه و صفا هردو            سـعی نـمـودند سمـتـتان باشند چه قدر

 حرا هردو اند درکه ناظر وحی  به حق             نــبـیتـا ولـیِّ  دو تـا نـبـّیِ ولــی و دو

 زهـرا بـرای ما هردو فقط به خـاطـر            محترمند به جز آل خویش، به غیر خویش و 

 هردو گـرفـتـنـد بـارهـا همیـنکـه ذکـر            نامهـای خـدا بـیـشـتر عـلی گـفـتـنـد ز

 رضا هردو رضا  فقط به خاطـر ذکـر            حـق  رضـایت ۀـایـسـرم انـد بهرسـیده

 شـکـر نـدیـدنـد کـوچه را هردو هزار            انـد زهـراییدویـشان بـوده  اگرچه هر

 گریـسـتـید به صحـرای کـربـال هردو            ارادت ما و شما هـمین بس که؛ َو در

فعلنفاعلن اعلن فعالتن ممفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مهدی رحیمی                 شاعر:   
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 مـدیـنـه  مکـه و سـپـیـده در زده یا سـر            مدینه مکـه و امشب دو گـل دمیـده در

 مدینه  مکه و امشب دو گـل دمـیـده در            خواندند باغ بهشت خوانِ  نغمه مرغان

 مـدیـنـه  مکـه و بر خـاکیان وزیـده در            حق نسیم رحمت ازتشنگان رحمت ای 

 مـدیـنـه  مکـه و نـدیـده در دگـرچیزی             شادمانی و چشم مالئک حق جز شور

 مـدیـنـه  مکـه و خـورشـیـد آفـریـده در            یـزدان بر آسمان عـلـم و رسالت خود

 مـدیـنـه  مکـه و اینک ز ره رسیده در            امام صادق سواکرم یک  نبی یک سو

 مـدیـنـه  مکـه و درشـنـیـده  خـدا حـمـد            رحمان خدای  عرش رحمت دو پیک آن از

 مـدیـنـه  مکـه و دو رهـبـر عـقـیـده در            ایده حـق امشب آفـریده با یک مرام و

 مـدیـنـه   مکـه و مــرغ دلــم پـریـده در            ها هوای آنبس دلم هـوائی شد در   از

 و مدینه  خوانی بزرگ چـیده در مکـه            کـرامت حق با سائـالن بگـوئـید دست

 گـفـتـنـد گـل دمـیـده در مکـه و مدیـنه             عرش ازلب تا ای وفائی  خنده نشست بر

 

 مـژده داد   تـو بـارش نـور چشم زمان ز           ظهـر ظـهـور تـو مژده داد تا آسمـان ز

 وقتی كه كـاروان ز عبور تـو مژده داد            جان زمین ز لمس حضور تـو زنده شد

 آییـنـه تـا ز صبح صبـور تـو مـژده داد            بام جهـان، عجـولظلمت پـریـد از لب 

 وقتی زمـان ز تـیـغ جسور تو مژده داد            هـای سـتـم شكـستپشت تـمـام كـنـگـره 

 سطور تو مژده داد  وقتــی كـه آسمان ز           بـاران نـوشت نام تـو را بــر دل زمیـن

 سـورۀ فـصیح حـضور تـو مـژده داد  از           ـبـریـیـل عـشـقبـر دِل مـا ج ــرودآمد ف

 ُشكـــر خدا، خدا ز ظهور تــو مژده داد            قسم به عشق  ُمردم از فرود فراقت، می

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر: غزل                ب شعر: قال     ایی         وف سید هاشمشاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر:       رضا اسماعیلی           شاعر:   
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 سلمانمان كنید كه ِمنّا شدن خوش است           استخوش  شدنایم و راهی دریا  تشنهما 

 است خوششدن با نام دلربای تو شیدا          ــدای مــالحـتتت رسـول فیـا حـضـر

 خوش استآقاشدن خوار سفرۀ  پس ریزه            بـركـت تـو سفـرۀ ما بركـتی گرفت از

 خوش استپشت درحرای تو پیدا شدن            كـسی دنـیــای بیما گـم شـدیــم در دل 

 مقـابـل قـد تو تا شــدن خـوش است اما          قـد علم كنیم خوب است پیش دشمن تو 

 خاك پای حضرت زهراشدن خوش است پس            تر است  خاك درتو از ُدر و زر قـیمتی

 ای اعـتـبـار عـالـم و آدم خـوش آمـدی

 طـفـایـی، احمدی، آقـا مـحمدیتو مصـ

 عصمت شروع شد توبا جـلـوۀ جـمـال            با خلـقـت وجـود تو خلـقت شـروع شد

 از آن به بعـد بـود رفـاقـت شـروع شـد           باشّی وذات حق سجاده پهـن شد كه تو

 بــنـام ارادت شــروع شـدای  یـك واژه              آمـدنـد عـالـم بـرای بـوسـه به دست تو

 روع شددر آن قبـیـله بارش رحمت شـ           را كه داد به دستـان سـعـدیـه دست تـو

 شد شروع و نعمت لحظه بركت به لحظه            با بـودنـت حـلـیــمـۀ سـعــدیـه دیـد كـه 

 ل اجـابت شـروع شدبا مـقــدم تـو سـیـ           دسـتـی نـبـود تا كه نگـیـرد دعــای آن

 پیغـمبـرانه بـود حـضـوری كه داشـتی 

 آقــا نـمـك بـه سـفـــرۀ آنـهـا گـذاشـتـی 

 بـدتـرین زمـانـه شما بهـتـرین شدی  در             من تـو واسـطـۀ نـشر دین شدی ـایآقـ

 عـالـم امیــن شدیدر تـمـامی  اینـكه تو           چـشـمان مـكـه شـاهــد آقــایی تـو بـود

اعیل فاعلنمفعول فاعالت مفشعر: زن وترکیب بند                 قالب شعر:مهدی نظری               شاعر:   
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 للعـالـمـین شـدی  رحـمت خـدایـی و  تـو         از لحظۀ والدت خود حضرت رسـول

 بـریـن شدی زیـرا شـما قـسـیـم بـهـشت           ـقـاســم شــمــای نــام ابـالـعــالــم فــدا

 1تو آخـریـنی؛ از همه بـاال نـشـین شدی          بر روی مـسـنـد نـبــوی بـیـن انــبــیــا

 2یـاس مطهـر است هرجا قـدم زدی پُـرِ 

 قـطعاً گـل محـمدی از تو معـطر است

 بـایـد فـقـط تو هـمـنـفـس با خـدا شـوی            غـار حـرا شـویبایـد فـقـط تو راهـی  

 بایــد هــم، آبـروی هـمـه انـبـیـا شــوی            عّزتت  ام و منزلت و شأن وبا این مـقـ 

 تــا اشـهــد اذان هـمـه مــاســوا شــوی              تنها به عشق نام تو گـلـدسته سـاخـتـند

 شویجدا  حقلحظه هم نشد كه تو از یك           بسعلی ناحـقـند و  حق با علیست غیر

 كسی به عـلـی اقـتـدا نمـود بعد تو هـر 

 راه خود از مسیـر شیاطـین جـدا نمود 

 است  ما كسی ست كه با حق برابرموالی            است ست كه شیر دالور كسی  موالی ما

 است تو برادرما كسی ست كه با  موالی           بود جان و دل تو كهست  ما كسی  موالی

 خـدا و هـمسر زهرای اطهر است   شیر           ست همه از تر الیق  ست كه كسی   موالی ما

 هللا، حـیدر است نامش ولی، عـلی، اسد           ست خدا یكی  ست كه مثل  ما كسی موالی 

 
کنيم به منظور رفع  ؛ پيشنهاد مي ي ايراد يا ضعف محتوايي و معناي وجود وجه بهبيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با ت.   1

بيت زير بيشتر مدح  ايگزين بيت زير کنيد؛ اصالح شده که در متن شعر آمده را ج  ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت

 شدي  ديـر آمدي و از همه باال نشين          ـابر روي مـسـنـد نـبــوي بـيـن انـبـي            .شبيه به ذم مي باشد
 در بيت زير قافيه رعايت نشده بود لذا تغيير داده شد .  2

 است  معطر تو از مديمح گــل قطعاً         ياس معطر استپُـرِ هرجا قدم زدي 
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 قنبراستموالی  ست كه   كسی موالی ما             امت استبابای ست كه   ما كسی  موالی

 علوم الهـیـه جعـفر است فـقـه و در در         موالی ما كسی ست كه شاگرد مكتبش

 ایم  آنكس كه پای مكـتب او جان گرفـته

 ایـم درس خـداشـنـاسی و ایـمان گرفـته

 كـشـتی عـلـم ذات خـدا لنـگـری نداشت           جعفر اگر نبود زمین محـوری نداشت

 منـبری نداشتتعـطیل بود چونكه دگر            ـۀ زمـیـن بـود حـسـیـنـیـجـعـفـر اگـر نـ

 گری نداشت سـوگـند بر خدا كه روایت           جعـفـر اگـر نـبـود عـلــوم كـتـاب حـق 

 ما جـعـفـری نداشت پـسـوند نام مذهـب            شـدیــم به دیـن خـدا قـسـم بـیـچـاره می 

 شتكس لشگری ندا اوهم میان آن همه           كـرار شد غـریب راو هـم شبـیـه حـیـد

 ایـم  ما شیـعـیــان عــاشـق این خـانـواده

 ایـم  شان ایـسـتاده جـان و دل به یاری با

 

 شهـِر مـدیـنـه قـبـلـه گـاِه ما شدههم  بـاز           جهان پیدا شده در دیگر هم یک نورِ  باز

 رهـبـِر دنـیـا شده پای بـنـهـاده به دلـهـا،            صادِق آِل نـبی  هـشتـمـین نـوِر هـدایت،

 ها شده  وجودش اینچنین حاّلِل مشکل او            پس  آزاد، حضرتش وجودِ  احادیث از شد

 یـاراِن ایـن آقـا شـده از بـرادرهـا، و از           علی  بنِ  که شد دلـدادۀ عـشـِق حـسین هر

 غوغا شده اش  دروِن سینه  غِم اصغر،  از           حسین داِغ  از ری کردهروضه دا همیشه او

 نوکرش از دورِی کرب و بال شیدا شده           است  کرده هوایی  را خود ما های سفارش با

 دیدِن ناَمت، تـجـلّی بخـِش عـاشورا شده           فاطمهعزیِز  ای فدای گریه هایت، جان،

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     پوریا باقری                  شاعر:   
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 آمد  گـل و سـرو و سـمن به بـار            بـهــار آمــدمـژده یــاران كه نـو

 افـشان به كـوهـسـار آمد  گـوهـر            خجسته بهارابر رحمت در این 

 عیـد قـرآن و دین نـمـایـان است             طـلـیـعۀ او  وه چه عـیدى كه در

 تاب تـابـان اسكه چـون آفـتـ آن             صــادق  عــیـد مـیــالد جـعــفــر

 عـرفـان است هلسرمـه چـشـم ا            خـاتـم االنـبـیـاء كه خـاك درش 

 مورد بحث نـكـتـه سنجـان است            مـیــالد مـقــتـرن بـا هـم ایـن دو

 دو قالب نهفـته یك جان است در            یافت رواج  این دو ازمذهب   دین و

ــ  زیـن دو  تـاج فخـرى به فرق قـرآن است             مـانـىعـیـد بــزرگ ای

 

 پـیـراسـتـه شـد  تـو  آئـیـنـه عــلـم از            كاسته شد دانش تو از جـهـل بـشـر

 آراسـتـه شـد تـو  عــلـوم از گـلـزار            گـلشن وحی بس كه ُگل پاشیدی از

 ******************** 

 باید که به راه عـشق عاشق باشیم             مالیق باشی دوست حضورخواهی به 

 بیا مـُـحب صادق باشیم ای شـیـعـه            بـا پــیــروی از راه امــام صـادق 

 ******************** 

 حـد آمدجـهـان شـادی بـی قـلـب  بر            بـر اهـل وال مــژدۀ ســرمـــد آمــد

 شـــشــم ولــی آل مــحــمــــد آمـــد            عـلـم دل بـاقـر آمـد به جـهـان نـور

نن مفاعلن فعلفاعالتوزن شعر:                      غزلقالب شعر: محمد علی مردانی                شاعر:   

 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 رباعیقالب شعر:                وفایی   اشمسید هشاعر:   
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 صفاى که دارى؟  دهى،بوى خدا مى            دارى؟دعاى که  اى نـفـس صبحـدم!

 بـراى که دارى؟  مژده چه آوردى و            خاک پاى که دارى؟ ز بهشتى،  عطر

 تو را به خوش آمد  تا بفـشانـیم جان،

 مـاه شـکـوفـایـى کـمـال و شـهـامـت            کـرامت وبـهـارـن مـاه ربـیـع است و 

 از بــرکـات طـلــوع، روز امــامـت            روح سـالمت دمـیـد،در تن هـسـتى 

 مــجــّدد بـاز گـشــودنـد بـاب لـطـف

 بـبـیـنـید شـقـایق است باغ بهـشت از             دالن صبح صادق است ببیـنید صبح

 ـیـنـیـد روز تـجـاّلى خـالـق اسـت بـب            بـبـیـنـیـد الـمـشـارق استوهٔ ربلـجـ

 ...وز رخ زیباى جـعـفـر بن محـمـد

 چـشـمـهٔ کـوثـر رهـیـن چـشم تـر او            نـــور والیـت دمــیــده از نــظــر او

 هــم پــســر او ـدر او امــام وهــم پـ            بـاقـر دریـاى عـلـم و دیـن، پــدر او

 وارث احـمد است و دل حـیـدر نـور

 الشـهدا کرد کارى چـون خـون سـیـد            پا کرد عـلمى که آن امـام به نهضت 

 کرد عهـده داشت ادا آنچه رسالت به            اسـالم دست فـتـنـه جـدا کـرد سر از

 مـسـنـد  ازل نـشـسـت به شاهد ُحـسن

 مـدیـح او، بـنـگـارنـدتا بـه قـیـامـت              دست بـرآرنـد همه عـالـم قـلـم به رگ

 هـزارند اش چهارآن که به شاگردی             هزاران فـضیـلـتـش نشـمارند یک ز

 ارشد جمله به فـقه و کالم و فلـسـفه،

 مــعــارف قــرآن  ه درآگــا عــالــم و            درخشانهاى چهره آن همه یک چند  ز

 دگر مفـّضل و صـفـوان  زادهٔ مـسلم،            حـیّان مؤمن طاق و هـشـام و جـابـر

مفتعلن فاعلن مفتعلن فعوزن شعر:                        مسمطقالب شعر: سید رضا مؤید               شاعر:   
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 کان همه بودند چون ُزراره سـرآمـد 

 چه که دارم من از عطاى تو دارم  هر            نغـمـهٔ ثـنـاى تو دارم من که به لـب،

 پاى بـه زنـجـیـرم و هـواى تـو دارم             دسـت بـه زنـجــیـرهٔ والى تــو دارم

 یَـد بگـیـر مـرا و آور دست برون

 

 

 شب ظهور هزاران سپـیده است امشب            عشق و عـقـیده است امشب  شب تجلّی

 نظیــر چـهـرۀ او را نـدیده است امشب           که فلک  شدشکفته گلشن یاسین  گلی به 

 مـهـی که آیـنـه دار سپـیده است امشب           ماه ـون هـمچ دمیــد صـادق آل رســول

 مــا دمـیـده اسـت امشب  سـتـارۀ سـحـر           استنورانی فضیلت دوباره  سپهر علم و

 تهیـت رسیده است امشب برای عرض           حـضور حضرت باقـر فـرشتۀ رحمت 

 مهد مهر و وفـا آرمـیده است امشب به            "ام فروه" بیـا تـهـنـیت بگو که گلش  به

 صلواتی حمیده است امشب  که درخور          پاس مقدم این گـل نـثار کن صلوات  به

 را شنیده است امشب اش صدای زمزمه            سحر مرغ  همان گلی که خدا را ستود و

 امشب  برای خـدمت او برگـزیـده است            عـاشقـانش را    خـوشـا کسی که خـداوند

 امشب  دانش وزیده است نسیم رحمت و          ز بـاغ دانش او سـوی تـشـنـگان علوم 

 چشیده است امشب کسی که جام والیت           است  نور از این مکتب پر  همیشه پیرو

 کشیده است امشب  دلم به سوی خـدا پر          او حضرت  یاداوست عبادت به   چو یاد

 است امشب  مدینه پـریده که مرغ دل به            مـقـدسـش بـگـذار بیا و سـر به حـریـم 

 خــدا ز جــلـوۀ او آفـریـده است امشب           بگو به خـلق »وفائی« چراغ دانش را 

فعلنفعالتن مفاعلن اعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل     سید هاشم وفایی             شاعر:   
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 اند یک ماِه زّرین بسته کهکشان  گوشۀ هر           اندآذین بسته  های نور ریسه  را با عرش

 اند یاسـین بـسـته  ایه حمد وکعبه آیه  دورِ            اندسـته ن بـآمـی مدیـنـه ذکر سردِر شهـر

 کـامالً سـنـجـیـده است مـالئکمیزبانِی 

 کلّی تدارک دیده است  مکه مهمان دارد و

 نوح و ابـراهـیـم با اسحاق یکـجا آمـدند            عـیـسـی آمـدنـد  انبیا با اولـیـا...داوود و

 موسی آمدند  حضرت الیاس و اسماعیل و           ّوا آمدندبـِل حآدم قـ یعـقـوب و یوسف و

 تعـظـیم کرده با یـقـین   ب،با ارادت با اد

 محض بیعت با رسول هللا؛ ختم المرسلین 

 انتخاب  شدها  کردن بتخانه محض ویران            بوِی گالب درجاریست  او  آمد آنکه عطرِ 

 شد خرابمدائن   کّل ایوان طاق کسری،           خواب شد غرق آتِش آتشکده خاموش شد،

 شده محشر   شده، غوغاییگهواره چه   دور

 ِکل بکش چون آمنه مادر شده  گل بریز و

 آمده  حدُحسِن بی  با خود، خلق آورده  ُحسن           مـحـمـد آمده رحمة  لـلـعـالـمـیـن است و 

 آمده »یولَد«  و تفسیرد خوانَمی  لم یِلد« «           صد آمده هـشتاد و نود، پیش از پنجاه و

 یکیست الإلهَ جز خدا؛ تا گفت ذات حق 

 سربه نیست ُهبل شد  ومحضِر توحید او الت 

 ربّناست اهلِ  الدعوه؛مستجاُب  دستهایش             انتهاستبی  کرم مثل اقیانوس در لطف و

 خداست امر که این ر«بت»أ بخوان دشمنانش را           هاستصورتش چون سوره سیرتش قرآن پسند و

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر:         مرضیه عاطفیشاعر:   
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 شوربه کورِی همان چشماِن   شد أباالکوثر!

 جاِی دختران زنده به گور  جاهلیت شد به

 کرد  عشق را درگیر سپرد و دست در دستش          کرد تصویراز زیباترین  قاب عالم را پر

 کرد  هیررا با والیت خالص و تط بعثتش            کرد تفسیرقبله را  غدیِر خم اذان را،  در

 :جلیگفت با صوِت  خواند »أکملُت لُکم« را،

 »علی   »ال أمـیـرالـمؤمنـین إالّ   تا قیامت

 انجیل و زبور یک به یک قرآِن ناطق، اصِل            دور بهعصیان از  نور، نسلش همه از نسل در 

 سرور  کـّل عـالم در موسم دلدادگی شد،           العبور صعبُحّب آنها راِه حق میشود بی 

 فاطمه امشب شبی در مدینه جشن دارد 

 هـم پـیـمـبـر آمـده هـم صــادِق آِل نـبـی 

 شده  چه غوغایی  است وشلوغ درس او  پای            االعـلی تماشایی شده نگاهش جـنّـتُ  در

 شدهدلم مست چه آقایی  خوب و حال من           شدهزهرایی  وبسکه لحنش مهربان و گرم  

 بـملـ شد دیـنـم و ذکـر حد«قل هـوهللا ا«

 شد اماِم جـعـفـِر صـادق رئـیـِس مذهـبم

 نمایان در عمل ُزهد از گـفـتار او پـیدا؛           بدل و مثل بی علم،  در الباقر و هست یابن

 »علی خیرالعمل ام »حیّ خوانده   به عشقش پس          ازل کَرم خورده به نامش از وراستگویی 

 مـغــفـرتوقـتـم خـریـدم  بـا نـمـاِز اول

 !آخرت درکند می از شفاعت بهره مندم 
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 هــنـگـام بـال غـیـر دعـا هـیـچ نـدارد             هـیچ ندارد قرب خدا که به جز آن را

 عـاشـق شـدنـم غـیـر بـال هـیـچ ندارد             یـاد گرفتمپروانه پرش سوخت و من 

 صدا هـیچ ندارد  ل مایـۀ قرب است،د            یـد؛ بِــاللــماز لـکــنـتـم ایـراد نـگـیـر 

 عصا هیچ ندارد  ،ستکاره موسی همه             باید به مقامات نظر داشت؛ نه اسباب

 از نـاحـیـۀ خـویـش صبـا هـیـچ ندارد             خوشبوست  که است نگار گیسوی جانب از

 چه کسی گـفـته گـدا هـیچ ندارد  اصالً             اش مال فقیر استاموال کریمان همه

 مهر عـلـی و فـاطمه را... هیچ ندارد             سینه ندارد در  تو را دارد و هرکس که

 1پـیـمـبر آمد به جهان هم گل رخـسار 

 هم جعفر صادق ششمین حجت داور 

 ادر بـنـویـسم او را عوض فـاطـمـه مـ            بـگـذار که از فـاطـمه بهـتر بـنـویـسم

 تا نـام تو را خـوب مـعـطـّر بـنـویـسم             بـگـذار کـه اول صـلـواتـی بـفـرسـتـم

 منـم سـر بـنـویـسم  تـو پـا بـنـویـسی و             مـنـم سـر بـِگـُذارم پـا بِـگـُذاری و تـو

 ت کـبـوتـر بـنـویـسم بر گـنـبـد خضرا            مـیـل ندارم  در فکـر بـقـیـعـم من اگـر

 جـبـریل تو را فـطـرس دیگـر بنویسم            این مرحله که جمله فـقـیرند در بگذار

 مـانـدم که عـلـی یا که پیمبـر بنویسم!             محـّمدگـاه تو گاه عـلـی هـستـی و گـه

 بـرابـر بـنـویـسم از ذات تـو بـایـد دو             یکبار تو را خواندم و دوبار عـلی را

 
 باشد بيت زير به جهت رفع نقص اضافه شد با توجه به اينکه ترکيب بند يا ترجيع بند بايد در پايان هر غزل يک بيت برگردان داشته .  1

 ت داور حج  ششمين صادق جعفر هم          د به جهان هم گل رخـسار پـيـمـبر آم

ولنمفعول مفاعیل مفاعیل فعوزن شعر:          ترجیع بندقالب شعر:         علی اکبر لطیفیانشاعر:   
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 آمد به جهان هم گل رخـسار پـیـمـبر 

 هم جعفر صادق ششمین حجت داور 

 پـر ما هم   پـرها هـمه دنـبـال هـوایت؛             همما  سر سرها همه خاک کف پایت؛

 قـدمت ریـخـتـه خـاکـستـر ما هم زیـر            سوخـته دارد پرِ  در قرب تو جـبریل،

 هم ما خـوب است ببـیـند که پـیـغـمـبر            موسی که عصا داشت و عیسی که نفس داشت

 پس معجـزه هم میکند انگـشتـر ما هم             »یا حضرت خاتم« خاتم ما حک شده: بر

 گـور قـدمت دخـتر ما همبه پس زنـده             گوری قدم توستبه گر آخر این زنده  

 ما هـم صـد بـار فـدایش پـدر و مـادر            اّمی« وبه فـاطـمه گـفـتی »بأبی أنت 

 در منـبر ما هم ها پـر شده،در مـأذنـه             لطف تو نام عـلـی و فـاطـمه حـاال از

 آمد به جهان هم گل رخـسار پـیـمـبر 

 هم جعفر صادق ششمین حجت داور 

 ـیــدیـم بـه مـعــنــای مـحـّمـدرسنـ امـا             مـحـّمـد امـالی راضی شده بـودیـم به

 هـای مـحــّمـدقــدممـعـجـزۀ خـاک   از            همه دارند رسوالن، هرآنچه که دارند

 فـردای محـّمد  رحمت زهراست همان            پـیـمـبر همان رحمت امروز موالست

 ی مـحــّمــد ــّوةَ اال«»ال حـول و ال قُ              تـفـسـیـر کـمـاالت جـاللـِی عـلـی بود

 « جای محّمدخـوابـید اگر »شیر خـدا            نیست میان به دوئیت  وحدت محض است و این

 مـحـّمـد  مـنـهـای عـلـی یعـنی منـهـای             اسالم محّمد به جز اسالم عـلی نیست

 ـد به تـمـاشـای محّمدبـنـشـسـتـه محـمّ             ست خـودش راآیـنـۀ فـاطـمـه دیده  در

 آمد به جهان هم گل رخـسار پـیـمـبر 

 هم جعفر صادق ششمین حجت داور 
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 رسـیـدیـم  بـا لـطـف روایـات به آیـات            صادق به روایـات رسیـدیم جـعـفـربا 

 عـبـادات رسیـدیـم دیـدیـم به مجـمـوع            عـبـد تو شدیم و سر سّجاده که رفـتیم

 رسیـدیـماز راه تـوّسـل بـه مـنـاجـات              ما پـیش خـداونـد نـشـسـتیمسطـه با وا

 به ذات خـداونـد از این ذات رسیـدیـم             شده هـستیدر اصل تو »ّللّا« مجـّسم

 به َکّرات رسیدیم  نه دفعه، دو دفعه،یک             تـا خـانــۀ زهــرا  هـای تـواز رّد قــدم

 سـیـدیـم بـه سـوخـتـن مـادر سـادات ر             گـریـۀ تـو در وسـط شـعـلـۀ خـانـه  از

نـشیـنـیمعـرش نشینان حـرم،ما خـاک  ارض بقـیعـت به سمـاوات رسیدیم  از              

 آمد به جهان هم گل رخـسار پـیـمـبر 

 هم جعفر صادق ششمین حجت داور 

 

 زنـدنـزد انـسانـیتت انـسان دو زانـو می             زندزانو می  هایت جان دوپای درس چشم 

 زندمی  زانو ایران دو جابر از مستیش در            چنان ملموس کهخوانی در مدینه خطبه می 

 زند می  گلدان دو زانوباغ گاهی پیش یک              محدود نیست جا  هیچحرف وقتی سبز شد در 

 زندزانو می  دوحضرت سلمان  درگذشته            حرفهات؛گویی و پای فـقه در آیـنده می 

 زندزانو می  محضر قرآن دو رحل هم در            که هیچ؛  انساندر مقام معرفت در پیش تو 

 زندمی  زانو بعد از آن دو  ها پیش توسال             َدرَست نخست در  زانو هرکهنشیند چارمی 

 زندزانـو می   در میان چشم او باران دو            ناگهان  ات رابـیـند بقـیع خاکی هرکه می

 

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:               زل     قالب شعر: غ            مهدی رحیمی     شاعر:   
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 !ایها قدم زدهزمان که دراین کوچه  آن از            ایزدههـم مـعــادالت نــگــاه مــرا بـه

 ای!زده دل امت عـجـم چه پرچـمی به            چاک توأیمسیـنه ایم به سلـمان وکشیده

 !ایزدهـمبخـنـد! ای که امـیـد گـدای غ            ـسـلـمـان کنر را مکـفّـا و تبّسمی کـن 

 ایزده قــلـم کـسـانقــافـلـۀ بـی  مـرا ز            !امحـاال مـؤذّنت شــده کسی نـبــودم و

 ای زده نجف رقم تو سرنوشت مرا در            !علی مـنم غـالم من است و امـام  علی

 ام سـمـت کـوفه آمده تـو  مـدیـنـه من از

 امزده به امـر تـوسـت در خـانـۀ عـلی 

 بگـیر  سـارکنار قـامت طـوبـاش سـایه             بگـیر عـلـی قـرار ازین به بعـد کـنـار

 را ولی هزار بگیر  اوست تو یکی  علی            هیچ جنگی به پای حـیدر لشگـر هزار

 بگیر  هوهوی شمشـیر ذولفـقـار مدد ز            ند جنگ ازفراری  صحابه همان زمان که

 !بگـیـر بکار را حـضـرت کـرار بیا و            !نشد فدای سرت که قلعه درش وا اگر

 بگیر  شماربی  به قصد قرِب خودت ذکر            ادنی   برو به اوراحت  و علی علی کن 

 سـخـن کـوتـاه  اطاله سـود نـدارد مـرا!

 1 !هللاـرامـی عـلـی ولی ح چه به هر بگو

 مقـامـات گریه صحبت کن برای ما ز             به ما کرامت کنسالم حضرت صادق  

 جــنّـت کـن  شرار آتـش آن را بــیــا و            آمـدم بـروم در تـنـورتان رخصت من

 
 و جلو گیری از سوء استفاده دشمنان تغییر داده شد  یر به جهت رعایت توصیۀ علما و مراجع بیت ز.  1

 اهللآن سه حـرامـی عـلـی ولیبگو به              سـخـن کـوتـاه !اطاله سـود نـدارد مـرا

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           ترکیب بندقالب شعر:           سید پوریا هاشمیشاعر:   
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 ت کن ایرو این هـمه شرح بـرای کمی            توست کن جّد تو برادر بگـو که گـریه 

 کن مارا به روضه دعوت کن و محبتی             است حسینیهات به ما خانه  خبر رسیده

 شه لب تشنگان عبادت کن  گریه بر به              تانبوسیدست آمده مکـفـوف که کنون

 یاد سم مرکب باش  ات بزن وبه سیـنه 

 خاکی عـّمـه زیـنب باش  به یـاد چـادر

 

ُمــنــّور آسـمـانـهــا و زمــیـن اسـت           شین است ـ آت  فَـلـک بی تـاب عشـقـی  

به حیرت از دو نـور مه جبین است             چــراغ روشــن مــاه شــب افـــروز   

یـالد پـیـغـمـبـر قــرین استـکه با م            یــالد صادق مـبــارک بـر هــمــه مـ  

ـگــاه دیـن است از او بـنـیــاد دانـشـ             ر و صـــادق وارث عــلــم پــیــمــبــ  

و بـر دلــهــای ما نــور یـقـین است              چـــــراغ آســــمــــان آفـــریـــنـــش   

زالل تــرجــمــان یــا و سیــن است           ــف الــهـــی کــالمــش پــرتــو لــط  

ـلـمـیــن استو نــور دیــدگــان مـس           د مــالئـک عـــاشــق دیــدار احـــمــ  

رســول صادق و پاک و امین است             و او در آفــریــنـش قــطـب عــالــم    

که او تاج رســالت را نـگـیـن است              تعظیم  فلک خــم گـشـته در اکرام و   

ـشـن و ُخـلــد بــریــن است شمیم گـل             جهان خرم از این فــرخـنـده میــالد   

است المتین حبلمصطفی   شک که بی            بـیـفــکــن پـنـجــه در حــبــل الــهی   

مـــیــان انــبــیــا واالتــریــن اســت           نــوشتــه بــر رواق عــرش با نــور   

ن استــان مـحــو زمیتــمــام آســمـ             ید ـشان از نـور تـوحـزمین پــرتـو ف  

اعیلمفیلن اعمفاعیلن مفزن شعر: و                       زل    قالب شعر: غناشناس                        شاعر:   
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 در جـلـوه آن جـمـال خــدا منـظر آمده           دیـگــر آمـده امـشب وجـود را شـرف 

 آمده  سر دوران تـیــره گّی و سـتـم بـر            آمده شـام تـیـره مهـر جهـان گـستر در

 آمده ملک رهبر حور و انس و جّن و بر

 آمـده ــرعـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـب

 است  ملک وجـود یـکـسـره ُخـلد ُمخـلّد             ستعـالـم محـیـط جـلـوۀ دادار سرمد ا

 در جـلـوه آفـتــاب جـمــال محّمد است             است احمد نهید عیان حسن که رو  سو  هر

 از آفـتــاب بـر هـمـه روشـنـتــر آمــده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 هر یک دم از ثـنــای محـّمـد جدا زنند              امشب ُرُسل رسول خــدا را صدا زنند

 بت ها به کـعـبه دم ز رسول خدا زنند             دست دعــا به دامن آن مـقـتــدا زنـنــد

 گـویـنـد بت شکن ز ســوی داور آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 دهید مــژده بـر تـمــامی نسل بشراین               سر دهیدانـۀ تــوحـید ای بت گران تـر

 پـیـغــام از والدت پـیـغــامـبــر دهـیــد              ها خـبــر دهید از لـحـظـۀ شکستن بت

 ظلمت رهــا کـنـیـد که روشـنـگر آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 است  رکرده گشایی مبا پ ای حسن غیب               ایی مبارک استای آفـتــاب جـلــوه نم

 ای بردگان طلوع رهایی مبارک است               مبارک است خدایی  ای بزم شب فروغ

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب            قالب شعر: غالمرضا سازگار           شاعر:   
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 دوران زورگـویی و طغیــان سر آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 ـّمـدندرشید و ماه هر دو اسیـر مـحخو             مـحـّمـدنــد خـوبـان روزگــار حــقـیــر

 یک جـلــوه از جـمــال مـنـیـر محّمدند             ـغـمـبـران تـمـام بـشـیـر مـحـّمــدنــدپـی

 او آفـتـاب و خـیــل ُرُســل اخـتـر آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 تبه بر زنان دو عـالم ســرآمدیزین ر             ای آمنه تو خود صـدف ُدّر سـرمــدی

 اینک به خــود بـبـال که اّم الـمـحّمدی             هـب نه، مـام گـراّمـی احـمدیبـنـت و

 هستی محیط نـور از این گوهــر آمده 

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 شق القمر کند زانگشت خویش مـعـجز              این است آنکه بتکده زیــر و زبـر کند

 شـام سیــاه عـالـمـیــان را سـحــر کـند              ـراغ بشر کندخود را تـمــام عـمــر چـ

 در دامـن تو مهِر جـهــان پــرور آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 باد  هاِی شــرک با تـبـر او شکسته بت             ای مّکه بر تو نـور محّمـد خجسته باد

 دسِت ستـمـگـران جهـانـخوار بسته باد               گـسـسـته بادپـیـونـد کـفـر بـا نـفـِس او  

 دستــی که داِد عــدل ستــانــد بـر آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 است  مبارک عید مّؤید را دو صبح یک               پـیـدایـش دو آیت ســرمد مبارک است
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 بن محـّمـد مبارک است میالد جـعـفـر               استرگــی تجلّی احمد مبارک ـیــدر ت

 ُدّری الـهــی از صــدف دیـگــر آمــده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 ولّی خـدا جـعـفـر است این  استاد کـل؛            چشم علم مشعل روشنگر است این در

 این  است ششم رهبر است و  هشتم معصومِ             ست اینـیـغـمــبـر احـقـیـقــِت پآئـیـنـۀ 

 آری خــدای را ششمین مـظـهــر آمده

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر

 مشی و مرام جعفری و عشق حیـدری               را بود هماره ره و رسـِم جـعـفـری ما

 ـارده چــراغ نـمــودیم رهــبــری با چـ            د و سروریداریـم بـر تـمــام ملـل مج 

 در این مسـیـر ثـنـا گستر آمده "میـثـم"

 آمـده عـیــد امـام صـادق و پـیـغـمـبــر
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:دومبخش   

  مدح  اشعار

علیه السالم امام جعفر صادق      
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 آئـیـنـۀ ذاتـت نـگـرفـتـه اسـت، زوالـی             ای چشـمۀ مهـتاب چه ذاتی چه جاللی

 تـعـالـی دِم عـلـمـت مـ تا روز قـیـامت،            گرم ـقاهت نفـستای صاحب ُکرّسی ف

 »غزالی »یک ذره یقینت برسد گر به             درآیـد تـشـکــیـک  از دایـرۀ شـبـهــه و

 هم شیعۀ غالی  هم دشمن مبغـوض تو،            نـبـرد راه به جـایی جلوۀ چـشـمـت،بی 

 اشـبـاحِ رجـالی در مدح تو از، جـانب             ـدی شدن سندشـم ) ما افقهَ ِمن جعـفِر(

 چـنـان مـیـوۀ کـالـی  افتاده به پـای تـو،            مراجع محراب و منبر و ای مدرسه و

 » حـمزه ثمالی ابو » شاگرد کـالس تو،            جابر حیان دم تو شد صاحب فـیض از

 تعالی به  ای َمشِی بلندت، به جهان رو             ستمحالی  عالمه شدن کار بی فیض تو

 است سـؤالی  در ذهن فـقـیهـانه نـمانـده            پـرسـش دشــوار ای پـاسـخ آمـادۀ هـر

 آواز بـاللی  با لطف تـو، جـاری شـده،             سه دفعه روز مأذنه هر رگ هر در رگ

 بر این کـاسـۀ خـالی  کاش ببـاریـد،ای              باران شده سرمست تو ای ابر کرامت

 طبع من دلـسوختـه، بـا این کر و اللی             زبان ریختپای تو یکریز  ر که درصد شک

 

 صادقیمسامان  و سریعنی همیشه بی             دامان صادقیم شکر خدا که دست به

 مـسـلـمان صادقیم سلمان حـیـدریم و            ما تـمام راهـه نیست اینکه بگـویمبی 

 ای که تشـنۀ باران صادقیمتا لحـظـه              قیامت هراس نیست تـشنگّیِ روز از

 صـادقـیـمکـردن ایـوان  درست فکـر            کــربــال دیــدن صــالبـِت ایــوانِ  بـا

 قیمدر حـسرت مـزاِر چـراغان صاد            او مـزار هـای به ُدورمـثـِل فـرشـتـه

مفاعیل فعولنمفعول مفاعیل ن شعر: وز             ب شعر: غزل     قالروح اهلل قناعتیان               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: احسان نرگسی                 شاعر:   
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 سـاقـی مـاهـمبـاده از دسـت             خـواهمبـاده می   باز مسـتـم و

 ای سـِر راهـمگـر چـه آلـوده            دلـبـری لـطـیـفـم من عـاشـق

 مـن گـرفـتـار این تـه چـاهـم            ای و بـاالیـیخــداگــونـه  تـو

 آهــم  ام بــودســرمــایــهكـّل             بـازارت فـاطـمـه به  یـوسـف

 خـواهممی دستهـات بوسه از             بنـگـرمرا  جـرأت خـواهـش

 تـابم مهرت کجاست بی  دست

 دریـابـم نـگـاهـی دوبــاره  بـا

 نـورانی   دلـبـر مـه جـبـیـن و            عـرفـانـی آمـدی یـار نــاز و

 دانی که خوب می ن رافقر م            مندم بساز از فیضت... بهره

 خـوانی؟ مـدیـنه می  به بـقـیـع            سحـرگاهی! یابن زهرا مرا،

 این پـریـشـانـی   تا بـمـانـم در             كـن دعــا بـا دل پـریـشـانـت

 از ازل در دلـم تو مـهـمـانی              استامروزی من نه  امروزعشق 

 ترین مكـتبمانـدنی  مـكـتـبت

 علی مذهب  تو شد؛ لطف  دل به

 عــیــسـوی دِم زهــرا دلـبــر            ـرچـِم زهراای به دوش تو پ

 زهرا محرم شوم چون تومی             نگـاهی به من بـیـاندازی گر

 صاحـب هـیـأت غــم زهــرا            خوانها همه مرید توأند روضه

 مـا از قــِد خــم زهــرابـهـر              بخـوان یابن فاطمه امشب تو

 بـهـر احــوال درهــم زهــرا             نمـودی آه...گـریه می  ناله و

 آب فـاطـمه صـادق دیـده پـر

 مهـتاب فاطمه صادق مهر و

ناعلن فعلفاعالتن مفوزن شعر:                   ترکیب بندقالب شعر: مجتبی روشن روان            شاعر:   
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 سند مطالبه کردند...»قاَل صادق« بود             عـاشـق بود اسـتـناد حـدیـثی دلـم چه به

 1این کار نـامـوافـق بود عدو اگـرچه در            سـویی ـراش به هوزیـد صحـبت آوازه 

 عالمان حاذق بود  چه مکـتبی که پُر از            جهان به شاگردی نشـسته بود دو زانـو

 ِهق بود ِهقکیمیای  با  َحق وبه ورد َحق            سیـرش حـیّـان اگـر به اِکـ رسـید جـابـر

 آن دقـایـق بود  راه امـامت در که نـیـمه             زمان به گوش عشر نواخت ساعت اِثنا 

 های ناطق بوداز واژه سکوت شهر پُر            به لطف منطـق شـیوا و نطـق غـّرایش

 بود سابق جور وگرنه ظلم همان ظلم و            شددمی شکافـت قـفس، فرصت تنفـس 

 بود مشرق به سوی منتظرانش  ه چشم ک             زد سرچه خوب شد به افق صبح صادقش 

 

 آسـتان تو؟  هـاست مگـرسـتـاره  بـاغ             آسـمان تو  جهـان،تر از تـمام روشن

 نـشان تو   تا هر کـرانه فـتـح شـود با            ایدوش مـردم آزاده داده پـرچـم بـه

 شیعـیان تو  و های تومشعل به دست            تو بحرین تا یمن مهر به نورروشن 

 دوسـتان تو  بال،  در روزهای رنج و            اندمانند کـوه صبـر، هـنوز ایـستـاده 

 گـسترده در تـمام جهـان بوسـتان تو             هاستالله دشتزمین سرخ جغرافیای 

 آسـمان تو  دمـد ازخـورشید فـتح می             رسدموعود می «  صادق»  زودا که صبح

 
تمام   رت جامعه کبيره و ديگر روايات واردهاالمم در زيار به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد زيرا به استناد عبارت و قادة  بيت زي.   1

 .ذرات عالم تحت فرمان امام هستند

 ار نـامـوافـق بوداگـرچه بـاد در اين کـ            اش به هـر سـويي وزيـد صحـبت آوازه 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 ب شعر: غزل   قالینی              حس سیده تکتمشاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: عذرا رشید نژاد                شاعر:   
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 کالمـتان جاری  حق در حرف             ـامـتـان جاریقت ز نای صدا

 ها ز کـامـتان جـاری مـعـرفت            شیرین معـرفت با توست شهدِ 

 جـاری  بـامـتـان مـرغ دلهـا به            پـروازکـنـم در هـوای تـو می 

 الیـق   شـومحــریـِم تـو مـی  در

 صــادق  الـســالم  َعـلَـیـَک یـَـا

 بر هـمـه ُحکـِم سـروری دارم             ســری دارم زیـر پــاهـای تـو

 دارم نـوکـری مـنـصِب خـوبِ             کـه شـدم»آقـا« از آن زمـانـی 

 دارم  جـعـفـری مـکـتـِب پــاکِ             بـاشد هـمـیـشـه ایـن افـتـخـارم

 بـابـم   هـرچه هـسـتم غـالِم این

 تو اربـابم   ی؛جا پس تـوی هـمـه

 بـادا ســالِم پـیـغـمــبـر  تـو بـر             ای کـالمت کــالِم پـیـغــمــبـر

 گـاِم تـو جـای گـاِم پـیـغـمــبـر             الـعـلـوم هـسـتــی  پـسـِر بـاقــر

 قــیــاِم پــیــغــبـــر   نَـفَــِس تــو             »صـادق«  »اسدهللا« دیگـری

 احـمدی هستی  ارعکـِس رخس

 هــسـتــی  مـحــّمــدی گـِل بـاغ

 حـیـرت  عالم از کاِر تو پُر از             رود بـدعـتبـیـن می   از با تـو

 هـیـبت از  قـد و بـاالی تـو پُـر            هـسـتی مـرتـضیمثـِل  قَـَدری

 یـمتای قـداده شیـعـیـان را تو            های خود صـفـا دادی نَـفـس با

 مسیـحـای شیـعـیـان هـستی  تو

 مــؤمـنــان هـسـتــی  زادۀ شـاهِ 

ناعالتن مفاعلن فعلفوزن شعر:                     مثمن  قالب شعر:     محسن راحت حق                 شاعر:   
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 داری محشری روضه چه  بین             هـمـانـی که دلـبـری داری تـو

 آوری داری  حــالــت گــریـــه            کـربــال کـردی ـال را تـوکـرب

 ری داری دیـدگـاِن ز خــون تـ            در دلت انـقـالِب عـاشوراست

 کردی سفارشت این است نوحه

 است  کردن صالبِت دین گریه

 

 عیسی به دین اوست  واوست موسی به دین              جبین اوستکه مطلع شعرم  آن صبح رو

 مذهـبـش  ای را بهآورده است سـلـسلـه             شبـش حلقه حلقۀ آن گـیـسوی هر حلقه

 نگاهش معادل است  نیم   با عقل و عشق،             استحل الـمسائـل  پیـچـیـدگی زلفـش،

 پای مـنـبرش  حکمت نشانده فـلسـفه را            عرفان برابرش ست منطق و زانو زده

 شـودمـی ابـوحـمـزه درد دلـش دعــای            شـوداسـتـاد حـل مسـئـله با غـمـزه می

 عاشق است  جنون نیست، مبتال بهول بهل             استموافق  را  اودیده جذبۀ  هرکس که

 ایچه شـیخ االئـمـه  شیخ االئـمه است،            ایبهـار گرفـته است شمه او  از عـطر

 جان گذاشته  ست که ازایاز جان گذشته             گـذاشته پـیـمـان او هـرچه داشـتـه سـر

 شـان نـان گـذاشـتـهتــمـامـی  رپـشـت د            هـااو کـه ســال آتـش زدنــد پـشـت در

 بـرداشـتـه، بــرای یـتـیــمـان گـذاشـتـه             هاشرزق بچه که ازصادق است  آن قدر

 مسلمان گذاشته   که از خود به ارث بس            است که بگـویم پیمبر ام اگرحق گـفـته 

 دسـت به قـرآن گـذاشـتـه  اد،در اجـتـهـ            ستزده هر مجتهد که دست به دامان او 

 نـگـهـبان گـذاشـته؟  این قـدر در بقـیع،            او چرا که تـرس نـدارد از دشـمن اگر

 از شـش جهـت امـام شـشم را شناخـته             ساده است حـریـمش که فاخته آن قـدر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل مثنوی           قالب شعر: محمدحسین ملکیان            شاعر:   



علیه السالم   نهم: امام جعفر صادقدرآستان وصال؛ جلد   57   
 

000
 

 ستمجّدد دیدنی  دیدار در محضر محبوب           ستمقصد دیدنی  به وصل یاربیانجامد وقتی 

 ستدیدنی آمد رفت و ملک در و حور آسمان هفت           کنندمیرا زیارت   شب تمام عرشیان او هر

 ست دیدنی  حّیِ سرمدصفات تجلّّیِ  او در           شودمجّسم می  خدا بهتر  جان او جسم و در

 ستمجعد دیدنی زلف  خمی سیاه ابرو خال           یوسفان فاطمه با ُحسن روی یوسـفی از

 ستمحمد دیدنی  بسکه ظهور صادق آل            کندمیبا مطلع الفجر رخش جبرییل حیرت  

 ستمسند دیدنی   پای این اوالد تنها به زیر            ذُّریۀ زهراست آقای من است کس که از هر

 ست دیدنی  مشهد ند ماناش  قطعا بقیع خاکی           بنگریم اش راساده چشم دل باید مزار با

 ست گنبد دیدنی   عاشق دورطوف کبوترهای             فردا که ایوان و شبستان و رواقی ساختیم 

 کنیم از دور قطعاً زائریم قصد زیارت می 

 بـاقـریم   صادق بن قـرار عـاشـقان بـی از

 اشخانه موسا اقامت کرده در وادی طور           اشخانه  خورشید دارد ارتزاق از فیض نور

 اشخانه جام طهور  نوشیده از   خضر نبی           آب بقاستانبیاست سرچشمۀ مراد  و پیر

 اشخانه  بر عـهـدۀ کّروبـیـان باشد امور           نیستند هم به اواهل زمین شایستۀ خدمت  

 اشخانه تنور  گذارد در کس پا با شوق هر            زندمی برکت اعجازش ابراهیم بیرون  از

 اشخانه  سقف نمور بارد ازشب تا سحر می            افتادگی جای تجـّمل سادگی جای غرور

 اش خانه  دورراه  برد اینعرشم می  نزدیک           معراج من است  گمان آغاز طّی طریقم بی

 اشخانه  خیلی بدهکارم به دیوار صبور           شب کشد بر روی شانه شب بهسرم را می بار

 اشدستم به دامان مسیـح نوظـهور خانه            است  جعفر پرور جعفر نه دمش عیسی بن ن ی بموس

 اشخـانـه  مـن قـربـان اوالد ذکـور اوالد           دهم می سر عمق جان ازکاظمین  مشهد و در در

ستفعلن مستفعلنوزن شعر: مستفعلن مستفعلن م           ترکیب بندقالب شعر:  علیرضا خاکساری         شاعر:   
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 است خلق عالم حاکم دار پنج تن بر آئینه

 جانم فـدایـش پنجـمین جّد امام قائم است

 تری   شعر دل  کنم با جان و می   حضرت تقدیم            کنم اما به شکل دیگریارادت می  عرض

 سلوکش حیدری  ِسیر وپیغمبری آئین او             ُکـنه امام شـودامـامت می  جمع نبـّوت با 

 بهـتری او فـقـیه   حتی ندارد دشـمنش از           ببین  «َما َرأیُت اَفقَه ِمن َجعفَر نُعمان»در

 آیـد ُزراره پـروریآقـا بر نـمی  غـیر از           کسی جز او نباشد ابن حیّان ساختن کار

 کالم جـعـفری ست آوازۀ فـقـه و پیچـیده           او خاص کرسی درس  او برکت انفاس از

 گفتگوهایش نمایان است فتح خیبری  در           َحَکم اِبنِ دهد گفتارم شهادت می صدق بر

 منبری  و خوانروضه زن تاسینه از و مرجع  از           اند  باقر و مدیون قال الصادققال ال ممنون 

 خود رهبریندارد جز امام صادق   شیعه           مالکی هم چشمان خود هم شافعی با دیدند

 شفـیع دیگریفـردا به دنـبال    محـشر در           نماز دنیاست کاهل بر باید بگردد هر که در

 نوکری شریف  رخت تن   خدا دارم به شکر           صاحب خود دم به دم  خدا دم میزنم از رشک

 ِحْمیری؟ ناب کجا اشعار من گنگ ابیات           امبضاعت گفته  ام قدرمن با ارادت گفته 

 قدمگاهش همیشه قبله گاه اولیاست  موال

 بادامش رضاست   الحوائج مغز باب  فرزند او

 ما  عـرفانی شود افکاراسباب خدمت می            پنهانی ما رد مهرفطرت ما ریشه دادر 

 ما شود احکـام قـرآنی که الـگـومان باید           دریافـتیم «َحتّی تُـنـفـِقوا لَن تَنالُو البِرّ  » از

 فصل دهقانی ما باشد   چون ریزعلی باشیم و           که کاش  دوستی ای انسان قحطی انسان و در

 میـهـنـان ماست ویـرانی ما  ویـرانی هـم           کرد آباد را شهر ونهاد دل باید  رویدل 

 ابیات پایانی ما  است در مضمون سرازیر            است به پایان آمده اما حکایت باقی  دفتر
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 عاقبت نیروی ایمانی ما را زمین زد  او            تیغ ست داعش را نه تنها تیر و آورده  پا در از

 افـغـانی مـا  سنـگـین بـرادرهـای سیـلـیِّ            از افتادهخاک به درشت دشمن شیعه  و زری

 کند کـیـسان ایـرانی ما وقـتی قـیامت می            نیست   شمر جایی برای عرض اندام سنان و

 ما  کند قـاسـم سـلـیـمـانیمـدیـنه می فتـح            سعود  باشد فقط آلاش بعدی  شک شکار بی

 کسی تصمیم طوفانی ما  شوخی ندارد با            یاد داددشمنانش  باد داد بر برخاکسترش  

 ما  بحرانیشبهای  هّمتش پایان گرفت از           است افکن فیل ایاست فرمانده چشم دشمن خار او

 ما  خـراسـانی م امـیـد حـضرت یارچـشـ           علی فرمان ولی دلواپس سید چشمش به

 خوانی ما مرثـیه هیئت رزمندگان در در            است زینـبیه خالی دفاع از هیدانای شج

 استخاک افتاده   آقا بهمجلس معذرت  سادات

 افتاده است در کوچه مثل مادرش زهرا به خاک 

 

 علیل   ای عقل کل، تو  خرد به پیش باشد            عـلـمـتان وکـیـل ام بود به درِ حـیـرانی 

 بدیل  بی درس شما هست  شرح علم،  بر            نـی و پـروردگـار عـشقاِر دیـآمـوزگـ

 دلـیـل  عـاشـقـیـم عــاشـِق اسـالِم بـا مـا             ایمحق مست گشتهمنطقت به مکتب  از

 کرد جبرئیل  پس درس توست آنچه ادا             که هست مـنـشأ عـلـِم شما عـلی وقـتی

 دخـیلزد   دلـم به خاک حـریم تو دست            مطمه بر غـربتت سالای مو سـفـیِد فـا

 شد ذلیل حکـومِت منـصور دست تو با            حاکـِم دلها شدی سپس بیِت خود تو در

 خـلیل  است ای بـرای دشـمـنـتـان آتـش            کـنـد؟ بهـشت خـدا را اثـر  آتـش مـگـر

 ریخت سلـسبـیلمی  چشم نـازنیِن تو از            هاچه شب که پا برهنه دویدی به کو آن

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: ایی                 آق حامدشاعر:   
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 شودمی هراسان  کالم تو اهل بدعت از             شودنمایان می  کامل تو گفتار صدق در

 شودمی  باران گرفته مثل دین احمد جان            مصطفی مدار برمکتبی تأسیس کردی 

 شود می  های شـما آدم مسلـمان نفـس   با             معرفت علم و  راه زدی در هایینفس  چه

 شود درد درمان می  هردمت  مسیحایی از            ایصـادق آل مـحـمـد وارث صـدیـقـه 

 شوداین مکتب فقط تفسیر قرآن می  پای             قـبـلـۀ اهل یـقـین ای کـالم هللا نـاطـق،

 شودجان می ها سرانجامش حسیناین ارادت            بـالوکـرب ایپـیـاده رفـتـه   بارها پـای

 شودگریان می   چشمان تو آه و ات پُرناله              معطلیبی  ،رسدمی تاکه نام پاک جدت 

 شودامامت هم پریشان می  که تا بگویی             ؟چرا کربال بستی به سر عمامه مشگی،

 شودمی گریه ویرانبی  روضه وخانۀ بی             ایکرده  مدیون  ها را توخوانها،منبری روضه

 

 نویسد دانیم، قـرآن میما أطیعـوهللا می             نویسدمی  ایمان اهلخدا از  قضا ما را از

 نویسد عمران می   آلِ  آری مومِن عشقیم،            ما کندثابت می  خوانیم،قُل تَعالَو نَدعُ می 

 نویسد سلمان می  ما مسلماِن علی هستیم،             که حیدر قدم برداشتیم آنجا مسلمانی در

 نویسد مذهِب ما را اماِم صادق آسان می              هستیم شیعه الّدین؛ اِکراهَ فِی  نیست؛الدین  از سختی 

 نویسد راستگویان می  از صادُق القَولیم اگر             پسنددمی سان عشق این را ما الَوعدیم، صادقُ 

 نویسد می  گلستان  پرسم،می تنوِر خانه    از            صادق؟ یارِ  کو شود،می  آتش از  ابراهیم از حرف

 نویسد اش تفسیر تبیان می طفِل مکتب خانه            که حتی تبـیـاناً ِلکّلِ شیء یعنی او سرّ 

 نویسد می اِبِن حیّان   صادق، علم یعنی قالَ             شرحِ توحیِد ُمفضَّلنگاهش  درآفرینش 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن راحت حق            عر: شا  

 

نالتن فاعالتفاعالتن فاعالتن فاع عر:وزن ش           ر: غزل     قالب شعمحسن ناصحی               شاعر:   
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 ای بـاغ صداقت از تو گـلـشن             ای مشعـل دانش از تو روشن

 تـا حــشــر امــام صــادق مــا             قــرآن هـمـیــشــه نــاطـق مــا

 رئـیـس مـذهـب ما  شخـص تو             مــاتـمــام مـکــتـب   خــّط تــو

 فـتـد دمـی نـگـاهـت کـه بـلـ تـا            طـفـل راهـت  پـیـران طـریـق،

 قــلـب تــو کــتــاب آفــریـنـش             روی تــو چـراغ اهـل بـیـنـش

 نـفـسـت مـسـیـح ریـزد  هـر از            سـخـنـت کـلـیـم خـیـزد بـا هـر

 حـتّـی دشـمـن، تـو را سـتـوده             دوست دل ربـوده دشـمن و از

 ید در آبـگـیـنـۀ توستخـورشـ            ـوسـتدریـای کـمـال سـیـنـۀ ت

 مــیـــوۀ والیـت گــفــتــار تــو            رخـسـار تو مــشـعــل والیـت

 نـت زبـــان قـــرآن دهــ ای در             جــان قــرآن ای در نـفـس تـو

 تبـحـر یک روای جـود تـو  از            نـهـایـتعــلـم تـو فــروغ بــی 

 از روز ازل امـــــام عـــالـــم             تـــمــام عــالــم دانـشـگــه تــو

 او  گــوهــر تـو دریـــا، قــرآن،            او لـنـگـر کـشـتـی تـو ایـمـان،

 ایــد  مـانـنـد مـحـّمـد و بــتــول            امــانـت رســولــیــد هـــر دو،

 دو مـحــّمـدیـد هــر  گـویـی دو            دو ــد هــرآئــیــنــۀ ســـرمــدی

 دنبال  را هـمی به علم است تو            زنـد بـالکس پی عـلـم می  هر

 سـتـانـد ـش ز تـو نــور مـی دان             سـتـانـدمی تـو شـور ایـمـان ز

 صـیرتیک مـشـعـل آن ابـوبـ            تــمـامـی مـسـیــرت  تـوحــیـد،

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                 مثنوی     قالب شعر: غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 مـفــّضـل آیــد  وتـمـکـتـب  رد            بـایـد بـزرگ چـون تـو اسـتـاد

 تـابــنـده چـو آفــتــاب تـوحـیـد              یک کـتاب تـوحـید حـمران تو

 حـیّـان؟  جـابـربن شـاگـرد چـو            پـرورد به دورانغـیـر تو که 

 ز نــور آتـش گـل سـبــز کـنـد             تــنــور آتـش رهــارون تــو د

 در دامــن خــــود ُزراره دارد            چـــرخ ادبـت ســتــاره بـــارد

 عـثــمــان  د بـنمــانـنـد مـحـّمـ            مـا راست ز تو چـراغ ایـمـان

 داری هـشـام نناشمـشـیـری چ            اَبـان به نـام داری بـوحـمــزه،

 مــانـنـد مـحــّمــد بـن مــســلـم            صــد مـعــلّــم دو ۀ تـوپــرورد

 صفوان  و فیض و فضیل  عمران و            دارنـد ز مـکـتـب تو عــرفـان

 اســحــاق  بُــریــد و   عـبـدهللا و            طاقدر مکـتب توست مـؤمن 

 ابن طاووس  فـید وطوسّی و م             وسبـودنـد به مـکـتب تو مـأنـ 

 عـامـل  بر شاخه چو شیخ حـرّ             راسـت بــلــبــل بــاغ ادب تـو

 مـرتضایت  رضی است و سیّد            اللـــه بــه گــلــبــن والیـت دو

 است زمکتبت خمینی یک جلوه              ات ُکلینی است شعله زمشعلیک 

 ــی آفـــریـــدی عـــالّمـــۀ حــلّ              ـهــل را دریــدیپـــردۀ جـ تـو

 االنـوار  ات بحارچون مجلسی            ای ولــــّی دادار؟ کـــی آورد،

 دانشت به دنـبـال پـیـشی و تـو             بگذشته هزار و چند صد سال

ــ             حـجـازی خـورشیـد کـمـال در  یــشــتـازی در کـّل عــلــوم پ

 حـلـمت ز حیرت زده شد عدو            عـلـمـت اقـتـدار و بـا آن هـمه
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 هـمـه مـحـّمـدی بـود  ُخـلـق تو            بـود  عـلـوم سـرمـدی  عـلـم تـو

 بـر مـالـک و بر ابـو حـنـیـفـه             سـقـیــفـه مـا را چـه نـیـاز بـر

 عـلی نیست و جز راه مـحـمـّد            رسم حـنبلی نیست ما را ره و

 مــرتـضــایـی  عــلــیِّ  فــرزنـد            مـصـطـفـایـی  وارث عــلـم تـو

 ق ای کـتـاب نـاط  نـاطق تـویی            ای امام صادق صـادق تـویی،

 قـرآن تـویـی ای تـمــام قــرآن             ای قـوام ایـمـان تـویی  ایـمـان،

 طرح کـینه بستند  با شخص تو             که حـرمـتت شکـسـتـند فـریـاد

 دانـش؟  جـواب نـشـر بـود ایـن            خـــانــۀ تــو زدنــد آتــشبــر 

 راهـت شـکـنـجــه بـیـن دادنــد            قـتـلگـاهـتســوی  بـه بــردنـد

 رسـیـد بـر لـب جـانـت ز الــم            آن شب میـان ره در صـد بـار

 ُکـشـتن تو کـشـید شـمـشـیر بر            را نـمـود تحـقـیـر تومنـصور 

 جـسـارتحـضـرتت  به کردند            آن شـب اســارت دردا کـه در

 ای وای  را به زهـر  کشتـند تو            ای وای را به قـهـر بُـردنـد تو

 ـــودتجو آب ســـراســر شــد            پـودت و بگـسـسـت تـمـام تـار

 چـراغـتبـی  سـوگـنـد به قـبـر            داغت درد و اشک وسوگند به 

 بـه غـربـت بـقـیـعـت   وگـنـدسـ            عــّزت رفـیـعـت ســوگـنـد بـه

 بـه آخـریـن نـمــازت   سـوگـنـد            بـازت  به چـشـم نـیـمه سوگـنـد

 تو ـمـیـشه مـذهبزنده است ه            تــو غ مـکـتـبچــرا مـائـیـم و

 تـوست تا لحـظـۀ مـرگ میـثـم            توستدم  که حیاتش از (میثم)
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 سخـنانت کـم شد  فـاصلـه تا به خـدا با            هـمـۀ عـالـم شد منـبـرت کـرسی فـقـه

 شد آدم خـداات شد به منبری  پا که هر            شدمریم  گلفیض تو  تو و جهل از خوار

 که عـالّمۀ دهر است غالمت بوده هر

 پـیـرو مکـتب عـلـمـی هـشـامـت بوده

 مسیحـا کردی با غـالمان خودت کـار            به خدا واکردی  را روزلف صد پنجره 

 ترین مکـتب دنیا کردی شیعـه را ناب            حـل مـعـمـا کردی درس تـاریخ شد و

 احکـام شما  به  است چـم شیـعه بلـندپر

 اسـالم شما  عـلـم عـالـم شده تـسلـیم به 

 شدمی حـل مسألۀ جـابـرتان عـشق در            شدمی توحید مفضل  درس توورق یک  

 شدکـالم هـمه ُمهـمل می بی حدیث تو            شدبه خـورشید مبـّدل می ذّره پـای تو

 خـامـوش نشد با تو قـرآن خـدا کـاغـذ 

 د فـراموش نشدل مقـصوسر منـزراه 

 عـلـمـا شرح نوشتـنـد به قـال الصادق             الصادق تازه شد حرف خداوند به قال

 الصادق  راست گویی شده پیوند به قال            ها همه گـفـتـند به قال الصادق حـنـفی

 هـایی تـا ابـد مرجـع توضیـح مـسـائـل

 ـی هـایهـمـۀ دلع عـلـمـی قـبـلـۀ جـامـ

 سـالمـا گردید یـار تو بـرداً و بر نـار،            نور در مسجد چشمان تو معـنا گردید

 گردید ات مدسۀ حـضرت زهـراخـانه             چـشم تو افـتاد یهـودا گردید که از هر

 دادیبه موازات عـلـی راه نـشـان می 

 دادیمــی  هللا نــشــانبــا ولــی  را راه

نن فعالتن فعلفاعالتن فعالتوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: حسن کردی                شاعر:   

 



علیه السالم   نهم: امام جعفر صادقدرآستان وصال؛ جلد   65   
 

000
 

 مــا کـجـا ُو خــدا خــدا گـفـتـن             شـمـا گـفـتن ت ازنیـسمـا  کـارِ 

 زهـراست عـشیرۀاین عـشیره             این قبیله کاِر خداست گـفتن از

 تــکــیــه داده سـاُللــۀ حــیــدر              اهـِل منـبـر به روِی این مـنـبر

 !؟اماِم صادق کیست ین ا  راستی            نیستعشق گفت عاشق   هرکه از

 پـاک است  فـطرتـش آسمانی وُ             اَفـالک است او امـاِم زمـیـن وُ 

 خـدا  عـشـقِ  چـشـمـۀ بـنـدگی وُ             ـواتـق  مـعـنی فَـضل ُو دانـش وُ 

 است  هاِی رحمانجلوه از َوجهی            هاِی قـرآن استآیه  شـرحی از

 جـمال ُو جـالِل او صلوات  بَـر            برکات رحمت وُ  وُ  نور اَبری از

 بَس  قـاَل صادق است وُ  دین ما            نَفَس به نَفَسشود حق می خرجِ 

 احـادیـث ذوالــفــقـاِر اوسـت وَ             اوست هر دو عـالم در اخـتیار

 فـانی ـطـِق او حـیـدری ُو طـونُ              ِسـْیـری از مسلـمانی  سـیـرتش

 ِعـزرائیل  یک نِگـاهـش   ُکـشتـۀ            در کالَسـش نـشـسته جـبـرائیل

 َسـر تَـر از کـُّلِ َجـنّـة االعـلـی             کــالِم ایـن آقـــا قــیــمـِت هـــر

 م َحـریــَمـش سـتــاره بـارانـ در            دانـماو نـمی  من که چـیـزی از 

 بُغِض صحِن یار شکست  ِهق ِهقَم            نشست روِی گونه  به  هایم اشک

 مـــدیــنــه را دارد دل هـــواِی             دارد  روِی سیـنـه جـا من دستِ 

 مــنــم  وصــاِل یــار قـــرارِ بـی             در حـریـِم شـمــا غــبـار مـنــم

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   مثنوی    قالب شعر:  انی                 ایمحسین شاعر:   
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 شقایق نیست  وخوش پیچک  گلی به عطر             شما با کسی موافق نیست دلم به غیر

 نیست  که عاشق هرکسی به نام نامی تو            است بند  در همیشه آتش دوزخ دست به

 هیچ کجا این همه حقایق نیست  دگر به            علم است که معدنپاکت سینۀ  به غیر

 نیست  کالست غـریبه الیق فهـم برای             شدکه آمد عالم  به پای مکـتب تو هر

 این دقایق نیست  از بهتر قسم به جان تو            روایـاتـت بـدهـم گـوش بر امنـشـسـته 

 امام صادق نیست  جز من مراد مکتب            شدم شیعه اگر که مذهب من جعفری و

 

 است دال حیدریم مذهب من جعفری گو             حیدری است  مامکتب   ما احمدی و دین

 است  که به دستش َعلَم سروری شهریاری            ود در همه عمرصادقم استاد بُ حضرت 

 است  رهبریآن   دم نُه امام ازعروج که             عـلی را نـازم  بن سـرخ حـسین مـکـتب

 که به در حاجبشان صد پری است  اولیایی            عـاشــورایـنـد یـافـتـۀ مـکـتـب تـربـیـت

 جا شهرۀ دانشوری است  همه صادق لیک            رچه نه امامه از ُسلب حـسیـنـند اگـهـم

 است  دشمن طغیانگری اعوان حسین،گفت             بگـشود ِعـلم صادق َعـلم کرب وبال را

 حـرم دلبـری است  حسین دگـری در او             اباعـبـدهللا اش عـین حسیـن است،ُکـنـیه 

 جهنم بری است گـفـت باکّیِ حـسینی ز            وراَعـلـم عـاش  انـد به زیرهـمـه را خـو

 است  به دمت مشتری صادق  بزن حضرت  دم            زنی موکـب شاه شهـدا سـینه درای که 

 عشق نگهدار دلت گوهری است گوهر            فـاطـمه تجـدیـد نـمـا عهـد خود با پـسر

 استعسکری  والیت پسر ن علمدارچو            های حسینعلم سربلندی چو َروی زیر

 این والیت اثـر تـربـیـت مـادری اسـت            موال رمادر آموخت )کالمی( به تو ذک

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                قالب شعر: غزل   محمد حسن بیات لو             شاعر:   

 

نفعالتن فعالتن فعل فاعالتنوزن شعر:                قالب شعر: غزل      ولی اهلل کالمی              شاعر:   
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 ای عـلــوم همـه بـا کـوه کمـالت پَـر کاه            گواه تو صدقصّدیق به    یوسفصد   دو ای

 گردش چرخی آگاه از وتا زمان هست ت           به یک نیـم نگاه جـهان زندۀ چشم تودو 

 شــیـــخ والـای ائــّمــه ولــی امــر الـلّـه           گداِی سـِر راه شهریـاران؛ سر کـوی تو

 مکتب تـو  صـدق تابنـده چراغـی بود از

 لب تـو  علـم تا علـم شـود بـوسه زند بـر

 توأند  دامانهمه سو دست به  رشیان ازف           خـاک نشینان توأند ی ازا  عرشیان دسته

 لب خندان توأند  ها ذکر خـوشی بــر حلم          افشـان توأند لعل ُدر ها گوهـری از علـم

 به گریبـان توأند  سرو قـّدان جهـان ســر          تشــنـۀ یـک قطـرۀ بـاران توأند بحـرهـا

 ائـل دیرینـۀ تو است علم از روز ازل س

 است آیینۀ تو خلق است در   آنچه در سینه

 نیست  خوان تو ثنا که در باغ نیستطایری           بستان تو نیستنیست که از دامن  ای الله

 نیست تو که از بحر خروشان  نیست گوهری          نیستنیست که محتاج به برهان تو  ای آیه

 نیـست حیّـان تــو بـرپدر شیـمی جـز جـا           نیست تو درخشان که از مهرنیست  ای ذّره

 جهان انجمنی و خلق و دو   م تو مشعللع

 آیـة الکرسـی از کـرسی درست سخنـی

 است امام صادق  توفیض هر انجمن از           سـّر سرو علـن از تـو است امام صادق

 است امام صادق  تو ی این چمـن ازسبز          است امام صادق تو ُحسن ُخلق َحسن از

 اسـت امام صادق  تو سخن از همگان را          ن از تو است امام صادقسیر چرخ کهـ

نوزن شعر: فاعالتن فعالتن فعالتن فعل        مسدس ترکیب     قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 است نه طاق هفت اَب و اُم و که این چارتا  

 است عالم هستی طاق در مؤمن طاق تو

 بـرهـانــش تــو کـّل قـرآن سخن داور و           دانـش تـو استـاد سـخـن دهـر دانشگـه و

 بــود پـایــۀ ایـمـانــش تــو   پــاک مـؤمـن          و میزانش ت کند گردش و حق به دور تو

 علـم نـور است ولی مـشـعـل تابـانش تو           درمانـش تو درد جان نیـز طبیبـش تو و

 تازد علم  میمرحله  به هر  است و تا زمان

 علم  نازد می گوید و دائم به تو از تو می

 بر لب تو است علی  ابن ثمر خون حسین           است مکتب تو  زمان دور بسی از  تر پیشرو

 های شب تو اسـت  آسمان شیفتـۀ زمزمه          است مذهب تو   مذهب تو  مذهب تو راه حق

 نور قرآن ز درخشندگی کوکب تو است          است تب تو نفس سوختگان شعلۀ تاب و

 توحـیـد که این قـدِر مجـلّـل دارنــداهـل 

 ّضـل دارنـــد توحـیـد مف چه دارنـد ز هر

 گـرم تــا دامـنــۀ حـشــر بُــود بــازارت           جهـان گـلـزارت بُـَود مـلـک  و باغـبانـی

 بـارت بـوسـۀ عـلـم بُـَود بـر لب َگوهــر           گـفـتـارت وحی فـرو ریخـتــه از گوهـر

 ارتـمه خـلـِق جـهـان بـیمـای طبـیباِن ه          دیـــدن روی خــداونــد بُـــَود دیـــدارت

 باشی  طبیبش  و  که تو یار آن یار ای خوش

 باشی  طبیبـش  آن درد که تنها تو خوشتر

 نــوری و سـینه خوبـان دو عالم طورت           نورتقرآن به خوانده است خداوند  ای که

 ت مأمورپری  ملک و حور و   جّن و و انس          ها همگان معمـورت ان خانۀ دلملک ج
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 شهــر پیمبـر دورت  کرد از خانــه و از          ز ستم مـنصورتچه جفاهـا کـه رسیـد ا

 مـحـن جـانکــاهــت  بــود آگـاه عــدو از

 برد بـا فرق بـرهـنـه سـوی قربانگاهـت 

 آفـتـاب حـق و بـیـداد شـب تـار ای وای           ار ای وایکثـرت سّن تو و این هـمه آز

 ای وای  سلسـلۀ دشـمن غـّدار در دوست          ای وای خ حّجت داداربرق شمشیر و ر

 ای وای  صدمۀ خار ستم بر گل بی خار          خـانـۀ حـّجـت حّق و شرر نـار ای وای 

 پـاسـخ آن هـمــه خـوبـی شـرر آذر بـود

 مـادر بــود  ای از بیـت آتـش زده ارثیّــه

 ـرا شــد آبر پارۀ زهخـونـجـگـ جـگــر          تاب جفا رفت وجودت در آخر از زهـر

 جعفـر شد از این داغ کباب  جگر موسی          دیدۀ یاران به عزای تو گالب ریخت از

 نهـان شـد به تـراب ری بازبوتـراب دگـ           عذاب رنج و مظلومیت و  و  غربت آن ازبعد 

 گردید  جهـان صحنۀ محشر عزای تو در

 ید تـو داغ پـیـمـبـر گـرد مـاتـم تـــازه در

 غــم بـسیـارت  غــم بـسـیـار مـحـبّــان ز          زّوارت تـربـت بـی هــمـه بــر سـالم ای

 به قلـب زارت کردندوامصـیبت که چه           ایـن همه داد آزارت عدو به چه تقصیـر

 از لب گوهر بارت ریخت اعجاز خلیـل          نـارت خانه شرار بُــرد سر بـر فلک از

 دل عالم سوخت تو بهر وتش ش آخمو شد 

 میثم سوخت غم جگر زین همه از بیشتر
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 ما سراغ نیست  از سراغ تو محویم در            داغ نیست غیر ماقسمت  وایم اللهچون 

 چراغ نیست  اما درآن میان خبـری از            چـند عـالـم است هـر پـروانۀ بـقـیع تو

 باغ نیست  کسی بین انار ازتر خون  دل            اج گرفت ت شد  ه بیش خونجگرتک هرکس

 زاغ نیست  بال از تر ورنه پَـری سپـید            بـام تو، کـبـوتر تو تـیـره بخـت شدبی 

 از تـنگـی دلم نـفـسی را فـراغ نـیست             هوای غم تو تـنـفـسی  سخـت است در

 را به جز این ره سراغ نیست  دهر تقدیر             برت همه شوندقـ هم چون غـبار زائر

 

 چـشمۀ اسالم بردارید هـال! اسالم را از           بردارید  به سویش گام رود دریا،می   منبر به

 قدح کج کرده ساقی جام بردارید  منبر  که بر           ای اینکبیـفـتد واژه ها جاقـلـم  مبادا از 

 بردارید  ابهام جهان از اسرار بپرسیدش!            امروزهدر کردند روزی مردمان، »َسلونی« را 

 آن باران کمی الهام بردارید  برای ما از           استآرایۀ وحی  چشمان او اال ای شاعران!

 بردارید  تام  پیچیده جناس مضمون آن  از           گیسوی صادق وزد ازدق می صا  نسیم صبح

 قـدم آرام بردارید  ام خـفـته،غـالم خـسته           گویدمی که ایشان  جزه اهل خانه ب به فرزندان، 

 بردارید مّکی گام هارون  چون شعله  به سوی            نباید پلک برهم زد اگر فرمان او باشد،

 بردارید همه احکام  چشم از اواحکام  جز  به           « »ُرویَّ َعن اماِم جعفر الّصادق لَه الّرحَمه

 کفـن باید به جای جـامه احـرام بردارید            استرفتن خداجویی  ی کربالبه جای حج به سو

 بردارید کام او ازتربت  وت فرا آب  با  که           فرمود می   ،خواندمی گوش نوزادی اذان   در اگر

 ـورۀ انعـام بردارید میان گـریه، خـتـم س           سـوزدها آیـات ابـراهـیم می شـعـله  میان

الت مفاعیل فاعلنفاعمفعول وزن شعر: غزل                قالب شعر: موسی علیمرادی               شاعر:   

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             ب شعر: غزل    قالا برقعی          درضحمیشاعر:   
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 سرائی دوحجت حق نجل رسول  ششمین           خدائی ممدوح  که تو گویم تو مدح دییس

 هـدائی مـخـزن عـلـم خـدا مشعل انـوار           جائی  همه صداقت مصداق  و  الوعدی صادق

 یـم شـش ُدِر نـابـی   گـوهـر پـنـج یـم نـور و

 کـتـابـی هـمـدم پـنـج رسـل هـمـسـخـن چار 

 آغـوش گـشـاید   حلم پیش گـل لبخـنـد تو           آید عصر به دنبال تو هر هعلم چون سایه ب

  را غـیر خـدا مدح نماید که تواند که تو           چـشـم همه دل برباید ات ازروی نادیده 

 از چشمۀ عـرفان دهن خـویش بـشویم  مگر

 ویـم تـا تـوانـم سخـن از جـابـر حـیـان تو گـ

 جمالت  مهر از گرجلوه  ازلی حسن غیب           کـمالت بحر ای ازدانش خلق بَود قطره

 عطش جام وصالت  بشر را و جن ملک و           پیش جاللت درعرشیان یکسره زانو زده 

 همـه گـوشـنـد کـه گـیـرنـد تجـالّ ز کـالمت

 همه مشتاق سخن از لب جـانبخـش هشامت

 داده هماره  بصیرت به بشر تو بوبصیر           ستارهاست  سپهراق ط  بر مؤمن طاق تو

 هشام است و زراره   ناب تو درخشان ُدرِ   دو           چشم هارون درت الله برآرد ز شراره

 مـکـتـب دهـر دگـر مـثـل تـو اسـتـاد نـدارد 

  تـا کـه شـاگـرد هـمـانـنـد ابـوحـمــزه بـیــار

 هزارت چار سخن ایراد در بوده شاگرد           دارتجهان آیـنـه  توئی استاد و اساتـیـد

 های بهارت همه گـل نکویان باغـبانی و           قرارت و صبر   گشائی همه بی   خویش تا لب

 علم سـه خورشید منیرت  در فلک، گـرجلوه

 ت « خواجه نصیر»و« مجلسی »  و تو«طوسیِ  شیخ»

فاعالتن فعالتن فاعالتن فعالتن وزن شعر:         مربع ترکیب  قالب شعر: غالمرضا سازگار          شاعر:   
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 زاللت  بحر  آن و تو« فیدشیخ م» از زهی           باغ کمالت از گل   یک شاخه«انصاری شیخ»

 رجالت اصولند و  استاد« رضی » و« مرتضی »            جاللت ز فروغی  است« شیخ کلینی »  «کافیِ »

 مکتب توحید درخـشد »ابن طاوس« تو در

 تـا قـیـامت بـه دل و دیـدۀ ما نـور بـبـخـشـد 

 تـی کرد قیامعـلبن حسین بلکه اعجـاز            علم کالمت از  بال داد بر و کربنهضت 

 خون شهدا باد سالمت تا صف حشر ز            جـوشـش خـون امام شهدا داشت پیامت

 تـا ابـد مـشـعـل تـوحـیـد تو خـاموش نگردد

 انـقـالب تـو و جــد تـو فــرامـوش نـگــردد

 شنیدی کهها زبان  زخمآن  از جگرت سوخت             کشیدی کارستم منصور ها که زستم چه

 خصم دویـدی   دل شب، پای پیاده ز پیِ            دیدی فاطمه داغ بنی دم نزدی، ی،ختسو

 جرمی؟ به چه  خصم ستمگر خانه تو در ریخت

 به چه جرمی؟  هللاِ اکـبـربیـت   شعـلـۀ آتـش و

 رویت  ند زدشمنان شرم نکـردند نکـرد           به گلویت عقده شد ای یوسف زهرا هاگریه 

  به سویت ره بـیـداد  قاتـلت تیغ کـشید از           غـم و اندوه به مویت ـبارهمه دیـدنـد غ

 جفا ریخت به کامت زهر دست عدو عاقبت

 پـاره سالمت! جگـر بـضعـۀ پـاک نـبـی بـر

 غم تو  فشانم زصفت اشکشمع و سوزم           تو حرمدارم که نهم چهره به خاک  دوست

 چـشـمم قـدم تو که دم مرگ بَود بر سر           کرم تو  ولطف  و توود ای به فدای ش چه

 چه شود ای به دل »میثم« دلسوخـته داغت 

 شمع و چراغت؟که بسوزم به سر تربت بی
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 فـرمود به احـتـرام فـقـیـران قـیـام می             فرمودبه کودکان و زنان احـترام می

 فرمود سپـس اشـاره به دارالـسالم می            گـفتـاست؛ او میسالم نام هـمه انبـی

 فرمود این را مدام میآمد و می سحر            از ما نیست در پی خورشید نیست  کسی که

 فـرمود حـرام می کجـا حـالل خـدا را            دانستکجـا حـرام خـدا را حـالل می

 فرمود آه و دعا الـتـیام می به اشک و             یددای می گرفته اگر که دست به پهلو

 فـرمودامـام صـادق عـلیه السالم مـی            خوشا به حال کسانی که راستگویانند

 

 شما مـانـدگـار  مذهب شیعـه ز            ای ششمین حّجـت پروردگـار

 ستاصادق  هّمت ولی خود به            استبه مذهبش عاشق  شیعه اگر 

 تـو  هـای دیـن رّد قــدم اصـول            شای توكـالم حـق به انشـرح 

 شد تـحـقـیـر همه پیش تو عـلم            شد تفسیر  های تو دین به سخن

 ات هیچ كسی نیست در اندازه            ات سـخـن تازه  فـهـم هـمـه شد

 شد تدریس  وت امضای به  عشق            تأسیس شد به فـتوای تو حوزه

 عــلــی  مـفــّسـِر كــالم هـم تـو            ـیبه مـرام عـلای مـتـعـصب  

 تـوحـیــد كــالم شــمـا  قــبــلــۀ            عـرش ما ای حـرم خـاكـی تو

 خـداونـد منـم جـعـفـری  شـكـر             پـایـه گـذار مـكـتـب حـیــدری

 لـنـا  ّدقد تـصـاسـتـا حـضـرت              هـا ضـربــان هــمــهٔ درس ای

فعلنعالتن مفاعلن اعلن فمفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   مهدی جهاندار                 شاعر:   

 

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                           مثنویقالب شعر: حسن کردی                    شاعر:   
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 بستانش  حدیث لعل جان به جسم مرده بخشد            زبان نامش دل برآید بر از آرامی که گر دل

 فامش زلف سیه سر  مهجوران شام بدیل            افروزش روی دل مه مشتاقان عید دلیل

 آرامش لدلجـویی مه روی د ال بدرکـم            خـم ابروی دلجویش هالل ماه نیکـویی؛ 

 به گوش دل کالم عیسی جان بخش پیغامش             دیدارشجان جمال یوسف صدیق  چشم به

 اندامش  سیم عارضم از گشته رنگ طالیی            بـدر سیـمایشهاللی گشته تیر قامتم از  

 اهش همرصد کیوان به  خیزد دوآستان  شبی کز            و خورشیدش ماهمهی کز آستین ریزد هزاران  

 احکامشاستحکام  ز  جالل مذهب جعفـر            جـمال شرع پیـغـمبر کمال قدرت داور،

 الهامش  ووحی  ازَعلَُّم االسما رسید  آدم به            هویدا شد زتاییدشبه خاتم سّرما اوحی 

 اکرامش وصف یا همه درماسوی گو  زبان            صحایف از الف تا یا همه اوصاف اجاللش

 قـید اسالمـش زاول تا به آخـر اولـیا در            آدم تا به خـاتم، انـبـیا در بند ایـمانـش ز

 غالم خیل خّدامششوکت  ملک با آنهمه             درگاهشخاک   مه رفعت غباراینه فلک با 

 1ش اعظام بهر از خاک به یمیتعظ کرده  کرسی  چو            بوئی تاعرش اعظم برده  زفرش بارگاهش

 اجرامش  است انوار که نوری مرقدش فروغ             آثارش مشککه بوی   تربتش خاکی  تراب

 اعالمش اسرار شاه اولیا جان مرکز چو              االنبیا دل مهـبط آیـات قـرآنـش خـتم چو

 م ببـخـشد جـمله آثامش آد خـدای عـالم و            برد شیطان اسمی  او از  محشر عرصۀ در اگر

 بدین فن گر شود فائق برآید بی سخن کامش             صادقشایق به مدح حضرت  جان بود از یبک ش

 
کنيم به شنهاد مي مصرع اول بيت؛ پيدر   وجود ايراد وزني و سکت موجود شاعر محترم است اما با توجه به  بيت زير سروده اصلي .   1

 .وجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد منظور رفع ايراد م

 رسي تعظيمي به خاک از بهر اعظامشچو ک            هش عرش اعظم برده تا بوئي زفرش بارگا

اعیلنمفاعیلن مفن اعیلمفاعیلن مفوزن شعر:          قالب شعر: غزل    محمد رضا شکیب            شاعر:   
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 حـلمت نشانه  وی ِحلم تا ِحلم است از            ِعـلـم است دنـبـالت روانه  ِعـلـم تا ای

 خـداونـد یگـانه ت چون وی در جـالل            زمـان پـیـِر اسـاتـیـد زمـانـه  وی هـر

 خـوی تـمثـال محّمد َخـلـق و ُخـلـق و رد

 شــیـــخ االئــّمــه صــادق آل مــحـــّمـــد

 کـوکـب تو  بینش فـروغی جاودان از             مکـتـب تو  چـراغ روشـنـی از دانـش

 ب تومـحـو منـاجـات ش مـرغ سـحـر            تـوحـیـد مـشـتـاق صـدای یـا رب تـو

 ــانـتــوهـــر ُدرج دهـیــات قــــرآن گـآ

 نـفـس یک بـحـر اسـرار نهـانـت  هـر در

 درخشد  اوصاف تو در متن قرآن می            درخـشـد کــّل ادیـان مـی آثـار تـو در

 درخشد   می  یک جهان جان کالمت هر در             درخشد قـلـب انسان می در ایـمـان تو

 لــعل لبـهـایت درخـشید جا حدیث از  هر

 بـخـشیـد  چـون آیـۀ قـرآن بـه دلـهـا نــور

 پـاک خـالق ماست حکم ذات حکم تو            سیـنه رجـاء واثـق ماست مهر تو در

 الّصادق ماست عالم پُر از انـوار قال            امام ناطق ماست  شخصیّـتی چون تو

 اسـیــرت  دانـشـوران دهــر مــرهــون و

 بصیـرت  د از بـونـور بـصـیـرت یـافـتـنـ

 این گـوهـر رخـشنـده را دریا شمایید            مطلعـش تنها شمایید و علم است نور

 بـاهلل زبـان خــالـق یـکـتــا شـمــایـیـد            شمایید مـوال عـترت شما، شما، قـرآن

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعمربع ترکیب            قالب شعر:   رضا سازگار          المغشاعر:   
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 است  گواه این قرآن از غیر نبود  و است این

 است ن مـهـرتـان کـوه گـنـاهبـدو  طاعـت

 برهانش شمایید  و نور متن و تأویل و            قرآن که میزان است میزانش شمایید

 شمایـید   خـروشـانـش سیـنه فـریـاد در            گـلـهـای سـرسـبـزش گـلستان شمایید

 داده فــروغ وحــی احــمـد کـه عـالــم را 

 ــم نـهــاده عــتـرت را کـنــار هقــرآن و 

 ما نـور ایمان آنچه داریم از تو داریم            داریم تو داریم از آنچهان عرف گنج ما

 داریم تو   پنهـان آنچه داریـم از پیـدا و            تو داریم کـّل قـرآن آنچه داریم از در

 شب ماست  تنـظـیـم با گـفـتـار تو روز و

 است این مذهب م  ما، ن دینای  خّط ما، این

 ندارد جان جان بیچون جسم  او اعمال            ایـمـان ندارد وهر کس ندارد مـهـر ت

 جـز مـکـتـب تو جـابـر حـیّـان نـدارد             ور حـافـظ قــرآن بـود قــرآن نــدارد

 بگـذشتـه از دور تو بیـش از یک هـزار

 چون ُزراره مفـّضـل،دنـیـا نـدیـده چـون 

 ای از هـشامت طاقـت اهل ستم طاق             مشتاق های تو نفس برنش دا علم و ای

 مصداق ورا ممدوح  تطهیر و ای کوثر             ای مـؤمن طاق تو بین مؤمنـین طاق 

 ای از گـلـشن توست حمزه برگ اللـه بو

 خـرمن توست ای از فضل مفّضل خوشه

 دلدارق شو  از تنور، در خود را دافکن             ا حکم تو در نارهارون مّکی رفت ب

 از دامـن یــار دامـان آتـش خـوبــتــر             گردید بر آن سالـک پـیـوستـه بـیـدار
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 آتـش کـجـا جـسـم عــزیـزی را بـسـوزد 

 فــروزد نــور والیـت بــر  کــز جــان او

 منصور   جور از ها که دیدی ظلم شد چون             ای چشم بد از عارض نورانیت دور

 مـعــذور آزار داد و گـفـت الـمـأمـورُ             ود برد با زورت هـمـره خابن ربـیعـ

 نهـادی  قـصـر منـصـوِر ستـمگـر رو در

 او بـر سـر تـخـت و تـو بـر پـا ایستـادی 

 داغت  درد و آه و سوز و واشک  ماییم و            بـاغت عـرفـان ز مـیـوۀ انـبـیـا را ای

 تـاریـکـی شبـهـا سـراغت گـیـریـم از            ـی چــراغــتدور زّوار مــزار بـ از

 میثم به سـوز دل چـراغ تـربـت تو است 

 اش شرح کتاب غـربت تو است  منظومه

 

 به لبها علی الـدوامش بود  حدیث نور            آییـنۀ کـالمش بود کسی که وحـی در

 بود چلچراغ نامش  از پرتوی قصد  که            ت اوستنگین چمبر افـالکیان صداقـ

 بود  سالمش هر چشمۀ نوری ز سپیده            نـیـایش سحـر او شمـیـم جـنت داشت

 برترین قـیـامش بود   قـیـام عـلـمـی او            های ناب بشر به پاس رویش اندیـشه

 ود شیوه و مرامش ب بشر خیر که راه            نادانی  جهل وراه شر مرو از روی  به

 بود  غالمش حرکت همه در ما جواب            دانیم ولی شنـاس نگـشـتـیـم ورنه می

 اول وقت آخـرین پـیـامش بـود  نـمـاز            وقت وداع و کشید رازحمت ما  چقدر

 د لطف عـامش بو نسیم شعر وفایی ز            چه التـفـات به خـاصان کند خـدا داند

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   سید هاشم وفایی                 شاعر:   
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 هـمدمى موافـق  پاى سبزه بنـشین با در             صبح صادق نـوارچون از افـق برآید ا 

 شقایق  از پُرریاحین صحرا از  بستان پُر             شد مـوسم بهاران پُـر الله كـوهـساران

 خدا كه معـشوق آمد به كام عاشق  شكر            قرارى كرد بى بلبل كه در غـم گـل مى

 كـنار وامق  یك سو نهاده ُعـذرا سر در            رینیشبزمگاه  نشسته خسرو در یك سو

 قایق روى آب  شكـوفـه افكـند بر باد از            بـاغ ابـر بهـار گـسترد دیـباى سبـز در

 عـالیق  سر صاحب دالن نهـادنـد پـا بر             بر آستان معـشوق تسلیـم شو كه آن جا

 اى بندۀ منافق وخواب غفلت  كاى مست            یـز فـریاد شور انگـیـززد بلبل سحرخـ

 شد گـاه آن كه نالـند در پـیـشگاه خـالق             معبودثناى  وآن كه خوانند حمد   شد وقت

 صادق  شاخ گل سراید وصف جمال بر             كه بلبـل آن جا  ز بـوستان احمد بگـذرا

 شام تـیره فایق  د صبح عالم آراش برش            افـق برآمدجـمال صادق چون از  نـور

 مشارق چون آفتاب علمش طالع شد از            فضایل او  بگذشت نورغرب  شرق و از

 دل منـبـع عـنایـات رخ مطلـع شـوارق            جـان گـوهـر معـانى تن پیكـر فـضایل،

 الیق  و بود ستهشای وجودش چون گوهر            اندوخت حكمتهمچون صدف ز دریا ُدرهاى  

 از پـرتـو جـمـالـش روشن دل خـالیـق             بر پـایـۀ كـمـالش محـكم اساس توحـیـد

 گـنجـینۀ كـماالت، سرچـشـمـۀ حـقـایـق             باغ امكانخورشید برج ایمان، شمشاد 

 عـایـق  اىهـ جـسـم هـدایـت او بـر نـور             اى بـتـابـد لحظه گر هـادى شوند یكـسر

 وه! وه! عجب سوادى است با اصل خود مطابق            لوح سیـنـۀ اوست آیـات حق هـویـدا بر

 حـدایـق  تر از هاى پـاكش خـّرم انـدیشه            تابـنـاكـش روشن تر از كـواكبافكـار 

 حاذق  جویند از این طبیب خویش درمان            كه دردمندان  آییـن جعـفـرى را بگـزین

 دیدن تو شایق  رخ كه خلقى است بر بنماى             اشتـیـاق رویت  ندارد جـز«  رسا » شاها

 واثق  ما را رجاى توست شفاعت كاندر            دست از تو برنداریم عرصه قیامت در

نمفعول فاعالت نفعول فاعالتموزن شعر:              قصیده     قالب شعر:        قاسم رسا             شاعر:   
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 ن بری عـرش مصفـا شده از تو            الـمـرسلـین سالم ای گـل خاتم

 عـارفـان چـلـۀ مـوی تـو  شـب            تـو رویجـلــوۀ  بهـشـت خــدا

 والی تـو سـرلـوحـۀ عـاشـقـی             چشمت گـل رازقی شكـفـتـه ز

 حـشـر آفـریـن  رواق نـگـاه تو            شبـسـتـان قـلب تو ُخـلـد بـرین

 مـوسی تـویی  چـراغ شب تـار            مسیـحا تویی مسیحـای صدهـا

 االمین  شب روح روح  و روز  پرد            دلـنـشینت ای مه گـرد سر به

 دهـد آب پای تو صد سلـسبـیل             تو رود نیـل  شكافـد به اعجـاز

 كه بـا آن نـریــزد مــرا آبــرو             بگو ؟بخوانممدحی  چه  چه شعری؟

 ج فوجاوصاف تو فو بگویم ز             موج مد همچو و نوشتم كه چون جزر

 راستگو در دو عالم سریهر  ز            ها لـنـگریكـشـتی عـلـم  تو بر

 بلور  ای درزاللی چنان چشمه            جنس نور بارانی ازممدوح  تو

 صحن عشق  از تو دیباچۀ یاسی             عشقلحن  ازترتیل احساسی تو 

 صـادقـم عـاشـقـی قـبـولم کـنی            نـاطـقم  تو نور چنان شمعـم از

 شـبـی كه شدم با دلم هـمـسفـر            پر شدم تا زنـم بـال و كـبـوتـر

 احـساس را كم كنی   كمی مرز            آهت كه دركـم كـنی شكـفـتم ز

 سكوترفته تاب كه از داغ تو             سكوتبه قاب   تصویر دردی تو

 به عشق حسین شناسم می را   تو             ـن عـالـمـیـنـل گــلـشاال ای گ

 ایعـزادار جّدت حـسین بـوده              ایبودهشین  و شور شنیدم كه در

 حسیـنی قـلوب شماست كه قبر             گفتی به عشاق خود تا خداست  تو

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: مثنوی                   قالب شعر: رضا دین پرور                شاعر:   
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 ی كـربـالیـم توی  بـقـیعـم تـویی،             نسل خـونم دوایـم تویی من از

 ای پـیـش دستت شوم زاده گـدا            شومت  دست دادم كه مست  دل از

 دهـنـدات روزیـم می خـانـه  در            دهندحكم شب سـوزیم می مرا

 خـاكـم كنـنـد كـوی تو حـوالـی             هالكم كنند چه خوبست من را

 جـنان دورتر حریمت كمی از             كعـبـه پر شـورتر بقـیـع تو از

 

 الیقـم کردنـد زدن با تو بــرای حـرف             عاشـقـم کردند که امشب کنممی  خـیال

 کردند «ُزلف تو واثقم  به رحمت سـر»             موی تو دلم آشفـته نیست زیرا که چو

 کردندپـیـالـه نـوش مِی ُصبح صادقـم             خـانـۀ بـقــیـع شـدم روانـه جـانـب ُخـم

 مــوافـقـم کــردنـد مـرکِب بــادِ  ســوار            خـاکت ک بجـویم ازبرای آن که تـبـرّ 

 اگر که طـالـِب کـشـِف حقـایقـم کردند            من مفّصل گفت گوش در آمد وُمفّضل 

 م کـردنددقـایـقـ به ُعـمـرِ  نـگـاِه ِخـیـر،            دلی  سیـاه فـدای مـردم چـشـمـت که با

 عـلـم خـالیـقـم کـردند نـیـاز ازبی  چـه            اتریقـه ناب جـعـفـدرون مـدرسۀ فـ

 که هـم ردیِف طـبـیــباِن حاذقـم کردند            ز فـیِض تُربت َجـّد تو و کـالم تو بود

 ناطقم کردند وت به لطِف نقِل حدیث از            هــا بــودممـثــل الل بـیـان نـداشـتـم و

 ردندکه پای حکـمت تو اهل منطـقم ک            مـمـنونم ز من نـبـود،تـر اهـم زبـان نـف

 کردند شبی که مست سبوی”مشارقـم”            ام تو بودی توُخداست شاهد من ساقی

 دنـدبــرابــرت آئـیـنـۀ ِدقَـم کــر که در            ُخدا مرا بکشد ای ُخـدای خوش ُخلقی

 اوهـام سابقـم کردند غــرق در دوباره            تو ببخش  ی شدم،اگر که ُمّدعی شیعگ
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 بوسه زده صدق به خاک کف پایت  ای            فـزایـت نـفـس روح عــلــم خـدا در ای

 ثـنـایت هـا ز  لبریـز شـده ظـرف زمان             آغــوش خـدا بـاز بـه هـنـگـام دعـایـت

 دریای علومی تـشـنه؛ تو م هـمـه لـب عـالـ

 استـاد کــلــیـم هللا و عـیــسـای عــلـومــی 

 آیــات خـــدا شـیـفــتــۀ لـعــل لــب تــو             دانـش رطـب تو  نخل علوم استـی و  تو

 تو شب   بَود روز و  شب و روزهست   تا             چراغـی است به بزم ادب تو خـورشید

 سیعت ـکـی اللـه ز بُـستـان وعـلـم است ی

 تـا حـشـر، اسـاتــیـد جـهـانـنـد مــطـیعـت 

 هـشامت هـای توحـیـد زده بوسه به لب            جـامت یکی جرعـه ز دریای کـماالت،

 صهـبـای کـالمت جبریل امین مست ز            خـــدا دانـــۀ مـــرغ لـب بــامـت آیــات

 مـصـبـاح ُهـدایـی ـعـلـۀ روشـنـگـر تـو ش

 شـکـوفــا شــدۀ خـون خــدایـی ـخـل تـو ن

 نازد  نازند به ایمان همـه، ایـمـان به تو             نازد قرآن به تو بالد و عترت به تو می

 نــازد داور مـنّـان بـه تــو   وهللا قــســم،            نازد به تو عرفان  وحکمت  ادب و و علم

 ر تـو دور تو رواقـتانـصـا عـلـمـی و  تو

 دو جهـان طاق بَود مـؤمِن طاقـت هـردر 

 اثری نیستشهیدان خون  از نطق تو بی            نخل والیت ثمری نیست بـر تـو مهربی 

 نیست خبریبه عالم   کوی تو سر از غیر            نور تو بر گمشدگان راهبری نیست  بی

 ـان به تو بـودش چو تـوّسلاز شـّدت ایـم

 ارون درت گـلشـد آتـش سـوزنـده به هـ
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 به پیشانـی قـرآن مبین است وصف تـو            خورشید دل اهل یقـین است رخسار تو

 سـماوات و زمیـن است گلخانۀ فـقـه تو            اخـبار و روایات تو سرمایـۀ دین است

 دیـدنـد، نـدیــدنــد استاد چـو حـمـران تـو 

 ـد ن تو دیـدنـد، نـدیــدنـچـون جـابـر حـیـا

 شیـریـنـی جـان از لب شـیرین تو باشد             بـاشـد  پـرواز دعـا بـسـتـه بـه آئـیـن تـو

 بــاشــد  آئـیــن مــن آیـیــنــۀ آئــیــن تـو            بـاشد  جـبـریـل امیـن بـنـدۀ تـمـکـیـن تو

 جـز مذهب حـق تو، به قـرآن، به پـیـمبر 

 ذهـب دیـگـرذهــبـِی مـحـض بـَود مـال مـ

 ُدرج دهـانـت آیــات خـــدا ریـخــتـه از            زیـر زبانت قـرآن همـه رازی که بَود؛ 

 سفـرۀ عـلم است جهانت مهمان بـه سر            به قـرآن همه وحی است بیـانت سوگند

 ام منشـافـعـی و مـالـکـی و حـنـبـلـی  نـه

 ام مــنـی م پـــیـــرو آل عـــلــوهللا قــســـ

 صادق حـرم حضرت دانـشگــه قــرآن،            صادقحضرت کرم  و شده لطفحکمت 

 علـم حضرت صادق  علم است بـه ظـلِّ             صادقحضرت َدِم   زمسیحا جاری است 

 است به طـور دِل آگاه عـلـمش همه نـور 

 هللا نـوری اسـت کـه فـرمـوده خدا یـقـذفه 

 که دورند  یک سلسله زین طایفه دورند             ـه نورنـد کــه نورنـد مه اوالد پـیـمـبــر

 پامال صف حشر چو مورند که مورند            اینـان بـه دو دنیا همه کورند که کورند

 کـند، هالکـندهـفـتـاد و دو فـرقـه که هـال

 یک فـرقـه فـقـط اهل نـجـاتـنـد که پاکـنـد 
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 قـرآن بـگـشـایـیــد و بخوانیـد، بخوانیـد            نگرانید سو نآ  به و سوی این به ا چندت

 آن فـرقـه کـه از اهـل نجـاتـنـد، بدانـیـد             خـود را همـه بـر آل محـمـد برسـانـیـد

 ــۀ پـــاک رســـولـــنـــد وهللا قــســـم ذریّـ

 ولـند نـسـل عـلـی و حضرت زهـرای بـتـ

 پـیـغـمـبـر ما داده نـدا عـتـرت و قـرآن            قــرآنــدا، عــتــرت و وهللا بـَود راه خ

 قرآن  وهم نیست جدا عترت  زلحظه یک              قرآن بنوشتـه به خـون شهـدا عتـرت و

 نجات است نجات استمیثم دِر این خانه 

 تر از آب حیـات استخاک درشان خوب 

 

 دل عاشق شده را كلــبۀ احزان كردند           كـردند ه پیـمـانۀ خـوبانَدرد باز ازل 

 سلطان كردند خادم شبی  لطف كردند و            ست خواهی  حشمتراكه به عالم سر  هركسی

 انبیا را ســر احـسان تو مهمان كردند           دهر تو گشودند بهصدق سفرۀ وسعت 

 كردند فضل توكتمان كه همه  وجودیبا           و رات رنگ همه آفاق گرفته است به خود 

 كردند  انسان  سجده به ،است اگر این علت            ـالـق راتـو دیـدند مـالئك صفـت خ در

 فراوان كردندلطف  همانم كه به من  من           بر سر سفـره دونـان نكـشـم مـنّت نان

 جانان كردند  رتضح  تو بهش جهت ظلم ش            صد حیف  هـشتـمین آیـنۀ وجه خدائی،

 سرقت ایمان كردند  عده ای كفـرصفت،           بردنددل شب بود كه گـنجـینۀ دین را  

 كردند  گریاناین حادثه  را پس ازآسمان            را پا بـرهـنه عـقـب اسـب دوانـدند تـو

 كردند « حسین جان»رتو ذك خلق با حنجر           گر نبودی، اثر از روضۀ ارباب نبود
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 بار پشیمان باشم؟  از تو نـنـویسم و هر            سخن عشق گریزان باشم؟ تا به کی از

 پریشان باشم   اینگونه مننیست  پس روا             پیشانی مست پاک کردی عرق شرم ز

 بـاشم   ـیّـانکـیـمـیـایـی بـده تـا جـابـر ح            کیمیا خـاک کف پای غـالمان شماست

 مسلمان باشم  یک عمر به چشمان تو تا            ّضل کافی ستۀ توحید مفنمی از چشم

 گـریـان باشم بایـد از حـادثـۀ چـشـم تو             داردجریان  چشم تو  ست که در غم حدیثی 

 ـاشـمحـیـران ب آیـیـنـۀ ایـوان تـو تـا در            سازم می جای این بیت بـرایت حـرمی

 باشم  شد حـرم شـاه خـراسان کـاش می            دلـتنگ شدم و ن شد ایـوا حرف آیینه و

 باشم کاش در صبح ظهور آینه گردان             «دیلدا نرو تا شب صبح صادق ندمد، »

 

 پیچید در کوران دلتنگی حسرتی   مرا در           دلتنگیطوفان   روح من آمیخت در با کسی

 دلتنگی  دامان دستم ماند بر  روی اشکم و            برداینجا  د داشتم با خود ازخو با چهآنتمام 

 شدم مهمان دلتنگی  به پای سفرۀ غم می            ایکاش شبی ها، شادی  دست  این از  است سیر  دلم

 دلتنگی غریبستان  این بقیعی تازه شد دل،           اندوه همه و همه اشک االحزانی، بیت  شد دلم

 دهد جان مرا باران دلتنگی  طراوت می            شیرینت با اندوه هوا همراه ن حال و ای در

 ازین زندان دلتنگی  کن، کن رهایم رهایم           پوسم می   سکوتی گنگ وگرنه در کن،  صدایم

 دلتنگی  روح سرگردان یک  ماندم و  من کنون            من  از مگیر را نگاهت  پریشانی، فصل  این در

 درود ای بهترین آغاز بر پایان دلتـنگی            عشق سترگ حور  ای  معصوم غربت  یا سالم

 خاطراتت پر شده دیوان دلتنگی  از مگر           صادق ای عاشق من اندوه شد تمام شعر

نالتن فعالتن فعالتن فعلفاعوزن شعر:             قالب شعر: غزل             سید جواد میرصفی      شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:           قالب شعر: غزل   سید مهدی حسینی          شاعر:   
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 سیمای تو  در کردار و  گفتار و در صدق در           تو  پای خاک سجده آورده بهصداقت ای 

 تو  قامت رعنای  از ایایمان سایه  عقل و           الخورشید کم  پیش  در ایذره دانش  فضل و

 کرسی تـدریس باشد تا قـیـامت جای تو            کمال علم و دانش و اوج فضل و گیرد هرچه

 بی امضای تو  نامۀ اعمال مردود است،            کاه پّرِ  ازوالیت کمتر است  طاعت بی  کوه

 افـزای توگفتار روح از روز هر ترزنده           اصول و علم و طق من  و ل کما  و  توحید  و فضل

 در کـمـال بـنـدگـی شخـصیت واالی تو            مثـلخـداوند تعـالی بی  هست چون ذات

 باالی تو  چون لباس کعبه زیبد بر قـد و           پیـراهن انـوار حـقکعبۀ جان هستی و 

 دریـای تو  های کوچکی هستند درقطره           هشام و هارون  حمران و و  جابر  و بصیر  بو

 نـاپیدای تو  همچنان مجـهـول مانده قـدر           تابی به دلمی  که چون خورشید  وجود آن با

 رهـپـیـمـای تو  ای خـلـیـل هللا از آغـاز،           و اعـجـاز خـلـیـلآید از هـارون مّکِی ت

 تو سیمای  از  استنقشی آن  برگ هر روی  بر            بستان وحی  زروید اچه گل می  قیامت هر تا

 ایـمان بَود معـنای تو  معنی ایمان تویی،            ایچشمه  فیضت ز عرفان ،چشمۀ عرفان تویی

 شود منهای تو پرستی می پرستی بت حق           شماست ُمهرپروندۀ طاعت همان  هر مهر

 صهبای تو   است از دانش سرازیر کوثر           نم مـدامبـی می  آفرینش تشنۀ عـلم است و

 منـطـق گـویـای تو  از  از زالل دانـش و           میوه داد نهضت سرخ حسینی نخل سبز

 االحـیای تو  شب لیـلة ها بودند هرلحظه           دعا و مناجات  در تضرع، در عبادت، در

 ــاوای تـو ــوال جـنـة الــمای دل اهــل ت           سرایت ریختند درها چه جرأت دوزخی  با

 زیبای تو  طلعت عرق از ریخت بین ره           خموش   لب ،خسته جسم   برهنه، سر ،دست بسته

 آب شد از آتـش زهـر ستـم اعـضای تو            ساختی سوختی وبا وجود آنکه عـمری 

نعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن فاوزن شعر:                قصیدهقالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 تو  شد آوایعاقـبت خـاموش   الحیف مو           جگر: سوز از گویدمی  و نالدمی  شبمرغ 

 نهـادم رو به روی تـربت تـنهـای تو می            بقیعهای دل تاریک شب  یک شب در کاش

 ای مدینه کـربـال در ماتم عـظـمـای تو!             ایالـمـکـرم را محـرم کـرده مـاه شـوال

 تو جای خاک نَبَود دررشیان عچراغ  ای            آسمان هنگام دفن پیکرت با گریه گـفت

 های جانـفـرسای تـو قـبر تـو یـادآور غم            آسمان سوز تو از نظم میثم سر کشد بر

 

 طالـع ز رخ تو، صبح صادق              كـعـبـۀ خـالیــق  ای كـوی تـو،

 کـرسـی هـفت چـرخ اخـتر از             ای پـایـه ی مـنـبـرت فــراتــر

 خاک در تو، سپهر بوده است            استو مهر بـوده ز ماه تا نام 

 چینت  خوشهصدها چو »هشام«              بـس آفـرینت است خرد، گـفته 

 تو   استـاد ِخـرد، »زراره« از              اشاره از تـو گـردش، ز فـلك،

 دوخت  مدعیهرچه لب برلب              آموخت ازتو »مومن طاق« چون

 »مفـضل«  بـشـنـیـد مفصل از              لمجـمـآنچـه بـود  ـشه هرانـدی

 ستحلقۀ درس تو نشسته ا  در             است خجسته  »بختری« گرطالع

 دارد  »ابـوبصیـر«  صدها چو             كـی مـكـتـب تو، نظیــر دارد؟

 وختآمخرد كه ازوی ،نكتهبس                »جابر«افروخت تا مشعل علم

 ومكتب تو « ابان»و«  حمران»              مذهب تو شـهـره به دهـر،د ش

 ای تـو  دریــایــی و بـیـكـرانــه              ای تـو فـانـی نـه، كه جـاودانـه 

 پرور « مـفـیـد» ای مکـتـب تو             پــرور  ای مـذهـب تـو شـهـیـد

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                 مثنویقالب شعر:      مد علی مجاهدی       مح شاعر:  
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 را  مـحـنـت خــالیـق دل رهـا شــده از             قلب عاشق را  رسانده ام به حضور تو

 کـنـی دقایق را که غـرق نــور اجـابت              دلـی که پَـر زده تــا آسـتـان احـسـانـت  

 ای از کـوثــر حقـایق را  بـبـار جـرعـه             ی دِل خـسته بر این کویر ترک خورده

 را؟  ل االمـاُم صـادق«مگر تـرنــم »قا           بـرد از یـاد  ُمـریـد صبـح نـگـاه تو می 

 ضای خـالق را و با رضای تو دارم ر             نـگــاه لـطـف تو آقــا به دل بـهــا داده 

 تویی که ضامن صبـح سـعـادتم هستی 

 تویی که روشنـی هـر عـبـادتــم هستی 

 ــا ات مــعــطــرت آقـفــحـبـه بـرکـت ن            پُـر از شـمـیـم بهـشت است منـبرت آقا 

 ُگـِل دمـیــده ز لب هـای أطـهـرت آقــا           هــنــوز عـطــر مـلـیــح محـمـدی دارد 

 شـنـیــدنـی ست کـرامات محضرت آقا            ـبـیـه حـضرت خـاتـم مـدیـنـة العلمی ش

 بـرت آقا ـه ما فـتــح خـیــرتـبـهــزار م            و دیــده ایـم به وقت جـهــاد انــدیـشــه 

 گـسـتـرت آقا مـکـتـب انـدیـشـه  رهـیـن           چـهـار هــزار حکـیم و فقیه و دانشمند 

 نگــاه روشنت آقــا ستــاره پــرور بود 

   شکـوه بـی بـدل تو ُزراره پــرور بـود

 ـسـتـنـد می شد ـشـق مدلیل ها همه با ع             جهان غرق در ِخَرد می شد آمدی و  تو

 درس تو هفت آسمان رصد می شد  به پای           مدی پر و بالی دهی به دل هـامـان آ تو

 مسیـر روشـن تو از بهشت رد می شد             خوشا به حال دلی که عـروج را فهمید 

 می شد کسی که مذهب عشق تو را بَلَد              میـان آن هـمـه شـاگــرد شد سـعـادتمند 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    ترکیب بندقالب شعر: یوسف رحیمی            شاعر:   
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 تــجــلـیــات الـهــی الی االبــد می شــد            را حیات بخشیدی نفس زدی و جـهـان 

 سـتـه سـر سـفـرۀ روایـاتت جـهـان نـشـ

 شهود می چکـد از جـلــوه زار میقاتت

 همان بهشت بدیع همان حــریـم بهشتی           ســر ارادت ما و غـبــار صـحـن بقـیع 

 شهر مدینه پُـر از شمیم ربیع شده ست             که از نسیم خوشش  الـهـیهمان دیــار 

 کران و وسیع کرامت چه بی  های کرانه              ت اس نمایان ...«  یطعمون علی حبّه و»

 امید ماست توسل در این سرای رفیـع             گـدائـی حـرمـت اعــتـبـار هـر عـاشـق  

 ـرای ماست شفیعه روشنـتــان تا بنگــا              ت عقباچه غـم ز غــربت دنیا و حسر

 ر ارادت مـا و غـبــار صحـن بقـیـعسـ            و عشق است معرفت این جا ارادت   کلید

 مگیـر از دل من یارب این سعادت را

 گــدائــی حــرم اهـل بیت عـصـمت را 

ــ  دیــده بــرای             غـبــار مـقــدم تـو عــطــر آشـنــا دارد    یــا دارد از کـیـمـام اعـج

 جز این آستان کجـا دارد؟ گـدای تو به              گــدای خانه به دوش تــوأم قـبــولم کن 

 مهربان! تو را دارد  کسی که در دو جهان،           ماند   دگر چه جای گــالیــه ز فـقـر می

 وق الـتـجــا داردشـکـستــۀ مـن شــدل            دل شـکـسـتــۀ من حــرف های نـاگفته  

 دو خـط دعا دارد در آستانه ات امشب            کسی که بوده تمام وجـودش از جودت 

 همـیـشه حـسـرت دیــدار کـربــال دارد               همیشه آرزوی پر زدن به ســوی بقیع 

 چه می شــود همۀ عـمــر با شما باشم

 اشمبـال ب غبار صحن تو و صحن کــر
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 ای گـوهـر عـلـم از یَــِم تـو            دم تو قـت ازای روح صـدا

 امام صـادق  الحـق که تویی           است نام صادق زیـبـنـدۀ تو

 در هر نَفَـست والدِت ِعـلـم           هر سخـنت ارادِت ِعـلـم بر

 دحــمــروز والدت مــ شــد           سـرمـدمـیــالد تو ای ولـی 

 شد نور تو بر زمین محّول           االول ربـیــعدر هــفــدهــم 

 ابــد تـمـام عـلـمــی  تـا شـامِ             صبـح ازل امـام عـلـمـی از

 عــلــوم تـا قـیــامـت  اسـتـاد           دانش ز دِم تو راست قامت

 ـرفـتـهبـرو گآ  ایـمـان ز تـو           ـو گرفـتهقـرآن به دم تـو خ

 تـوحـیـد و نـبـّوت و امامت           زنـده تا قـیـامت وبا نطـق ت

 جان قرآن  تو جانهمه  قرآن           ای َدر دهـنـت زبـان قـرآن

 از لـعـل لـبـت ُدّر حــقـایـق            روید چو به بوستان شقـایق

 ماست  مکتب تو روش راه و            لب ماست وصف تو هماره بر

 1سیـنۀ ماست  نقش توپنِد این            نـۀ ماستبا تو هـمه جا مدی 

 فــردا نَــبُــَود ره نـجــاتـش            صالتش سبک  هرکه شمرد

 بـر او نـرسـد شـفـاعـت مـا             دور است ز خط طاعت ما

 
عناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر  کنيم به منظور انتقال بهتر م مي  هادشاعر محترم است اما پيشن بيت زير سروده اصلي  .   1

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد 

 ن گفت تو نقش سينة ماست اي            با تو هـمه جا مدينـة ماست

ول مفاعلن فعولنمفعوزن شعر:                 مثنوی      قالب شعر:  غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 نـبـیـایـی  تو وارث خـتـم األ            کـبـریاییتـو مـخـزن عـلـم 

 1است مؤمن به دمت نیازمند           استنوشخند تو نفس را  حق

 گفته حرف خویش   تونطق با              قــرآن کـه ُدر کـالم سـفـتـه

 بی نـطـق شـمـا زبان ندارد            هـر آیـه کـه جـبـرئـیـل آرد

 گـفـته را گواهـید  ناگـفـتـه و           چـراغ راهـیدشما  او راه و

 اسـتـاد مــفـّضـل و ابــانــی             ن پـاک عـلم جانیتـ بـر تـو 

 هشامت  وُزراره صدها چو            دانـشگـه نـور حق؛ پـیـامت

 بصیرت  بو طاق و مؤمن از           بصیـرتدارنـد جـهـانـیـان 

 دیـن و دل مـن والیـت تــو            زنــدگـیــم هــدایـت تــوای 

 ایـدۀ من مـشـی تـو مـرام و           عـقـیـدۀ منهـمـه  مـهـر تـو

 بر لـوح دلـم خـطی نوشتـند            سرشتـند روزی که گل مرا

 مـن جـعـفـریـم همه بـدانـیـد           این خط نوشته را بخـوانـید

 خـاک ره عـبـدی و کـمـیـتم           اهـل بـیـتـم ای ز  اخــتـهدلـبـ

 نور است به هر دلی کالمم           زده امـــامـــماد دوافــــریـــ

 بـشـود فـدای مـیـثم « مـیـثم»            باشد که به خـاک پـای میثم

 
است و اين ما هستيم  است و کالم معصوم مبيّن قرآن  ر ما ايراد معنايي دارد؛ زيرا قرآن کالم خدا و کامل  بيت زير به نظ.   1

م خداوند در قرآن نيازمند کالم امام هستيم نه اينکه قرآن نيازمند کالم امام باشد؛ لذا به همين دليل بيت  که براي درک کال

 تغيير داده شدزير 

 قرآن به دمت نيازمند است            حق را نفس تو نوشخند است
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 عــلــم روز  تا قــیــامت پیــشــتـاز             ای چـراغ دانـشـت گــیـتی فـروز

 ی دقــصــانش را امــام بــیــاهــل             آفــریــنـش را کــتــاب نــاطــقــی 

 بـوسـتـانت بـلـبـلی  مـرغ وحـی از            صــدق از بــاغ بـیـابـانـت گــلــی

 بــاغ حــلــم تـو رویــد ز اللـه مـی            نـور دانـش، از چــراغ عــلـم تـو

 سـمـانآ قـرص آفـتـاب از هـمـچـو            روشنی بخـشـیـده بر اهــل زمـان

 تـشـنـه کــامـان لـب جـوی تــوأنـد            کــوی تـوأنـد ئـلسـا اهــل دانـش،

 شنـیـد بـوسـتان بـوئی   زین بوعـلی              این آستان هـوئی شنـید  در خضـر

 عـرفان عـالـمت عـلـم و ای گـدای            شیــعه مـرهــون دمـت نیست تنها

 یــا از جــابــر حـیــان تــو کــیــمــ             تـوــان  م عـرفجــفــر ُدّری در یَــ

 این چـراغ از بـصیر آمد بصیر  بو            قلب هستی شد منیر از این چراغ

 اهــل فـضـل انـداخـتـه شـورها در            مکـتب فـضلت مـفـّضـل سـاخـتـه

 د شامت شـام شـهـ ازباطـل صبـح              دست غـالمت رام شد شـعــلـه در

 اللـۀ حــمـرا ز حـمـرانت گـرفـت            درس قرآنت گرفتروح از  روح،

 پــــرورت ســــائـــل درس ُزراره            آســمــان مـعــرفــت خــاک درت

 است دنبال تودر  همچون سایه علم            آفـتـاب از ظـل استـقـالل تو است

 هـا در دسـت تـو چـراغ عـقـلای             بـسـت تـوپـا    الـمـیای وجـود عــ

 هـاتـصـویـر تـو آئـیـنـه  روشـن از            هاسیـنه  ای فـروغـت تــافــتــه در

 لـبـم   ذکــر حــق آنـی نـیــفــتــد از            هـسـتـی پـیـشـوای مــذهـبـم تا تـو

 ام در مـعــرض دیـد تـوأم چـه  هـر            متــوأ ای از نــور خــورشـیـد ذّره

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی    قالب شعر: غالمرضا سازگار                  شاعر:   
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 است مرامم جعـفری مشی و و ایده            مذهبم را بر مذاهب برتـری است

 عــلــی  پــیـــرو آل نــیـسـتــم جــز            کـیـستـم؛ نـه شـافـعی نه حـنـبـلـی

 فـروغـت تـیـرگـیش بی ـنـور دان            عـالـم چـیـرگی ای علـومت را به

 آفــتـــاب آمــد دلــیــــل آفـــتــــاب            کتاب؟ بر  حاجت چه شرح فضلت را

 بازیـافت  دین حـیـات خـویشـتن را            بـا احـادیـث تـو نـور عـلـم تـافـت

 تو  چه گـردد کهـنه، جـز آثـار  هر            ای فــدای لعــل گــوهــر بــار تـو 

 است چون بحار مجلسی پُر گوهر            است ور داورتـو دل دریـای نـ از

 کـلـیـنی کـافـی اسـت کـافـی شـیـخ            زاللی صافی است تو  شیعه را از

 مفـید توأش پیریست چون شیخ  کز            شیـعـه باشد تا قـیـامت رو سـفـیـد

 است  تو  صاری زشیخ ان  شیخ طوسی،            مشعل تقوا و دینـداری ز تو است

 است تو شهر ها ازآشوب ابن شهر            است بحر تو گوهر بحرالعلـوم از

 پـــرورد هــا مــی  سـیــد طــاووس            پـروردمـکـتـبـت شیــخ بــهـا مـی 

 شیخ ُحـر عـاملیست کیست آن گل؛            در ریاض فضل تو شاخه گلیست

 پـروریمی  خـمـیـنی مـقـتـدا چـون             ـروریپ روح خــدا مــی  دمــت با

 این مشعـل چراغ افـروخـتیم  ما از            ما از این مکـتب کتـاب آمـوخـتیم

 ست اهل عـالـم مـذهب ما جعـفری            ست دری ما به هر بام و این شعار

 یم بحـر نـور انداختـ خـویش را در             هـا را به دور انـداخـتـیـمتـیـرگـی 

 ظلمت است بی چـراغ مـذهـب او            پُر قیمت استگوهری علم گر چه 

 ها مکــتــوب تـوای تــمــام عــلــم             ای همـه منصـورهـا مـغـلـوب تو

 بــارهـا ــاده ســوی مـقــتــل نه رو            ــاای کــشــیـــده از عـــدو آزاره
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 ربـیــع  دسـت بـستــه هــمــره ابـن            بــدان جــاه رفــیــعـهــاده پـای بـن 

 مــرگ  داد آزارت عـــدو تـا پــای             همچنان نخـلی کـزو ریـزند برگ

 ایـسـتـادن پـیـش دشـمـن روی پــا            تراپیری چون  باشد سخت، سخت

 پـایت خستـه بود و قامتت رنجـور            شکسته بودگ غم بات از سنسینه 

 رویت کـشید تا سه نـوبت تـیـغ بر            مصطـفـی خصـم پلـید پیـش چشـم

 ا درودچــراغـت ر ای مــزار بـی             را درودداغت  ای به سینه درد و 

 بـتـتدر کـنــار تــر   ـسـتـمنــشمـی             کــاش مــانــنـد غــبــار غــربـتت

 تـراب  نـهـادم بـررا می روی خود            هـمچـون آفـتـاب قـبـر تو کاش بر

 در بـقـیـعـت داشـتـم ســوز جـگـر            سـحـر کــاش مـانـنـد چــراغـی تا

 است  قـبر تو ای براشک میثم الله             است تو  صبر قراربی   و مات  صبر

 

 

 قال باقـر  ای از قـال صـادق،گـنجـیـنه             راِث فـاِخرمه میـاین هـ ایم ونـده ما مـا

 طاهـر پـاک و آن جـویـبـاراِن زالل و            نفـیس از  زیبا و شرحی حـدیِث ناب و 

 ******************** 

 نگاهت یق ازچکد چـشِم شـقاخون می             از بس که گرِد غم گرفته روی ماهت

 اهت گـو باشـد   این شـرحِ مـظلـومِی تو            الهـی گـنـبدت کـو؟   ـرِش ای صـادِق ع

 ******************** 

 وارِث محراب و منبر صادِق آِل رسول            اللـۀ بـاغِ پـیـمـبـر صـادِق آِل رســول

 رسول صادِق آلِ  محشر زِ یعِ روای شف            ات گـنجـینۀ اسـراِر قـرآِن مـبـین سیـنه 

 

لن مستفعلن فعمستفعلن مستفعوزن شعر: دو بیتی                 قالب شعر: هستی محرابی          شاعر:   
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 باقی هیچ بود  لطف ساقی بود و            جادۀ حـیـرت بسی پُـر پـیچ بود

 عـباس بود  شیـعـه در بـنـد بـنـی            مـکــه زیـر سـایـۀ خـنّـاس بـود

 نبود گی باقی  شیعه از یک نشان            ساقـی نبود صادق اگر حضرت

 استناالیق  شد شمشیر  که بی هر            دق استمام صافـقـه، شمشیـر ا

 دهـد بـر اهـل تـقـوی آبــرو مـی             هو های قرب و قاف و فای فیض

 کـندمی را مـضاعـف  هـستی ما            کندمیدف  ساقی امشب باده در

 یست بـور نشـهـد ما در النۀ زنـ            نـیـسـت بــادۀ مـا بــادۀ انـگــور

 صادق سقا سرمدی است   حضرت            عـلـم احـمدی است بـادۀ ما شهد

 

 لطف تو گرفت از من بیچـاره امان را             نچـرخـانده زبـان را مطلع شعـر تو در

 گوش تو گـفته همه اسرار جهان را  در            شد دشمن تو مـعـتـرف انگـار خـداونـد

 خزان رادست  باغ دلـم؛  کـوتـاه کـن از            عـبــایـت سـبــزـۀ سـربـا رایـحــۀ خـطّ 

 هر چند فـدای تو نکردم سر و جان را             چـنـد در آتـش نـدویـدم بـا امـر تـو هـر

 نشان را  نام و  عاشق بی  که این کاش ای             شدن شأن ُزراره است چند مرید تو هر

 ا و بر دوش کشم کیسۀ نان رمن جای ت            ـاعـده یکـبـارس ـنـیکه تا ظـل ب بـگـذار

 آتـش کـه نـســوزانـد تـن خـادمـتـان را             سوخت آن روز چرا ات خانه  ماندم که در

 خواهیم شنید از حرمت صوت اذان را              موعود حضرت شبی ازحجازی  با لحن

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی     قالب شعر:     آقاسی               رضامحمد شاعر:   

 

فعولن مفعول مفاعیل مفاعیلوزن شعر:               قالب شعر: غزل     حسین عباسپور               شاعر:   
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 نــگــاه دقــایــقــش بــودی  ـبــان نـگــاه            بودی صبح صادقش که تو  آن زمانه خوش

 تسبیح ناطقـش بودی   که تو به آن دهان            را تنفّس کرد  تو  حضور که  خوش آن هوا

 حـقـایـقـش بـودی  تـویی که رازگـشـای             نشست بوسهرا به  تو خوش آن زمین که عبور

 لـقـش بودی که جـوهرۀ عشق خـاتویی             کرد خم قد تو که به شاگردی آن قلم خوش

 که الیـقـش بودی  خوشا سـاللـۀ سبـزی            راهش که چشم در سرخیخوشا شهادت 

 ـشـم گـل پرپـر شـقـایـقـش بودی گـل ش            نرگس شش گل ازین باغ مانده تا  هنوز

 دی از صبح صادقـش بو تاب پسکه آفـ            توستدرخشش  روشنی مذهب از هنوز

 

 گل را ورقی ز ُحسن خالق دیـدند            دیـدندآنان كه شـكـوه در حـقـایـق 

 در آیـــنــۀ امــام صــادق دیــدنــد             پُـر نــورتـریـن سـتــارۀ دنـیــا را

 ****************** 

 ـه شداز تـو پـیـراسـت عـلـم  آئـیـنـه             جهـل بشر از دانش تو كـاسته شد

 زار عـلـوم از تـو آراستـه شد گـل            دیاز گلشن وحی بس كه ُگل پاشی

 ****************** 

 باید که به راه عشق عـاشق باشیم              الیق باشیم دوست  خواهی به حضور

 بـاشیم  ب صادقای شیـعـه بیا ُمحـ            بـا پــیــروی از راه امـام صــادق

فعلنفعالتن مفاعلن  اعلنمفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل      نغمه مستشار نظامی         شاعر:   

 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 رباعیقالب شعر: سید هاشم وفایی                شاعر:   
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 اعتالی نهضت جدش سهیم بود در            کریم بود  گ طایـفه بود وزر بـ پیـر

 شایستـۀ صفـات حـکـیم وعـلیم بود            ها علم نـشین کـرسی تـدریس مسنـد

 پند کـلـیم بود استاد درس حکمت و            1ش جمله مریدان مکـتـبملک  جن و

 مبارک نفسش چون نسیم بود  عطر             اش شرجی تب زدۀ شهرمردمان  بر

 عـظـیـم بود مسئول باغـبـانی باغی            داد باغ تشیّع شکوفه و کشید زحمت

 بود یتیم  شب هر نان عمری به فکر            قـلبش شبیه شیـشـۀ تنگ بـلـور بود

 زهـرا مـقـیـم بودحـلـۀ نـزدیکـی مـ            ابـتـدای کـودکـیـش تـا دم وفـات از

 شرایط وخـیم بود امروز اگر نبود،            ما پـیـروش شدیم آمد و منّت نهاد و

 ها از قـدیـم بود مـیان قـافـیهیـادش             ام غـزل مدحـتـش ولی تازه سروده

 

 

 

 

 

 
بيره » وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِياءِ،  مغايرت با مضامين زيارت جامعة ک ليلاصلي شاعر محترم است اما به دبيت زير سروده  .   1

د موجود و پيروي  کنيم به منظور رفع ايرا انبيا؛ پيشنهاد مي« و عدم رعايت شأن   وَسُاللَةَ النَّبِيِّينَ، وَصَفْوَةَ الْمُْرسَلِينَ 

 .را جايگزين بيت زير کنيدبيت اصالح شده که در متن شعر آمده هاي ائمّه، از فرامين و آموزه

 استاد درس حکمت و پند کـلـيم بود            ل جمله مريدان مکـتـبشنوح و خلي

الت مفاعیل فاعلنمفعول فاعوزن شعر: غزل                 قالب شعر: وحید قاسمی                  شاعر:   



علیه السالم   نهم: امام جعفر صادقدرآستان وصال؛ جلد   97   
 

000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:دومبخش   

  شهادت  اراشع
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 لبـخـنـد تـوأیم  گـریـه و  مـسـتـمـنـد اثـر            بـنـد تـوأیم در تـریـنـیم چـوما که آزاده

 ِگـل پـاک توأیم  ما اضافی هـمان آب و            خاک توأیم صاحب اصلی افـالک همه

 ایمصادق شده شیعۀ جعـفری حـضرت            ایمعاشق شده  همهچون تو معشوق شدی ما 

 ب برسیمرساندی که به منص تو را رحمتش            برسیم کشیدی که به مذهب  تو  ش رازحمت

 جـابـر شـده احـیـا مـوال  از دم گـرم تو            تـعـظـیم شعـائـر شده احـیـا موال تو از

 دِر عـلـم عــلــوی بـا یَـِد تـو بـاز شـده            شده سرافـراز پرچـم شیعه به دست تو 

 بـودی تو   بگـیِر دهـگی  وضـهلـین راو            حـسیـنـیه به فکـر هـمگی بودی تو رد

 ها را داریم حسین جاِن روی لب تو  از            ها را مازنی از تو داریـم هـمین سـیـنه 

 سرت ریخته شد  بال روی رنج و کوهی از             آن روز که غم بر جگرت ریخته شد آه از

 ندادیوار سرت ریخته از سر مثِل دزد             اندسرت ریخـته  ارکه شب تـ  حـیاهابی 

 بر در خانۀ خـورشید پُر از هـیزم بود             ریشۀ آن مردم بود وفایی به رگ و بی

 دگر سوخت االئّمه حرمش   حضرت شیخ            یّـام که افـروخـت دگـرا شـعـلـۀ کـیـنـۀ 

 سـوزانده لمیان عـا رنج این روضه دل            هم زمـان درمـاندهللا شد از ظـلـ حجـت

 حضرت باران که خجالت نکشید  شعله از            نکشیدخجالت که بت ایشان رغ  آتش از

 در کنار حرمت، جـمعِ َمحـاِرم هستـند            دحق اهل عـیالت همه سالم هستن شکر

 را  أسـب دوانـدنـد توپا بـرهـنه عـقـب              به روی خاک کشاندند تورا مثِل حیدر

 پـای پــیـاده نـکـشـیـد   الاقـل پـیـکـر او            زاده نکـشید  ر نعـره سر فـاطمهاین قد

 نــاخــودآگـاه دلـت یــاد رقــیـه افــتــاد              ات درپی مرکب چو به گریه افتاددیده

 له بود نش، مـادر ما حامـزدبا لگـد می             ه بودیاد آن روز که زهـرا وسـط قـائل

نفعالتن فعالتن فعلتن فاعالوزن شعر:                مثنوی     قالب شعر:             مهدی قاسمی    شاعر:   
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 خـور خـوان شـمائیم تا روز ابـد ریـزه             حـیران شمائیم ـسـته وما عـاشق و دلب

 به دامان شمائیم  دست هر دو جهان در             غـالمان شمائیم عـشق است غالمی ز

 گـوش به فـرمان شمائیم  ای آیت حـق،

 هاحـرمت خـواهش دل ـیع وقاحـیای ب            هامـزارت شـده آرامـش دلـاک ای خ

 هااشک غـمـتـان عـلـت بخـشایـش دل            هاآسـایـش دل  ُحـبّـت سـبب مـسـتـی و

 ما تا به ابـد مضطـر و گـریان شمائیم 

 یـکـده بـسـتـند م ره و سجـاده کـشـیدنـد            نیمۀ شب قلب شریفت که شکـستند در

 ر اسـب نشـسـتـند ید پـیـاده هـمه برفـتـ            سـتـندنطـفۀ پ  دهنان جـملگی از این بد

 گـریـبان شمائیم زین غـم هـمگی پـاره

 غـم نامـوس چکـیده اشک بـصرت از             یـتـان تـا که رسـیـدهخـانـه  آتـش به در

 ریده غـم مسـمار پـ ُرخـتان با رنگ از            ـیـدهآن قـد خـم کـوچـه و یـاد عــلـی و 

 یـمپـنـهـان شـمـائـ   ا نـیـز خـراب غـمم

 پشت سر مرکب نفـست را که بریـدند             حـرمت فـرزنـد دریـدند بغـض پـدر با

 نـدیـدند ادب هیچ  محـضرتـان غـیر  از            با بد دهـنی خـدمـتـتـان تا که رسـیـدند

 این همه احـسان شمائیم  خـورریـزه ام

 رشان حـنجـرتان پـاره نگردیدبا خنجـ            ه آواره نگـردیدک ـکـرنامـوس شـما ش

 غـارت گهـواره نگردید حتی سخن از            طفلت ز عطش واله و بیچاره نگردید

 زن جـد پـریـشـان شـمـائـیـممـا سـیـنـه 

 ناالن عـالم همه  با زهـر شدی کشته و             گریانه همه مالئک گشت  غمتان ای بر

 گردم که شدی تشنه وعریان  قربان تو             گفت حسین جانت لب تا لحظۀ آخر دو

 ما هـیاتـی از خـیـل محـبّـان شـمـائـیـم

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 مسمطقالب شعر:             قاسمی     مجتبیشاعر:   
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 که شبیه دل زینب جگـرم خونین بود             ترین لحظۀ عمرم این بودبخدا سخت

 بود ای غمگین خاطره  ،ِی حرمچون اسیر             گریان در پِی استر، دِل شب،  ه،دسِت بست

 من تسکین بود   برای دل همین روضه و            جگـرم را سـوزاند های رقیه،یاد غـم 

 به لبم نفرین بود   وای بر قاتل زهـرا،            نـفـسـم بـنـد آمـد وسـط شـعـلـۀ آتـش،

 بود  مم اینمه سهـدفاعِ حـرم فـاطـ در            کـردماهل حـرم می را سپـرِ  تن خـود

 شیرین بود  به نظر  ترینَش،  هم تلخ  باز            دیـدم نـهـایت که اهـانت به ودی وجـ با

 بود  من سنگـین گـودال ولی سیـنۀ   یاد             نَـِفـشرد را سم اسب تنم هیچکس زیر

 ین بود رنگ سرم تنم از خون  ِکی چو جدم،            دندم نزسنان و شمشیر و خنجر نیزه و

 دین بود سپهی بی  اسیر عمه افـسوس،            اراذل نـشـدند ـرفـتـاربیـتـم که گ اهـل

 سوی حرم بدبین بود  شامی چقَدر چشمِ             المـضروبـه دغـدغـۀ عـّمـَتِـیَ  وای از

 

 یـاست به تـیـغ چـیـده نشد گـل            دیده نشد تو رگرچه جز ظلم ب

 کـشیده نشد دخـتـرت گـیـسوی            نـامـوسـت دبـیـن شـعـلـه دویــ

 نـشـد  نـالـۀ هـمـسـرت شـنـیـده            ای نـَزد آسـیبمـیـخ بر سیـنـه 

 یـده نشد تـن سـرت بـر ولی از            ات بُردندسر برهـنه به کـوچه 

 نـشد سـنان دریـده از پهـلـویت             تو را کشاند عدوپشت مرکب 

 چکـیـده نشد لبهای تو خـون ز            کـشـیـد ولـی توتـیـغ بـر قـتـل  

 بـین نـامـحـرمان خـمـیـده نشد             عـزادارت حـق خـواهـر شکر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل               محمود ژولیده      شاعر:   

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                      لغزقالب شعر:             محمود اسدی        شاعر:   
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 غصه دور و بر داری  کوهی از             پـیـرمـردی به دل شرر داری

 گــذر داری  هـااز دل کـوچــه            شب  روی دسته بـسته نیمۀمی

 جـگــر داری ســر  داغ مــادر            شـنــویــادرانــه مـی ــه منــال

 داری میخ پـشت در روضه با            گـذریهـا که مـی خـانـه  در از

 داری  تر ای غرق خون ودیده            آریدود و آتــش بـه یــاد مـی 

 ــلــه ور داری چـقــدر آِه شــع            را کـشته حـرم مانـدنـش توبی 

 داری  جـان نـداری قـدم تو بر            عــمـامــه ه بــدونا بـرهــنــپـ

 حـالـتی مثـل مـحـتـضر داری             ریـزدنـگـاهـت شـراره می  از

 داری  هست هم که سر هم تنت            خـدا  شـکـر قـتـلـگـاه، رویمی

 داری سر لـمـی سـایه رویسا            ومتخنجـری نیست زیر حلـق

 1داری  در آن ز غم شرر گرچه            ات بود سالم  حـق سـیـنه شکـر

 تو به بـالـین خـود پـسر داری              حـسـیـن پـنـاه مـثـلنـشـدی بی 

 داری عــاشـق آنــقــدر تـا ابـد            که گـفـتی نـماز اول وقت بس

 انـیـما مـسـلــمـدعــای شـمـ بـا             یمهـمـیشه گـریـانـ عـزایت در

 
کنيم به  مي پيشنهاد   وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ اما با توجه به  ت زير سروده اصلي شاعر محترم استابيا.   1

 بيت   جايگزين  را  آمده  شعر  متن  در  که   شده  اصالح  بيت  است؛  مداح  هر  وظيفه  مترينمه  که  بيت  اهل منظور حفظ بيشتر حرمت و شأن

توسط ابن ربيع در هنگام اقامت و احضار امام  فاق افتاد  اتدر شهر مدينه  که  ضمنا دو واقعه آتش زدن خانه امام صادق    .کنيد   زير

جداگانه اي در  وقايع جانسوز اما  مدينه بوده است و  حضرت در بغداد رخ داد مدت ها قبل از شهادت اما صادق توسط زهر در شهر  

 زندگي شيخ الئمه امام صادق عليه السالم است.

 داري  جـان مـخــتـصـر الاقـل            نـزده کسي لـگـد ات راسـيـنـه 

 داري  يک پسر وقت مردن تو            حـسـيـن پـنـاه مـثـلنـشـدي بي 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                      غزلقالب شعر:             محمد حبیب زاده       شاعر:   
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 اردگــلـوت آه سـیـنـۀ تـب  گـرفـتـه راه            غصه بر دلت سربار به خون،نشسته دلت 

 تکرار شودکه تاریخ می  عجیب نیست            فــاطـمــه اصـال بـرای غــربـت اوالد

 برخـوردار  یـهـود مسـیح و  ـیرشده فـق            ات حـتین شـانه نـا  از بار پُـرکـولـه ز

 یـار  نـمـانـده بین مـدیـنه کـسی بـرایت            از لطفت نصیب،اگرچه نیست کسی بی

 های تو بـوده همیشه ابـر بهار و چـشم            ات برپاخـانه   روضه هـمیشه به بـساط

 ار ولی نرفت به پهلوی هـمسرت مسم            دود و آتشات در اگرچه سوخت در خانه 

 گـردنت دستار  بسـته نشد دور زور به             و دشمنت حیا کردکه کمی   شدچه خوب 

 کرار ارث حـیدر نصیب و سهم تو از            1را نزد ظالـمی بُـردنـد چه ظالـمانه تو

 خـار  ا بررهـنه پـرقـیـه ب مثل عـمهنه              عبا مرکب بدون کـفـش و ای پی دویده

 این آزار  چشم تو بیش از ولی ندید دو            مرتبه شمشیره دشمن س روی تو کشید

 ای از تیغ و نیـزۀ بسـیار به زیر پـشته             ای که شد مدفـونلب تشنه  فدای پیکـر

 
ب.   1 مغايرت  دليل  به  زير  معتبر  ابيات  روايات  داده ا  موضو  تغيير  امام  شد؛  احضار  دستور ع  به  السالم  عليه    صادق 

ص    ۴۷ت عالمه مجلسی در بحاراألنوار ج  مهج الدعوا  ۱۹۲سید بن طاوس در صفحۀ   ربيع که ابنتوسط  ملعون و   منصور

ج    ۱۹۵ اآلمال ص  منتهی  در  قمی  عباس  کرد ۱۳۹۳ص    ۲شیخ  روايت  را  آن  مورخين  و  علما  ديگر  از  و  قبل  مدتها  ه 

پاي امام، شکسته شدن   بغداد اتفاق افتاده است نه در مدينه؛ و مطالبي همچون سجاده کشيدن از زير  شهادت امام و در شهر

زدن؛ به زمين افتادن؛ پيچيدن امامه به دور گردن امام عليه السالم و دشنام ابن ربيع به حضرت زهرا نادرست   نماز، تازيانه

عليرغم اينکه فردي قاطع و  ربيع  ابن  ت ذکر شده در باال اوال  بلکه بر اساس رواياوايت معتبر است؛  است و مغاير اين ر

وايت  ربوده است در ثاني در از شيعيان و پاي پياده نزد منصور بود اما خشن بوده و طبق دستور منصور امام را با سر برهنه 

راه وقتي ديد امام خسته شده  وما در بين  س،  پس او را با خود برد  س  ايستاد تا نماز امام تمام شودربيع  ابن  که    تصريح شده

 .است از اسب پياده شد و امام را بر اسب خود سوار کرد 

 کرار  ارث حـيدر از تو سهم و نصيب            ايت بوده  طـناب بسـته شده دور دست

 خـار نه پـا بررقـيـه برهـ نه مثل عـمه            ب به دست بسته وليمرک  اي پيدويده

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل               رسول رشیدی رادشاعر:   
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 آیـدمـی رهـیـزم تـ  به سـر اشـک آتـش            آیدمی شب شـعـله به مهـمانی در نیـمه

 آیدمی  حضرت زهرا به نظر پشت در             ها وسط آتـش  وکـوچـه را دود گـرفت 

 آید می ست که در دامن شر مثل خیری            امامیست که چون ابراهیم روضه خوان کیست؟

 آیـد می بـر  ـوعـهـدۀ لـبـهـای ت فـقـط از            خوان باش که درک صفحات مقتل  روضه

 آیدمی پابوس جگر روضه به  این سوز            ـدادحـیا ای بـغ بی   فا شهـر مدینه،و بی

 آیـد بـه تـنـت نـور والیـت چــقـدر مـی             هم نیست عبایی ونداری  عمامه گرچه

 آیدمی  رپـریـشان وسـط کـوچه قـمـ  مو            ماه، روبـنـد بـیانـداز ببـین در دل شب

 آیدمی ان بـشود حوصله سرمو پـریـش            آری شدی و زجر کشیدی،ن شاپریمو 

 بنویس  حـاشیۀ برگ شقـایق  بر روضه

 حضرت صادق بنویس  مثل زهراست غمت،

 غمت سنگین شده بر شانۀ تو کوه چه   و             حال بـدن محـترمت چه رسیده ست به

 قدمت  ـمۀ شب ازوچه پر نور شده نیک            شده تاب تن مهـتاب تو بی   ریسـمان بر

 آه از قَــّدِ خـمـت آه ای پــیـر قـبـیـلــه،             این بروی مـیـفـتـی  تـنـدتـر از  تو اگـر

 فـدای قــدمـت مـادرت گـفـت بُـنَـیَّ بـه            ایمو سفـیـدی و ولیکن پـسـر فـاطـمه

 دمتچقـدر سخت شده هم دم و هم باز            عطش ظهر در مثل آن سینۀ سنگین شده

 متّهـمت؟  چه کردی که کند قاتـل تو تو             ای؟شدهمصیبت چه گفتی که سزاوار   تو

 قـلـمـت  رسـتـگـاری مـرا داده خـدا در            آن وابـسته آنـچـه که اسالم به بـنـویس

 بنویس  حـاشیۀ برگ شقـایق  بر روضه

 بنویس صادق  حضرت  زهراست غمت،مثل 

نعالتن فعالتن فعلفاعالتن فوزن شعر:                بند ترجیعقالب شعر:          احمد ایرانی نسبشاعر:   
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 گـناهی کـبوترهاخـدایا رحـم کـن بر بی             خاکـستر پرها  آتـش و دوبـاره آسـمان و

 مدینه جای أمـنی نیست بهر اکـثر درها             کهیعنی  کوچه،  درپای هیزم واشده دوباره  

 وثـان مـادرهامورا غالـباً هـستند پـسره            !هوا رسمی قدیمی هست دراین شهرهجوم بی

 که شدزمین خوردن نصیب هرچه بهترها چرا            دستندکه بد کرده است انگاری که هم  هر زمین و

 سوزند آذرها می  رحمند ودفعه بی ولی این             آتـش افـتاده در  بـراهـیم بازگـذار پـای ا 

 گفتنش مانده برای اهل منبرها زا که شرم            هاحـسینی  حرمتی کردند با پیرچنان بی 

 !معجرهاحرمتهای  که دراین روضه باقی ماند            بازهم خوبست  پابرهنه، أمامه،امامی بی 

 سـرها  انـدازد: رقـیه، آبـله،بـیاد این می              آه آدم را دویدن، مرکب، نیمه شب،  ،بان بیا 

 دالورها  حتّی بر و خوردن، زمین به صورت بر            است سخت طاقتشخالصه یا کودک  برای پیر

 

 هم   ر شرر ریخت بهزهجگرم که زد بر   تا             هم قلبم از کـینۀ دشمن چقدر ریخت به

 هم  سر شب جگرم تا به سحر ریخت به از             آن شب منصور که بپا کرد در یاد بزمی 

 هم شعلۀ در ریخت به زصورت مادرم ا             ولی رزه  از سرم، جا جز اثری نیست به

 هم  علی سینه سپر ریخت به آن که شد بهر            میخ نسوخت ازای سینهولی  سوخت ام خانه 

 هم ثمر ریخت به گشت و شاخه جدا میوه از            افـتاد با لـگـد زد به در سـوخـتـه تا در

 هم ریخت به ب شده تر، زینغم  ام ازدهدی            مراکـوچه کـشانـدنـد  بسـته وسط دست

 هم ام از تیر نظر ریخت بهوای من عّمه             ها داشت عّمه چه تفاوت  های من و داغ

 هم ریخت بهپای به سر  آن طفل که از بهر            سوخت دلممی ومرکب دویدم عقب می

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             ر: غزل    قالب شع            علی ناظمی    شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل               محمود اسدی      شاعر:   
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 ا بتغر  جفا وا ی کشتۀ زهرای غـریب ا             صادق ای آئینۀ صدق و صفا، واغربتا

 واغربتا  دل و جان آشنا،  ای که دردت بر            دلم آتش زده های جانگدازت بر روضه

 زند با گـریه بـابـا را صدا، واغربتا می            آه با اشک و موسی به بالیِن پدرحضرِت 

 پا واغربتا  عالم به درشوری گشته  چه وه            زدهخرمِن جانش  برمنصور آتشی   زهرِ 

 بر زمـین نـازل شده تیـِر بـال، واغربتا             این غِم عظما کباب نۀ عرِش خدا ازیس

 از ارض و سما واغربتا  باردمی سیِل غم              ماالماِل غم نشیند سینهخون می چشم در

 ا واغـربت عـبا بی  امـهعـمبَـرنـَدش بی می            شاسجـاده با سر و پـای برهـنه از سرِ 

 ها واغربتا در مـالل و مـاتـم آمـد سیـنه            تب افتاده است در تاب و غمش  شهِر یثرب از

 عرشیان یکسر همه سر در عزا واغربتا             ماتم است افالک امشب غرِق اشک و خاک تا

 تا مبـتـال واغـرب  ۀ غـمهـالـ  در لـیـک او            تحِت لوای عزتشجهان سوی این  چار

 واغربتا  درخشد چون َمِه بَدرالدجی،می            محضرش رسد درهم مجوسی هم مسیحی می

 در عــزا و مـاتــِم شــاِه وال واغــربـتـا             را گلوی خسته سنگینی بغِض  فشاردمی

 حـیا، واغربتا ندارد بی   رحـم بر حالـش             1شااو پیاده در پی  خود روی مرکبظالمی 

 هـوا واغـربتا سـنـان افـتـاد جـدش بی   با             تا زمیـن افـتـاد یـاِد گـودِی گـودال کرد

 ثـنا واغربتا  ش سـر دراسـجـاده بر سرِ             زهِر جفا از پرجانش شده امشب   ساغرِ 
 

؛ پيشنهاد مستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب و مغايرت با روايات معتبر اصلي شاعر محترم است اما به دليل  ابيات زير سروده.   1

 متن   در  که  شده  اصالح بيت  اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه و همچنين رعايت بيشتر شأن اهل بيت؛ کنيم به منظورمي 

 .کنيد  زير بيت جايگزين را آمده شعر

 واغربتا  حـيا،بي  ندارد حالـش بر رحـم            کشيدمي ي خود روي مرکب ليک او را ظالم

 ها واغربتا کوچه در روز بردند عمه را            نداينِ کوچه بردهرا شب ب هر چه شد آقا تو

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                   قالب شعر: غزل              هستی محرابی  شاعر:   
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  االئــّمـه تـا خــدا واغـربـتـا یـخنـالـۀ شـ            کـیـنۀ عباسیان از جاِن پاکـش در شرر

 پیـکـِر جـدش شد آنجـا جابـجا واغـربتا             بودافتاده اسب نعِل یاِد آن ده پشِت مرکب  

 ها واغربتا کوچه در روز بردند عمه را             نداکوچه برده  حق آقا تو را شب بینِ  شکر

 

 ابـاعـبدهللا سـاالر سـیـد و  شـشـمـیـن            ابـاعـبـدهللاالـســالم ای دل و دلـدار 

 ابــاعــبــدهللا ی حـسـیـنـیــۀ سـیـّـارا            هـمه با دیـدن تو یاد حـسین افـتـادند

 هـسـتـیـم بـدهـکـار اباعـبـدهللا تـو  به             گرم توأیم  شدگـاِن نَفـِس  ما حـسـیـنی

 عـیـن لـشـکـر زّوار ابـاعـبــدهللااربـ            دیجه چه قیامت کردنکار تو داده نتـ

 ابـاعــبـدهللا بـه ابــد زار  تـا زنـدمـی             ات  کسی غـم بی دیوار مدیـنه ز و در

 در و دیــوار ابــاعـــبــدهللا آتـش آن            بیِت تو را  مادری بودی و کوبید درِ 

 اباعـبدهللا؟!  یک نفـر با تو نـشد یـار             آن شب آقا اگر درهمه ش آن یعنی از

 ابـاعــبــدهللا غــربـت حـیـدر کــّرار             را شد زنده تو دستان دو بستند تا که  

 اباعـبـدهللا این هـمه تـکـرار وای از            ربیع هم قـنفذ ای و ابنعلی گشته  تو

 ابـاعــبــدهللا   هـمــه آزار وای از آن            چه جاها افتادتو به   پیـری گـذرِ  سرِ 

 ار ابـاعـبـدهللاهـای تو نـشـد تـ چـشـم            1عطش  ز لحظۀ آخر حق باد که در شکر

 ابـاعـبـدهللا دل شـعـلـه پــرسـتـار در            نشد ای شاه برای پسرت تو خواهـر

 بـازار ابـاعـبـدهللا سـر دخـتـرت بـر            نرفت  توبی بیابان نشد و کفـنت خار

 
ر بيت اصالح شده که در متن شعر  کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعزير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي بيت  .   1

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 هـاي تو نـشـد تـار ابـاعـبـداهلل چـشـم             عطش آخر ز هر چه هم بر سرت آمد دم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل               محمد حسین رحیمیانشاعر:   
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 ارباب بصیرت هـمه مبـهوت جاللت             دبـسـتان کـمالت خرد طـفـلای پـیـر 

 جهـان تشـنۀ دریـای زاللت خـلـق دو            تــمـاشـای جــمـالـت  الـهـی بـه دیـدار

 پایان نه زوالت  نیست نه اللهی ووجه

 گفتار  ز ف وتوصی   فزون است ز ووصف ت

 تو  معـرفت از خـاک درروئـیده گـل             جا دور سر تو همهصداقت ای گشته 

 تو  سخن چون گهر سراسروحی است             تو رهای سـحـشب منـتـظـر زمـزمـه 

 تو  کف دست به پیـش نظـر  عـالم چو

 ای چــشـم خــدای احــد قـــادر دادار

 شماره ن ز ات افـزوحکـیـمانه  گـفـتار            تـو سـتارهتـالمـیـذ تو دور تو مـاه و  

 بخش کمال است همارهعـلم تو روان             لحظه بود بر تو هزاره هر نه! روز هر

 دو مطلع االنوار تو حمران و ُزراره

 یک جـابر حـیّـان تو و آن هـمه آثـار 

 سینۀ آفاق  برکشد از  که سر نور چون            اقانف خودکه پیوسته کند جود   چون مهر

 تو مشتاق به فضلیت  علم و و خرد وعقل              اوراقدر  اوراد و علم تو عیان است در

 ادب مؤمن طاقت همه جا طاق  در علم و

 نار  شرر گـل داد برون از هارون تو

 ز است؟آرا چه نیا مهر دل  بر  تو با نور            در کوی تو بر جنت اعال چه نیاز است؟ 

 است؟  با خاک تو بر وسعت دنیا چه نیاز             است؟ چه نیاز به دریا  با قطرۀ جود تو

 چه نیاز است؟ اروپا علم  بر  تودرس با 

 سردار  و دانش سر لشکر بر  ای عبد تو

مفاعیل مفاعیل فعولنمفعول وزن شعر:                 مسمطقالب شعر:             غالمرضا سازگارشاعر:   
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 کـالمت آویـزۀ گـوش هـمه تا حـشـر،             تـجـالی قـیـامت ای کـرسی درس تو

 ند، پـیامتـلک خـدا وحی خـداو در م             توحـید ز جامت  کـوثـر وشیـده همهنـ

 بـال نطق هـشامت بر قلب عـدو تـیـر

 بار  همه تیغ شـرر گویی سخن اوست

 شما نیست نوردر ملک خدا نور به جز             سوی خدا نیست راه شما راه دگرجز 

 خطا نیست   است و  این نیست درستاین است و جز             خط شما مشی شما مذهب ما نیست جز

 ا نیست اه شهدنهضت ش  رس تو کم ازد

 دهد بار نهضت پاینده از این درس آن

 نازد ایمان به توخدا داند که  نه،مؤمن             نازد  خالق منّان به تو خلقت نه فقـط، 

 نازد   قرآن به تو احمد و علی،  زهرا و            نازد دانش و عرفان به تو ادب و فضل و

 نـازد   ان به تـوشـهـیـد قـسـم شـاه وهللا

 دیگر شده تکرار سخنت نهضت  هر کز

 ُکشت  را  بار تو  صد  لحظه غمی آمد و هر             تنها نه فقط زهر شرربار، تو را ُکشت

 شت را کُ  دیـوار تو و در گه یاد فـشار            را ُکشت تو شب تار بیـداد عـدو نیـمه

 را ُکشت  توستمکار  ورمنص همه بیش از

 آزار تو  جان به تن و شد  او از روز هر

 گشاده  تو گه لب به جسارت به حضور            پـیاده گه بُـرد سـوی قـتـلـگـهـت پـای 

 سخـنش بر جگـرت زخم نهاده با هر            گـه کـرد ز بـیـداد، بـه قـتـل تو اراده

 پای ستاده رروی تخت و تو س او بر

 احمد مختار   از  تو و از نگرفتحرمت 
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 بـقـیـعـت  صــد قــافـلـه دل آمده زّوار            بـقـیعـت تار مـاه فـلک شـمع شب ای

 بقـیعـت که ویـران شده آثـار  هرچـنـد            بقـیعـت مـرغ دل من گـشـته گـرفـتار

 بقـیعـت  پـی دیـدار باشـد که شـبی در

 ه دیوار نهد چهره ب ره دورز  «میثم»

 

 میـان مـوج مصیـبـات مـبـتـال بـودم            همه عـالم گـره گشا بودم چه بر اگر

 آشنا بودم یار و   به وقت فـتنه چه بی             است ساز غفلت اصحاب درِدسر همیشه

 بودم  آن غبار زمان چشمۀ ُهـدی در            ـار منـبـر من مکـتب جـدیـد زدندنک

 هـمۀ خـلـق رهـنـما بودم  منـم که بر            است میان قلب منآن رقهمه حیققت 

 ها بودمیاد خـیـمه  نفـس زدم و  نفـس              1ام افـتادخانه  که شعـلۀ آتش به همیـن

 غـریـبِی مـرتـضی بودم یـاد فقـط به            خانه تند درهمه سو ریخ  که از یشب

 یـاد شــام غـریـبـان کـربـال بـودم  به             یولنسوخت دا دختری خ شکراگرچه 

 حـیا بودمنـظرهای بی  به یـاد شام و             شبانه کسی ندید چه شد سرم برهنه،

 نوا بودم در چوبه گیـسوان پریشان             رم آمدکمی ز روضۀ گـودال بر سـ

 هـا بـودماری بـاالی نـیـزه ـبـه یـاد ق            نیزه به پیکـرم اما  یک نوک نخورد

 
  ۴۷۳مرحوم کلینی در صفحۀ  نه امام که  بيت زير به جهت تطبيق بيشتر شعر به اصل روايت تغيير داده شد؛ موضوع آتش زدن خا.   1

پا خاموش کرده و   کند در مدينه اتفاق افتاده است و حضرت آن را باآن را نقل مي  جلد اول اصول کافی و دیگر مورخین نیز از ایشان

لذا    د اتفاق افتاده نداردبا داستان احضار حضرت که در بغداهيچ ارتباطي    اين واقعه  وميفرمايند من فرزند ابراهيم خليل الرحمان هستم،  

  منا هجوم به منزل امام از همه سو نبودهنيامده است؛ ض  هم  در هيچ کتاب معتبري صحيح نيست و  شده براي اين روايت    حواشي نقل

 توسط محمدبن منصور و از سر ديوار خانه بوده است بلکه است

 ها بودمياد خـيـمه نفـس زدم و نفـس            که شعـلة آتش به دامـنم افـتاد هميـن

 غـريـبيِ مـرتـضي بودم  يـاد به فقـط            خانه  سو ريختند درهمه  که از شبي 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل               قاسم نعمتی        شاعر:   
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 علی نشانه زدیم  به سیـنـه ُمـهـر والی             ا که شیـعه شدیمدخ هزار مرتبه شکـر

 دل به ریشۀ خـاکی چـادری بسـتـیم،  و            هـسـتـیم مـصـطـفی غـالم خـانـۀ اوالد

 ماست  و آدم برای مادر که خلق عـالم            ماست عالم گدای مادر اید دوکه گـفـته 

 دیـن شــمــائــیـم تـا ابــد آقــا  زیــر  بـه             خدا شکرایم شیعه ما  به لطف درس تو

 ها به پا کردی  این درس  از تو چه مکتبی            که اسالم را بنا کردی تو شیعه را نه،

 ابـتـدای شـمـا  ـیـده بهنـرسهـم  هـنــوز            هـزار حـوزه و مـکـتب به پـا شده اّما

 سفـرۀ شما هـسـتـند  خـور هـنوز جـیره            ها هستندبه حوزهاگرچه این همه عاِلم  

 اشـورالـعـ ُمـرّوج سـالم مـا به شـما یا            نـور  سـالم مـا به شـمـا ای سـاللـۀ پُر

 شـمـا ۀ قـرارک ما بـشـود مـایـکه اشـ            شما ها کـناراین روضه  ایم درنـشـسته 

 عـاشورا  چـقـدر روضه نـوشتی برای            تی به پای عـاشوراچـقـدر گـریه نـوش

 بـاریدی   چـقـدر به یاد حـنـجـر اصغـر            بـاریـدی چـقـدر به داغ پـیـکــر اکـبـر

 تن جدا کردی   دست زکه به ها گریهچه             کردیها گریهچه  زینب ه دست بستۀ ب

 ـریـبی شهـادتت داردچـه مـاجـرای غ            داردچـقـدر حّس عـجـیـبی حـکـایـتت 

 کـوبـیم غـم داغ مدیـنه می  به سـیـنه از             کـوبیمسیـنه می  داغ شـمائـیـم و اسـیـر

 آه ریه وره گدوبا ه روضه زهرا،دوبار            دوباره دود سیاه آتش، دوباره هـیزم و

 آن بُـردند  میان خـنـده اوبـاش و این و            بردند کشان غریبت کشان  جدّ  را چو تو

 را  شبیه حضرت زهرا زمین زدند تو            را ها زمـین زدنـد تو مـیان کـوچـۀ غم

 دیلی بـازهم شما مـرو اگـرچه پـیـر،            دردیاز  درست، اینکه زمین خوردی و پُر

 ده پیش چشم تِر دختری زمین نخورب             مادری زمین نخورد خدا کـند که دگر

فعلنن اعلن فعالتن مفاعلمفوزن شعر:                    مثنویقالب شعر:             وحید محمدی      شاعر:   
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 است یـرـیع دلگـبرای بـق هـوای شـعـر            است که فوق تفسیر  غربت خاکی  قسم به

 استمزارها سخت  سرودن از حرم بی             است غـبارها سخت  نفـس کـشـیدن بین

 مـیـردچـرا شـاعـرت نـمـی اال بــقـیـع!            گـیردکه می  دلی  بـگـوید ـونه شعـرچگ

 ـه کـنم انرو  کـجـا که دلـم را ولـی بگـو            سبب بهـانه کـنمرا بی  قـرار نیـست تـو 

 تآسـتـان رضـا آشـیـانـه داشـته اس در            این خانه النه داشته است که در  کبوتری

 حرم است  که نامش کبوتردلش خوش است             غم است آن سرای درد وچگونه باخبر از 

 ست گنبد نی رواق و ازخبری این سرا   در            مشهـد نیست بقیع، سـامـره و کـربال و

 بـه راحـتـی بـنــشـیـنـد مـیـان ایـوانـش             که مهـمانش ت تا نجـف نیس بـقـیع مثـل

 بـهـار  چهـار ست بـابـقـیع مـژده سـالی             مـزار ت با چهاری بقـیع، بهـشتی سول

 چهـارده معـصوم  غـریب از  قـبر چهار            غـربِت چهار تن مظـلـوم مظهـر چهار

 امـام چـهـار به یک سـالم شـوی زائـر            تمام و قـط میان بقـیع است این قـرارـف

 هنوز سالم مانده به سینه حسرت عرض             نـده هـنـوزم مـاتـمـا آه دلـم نـا ولی نـه،

 است  قبر که بدون حرم نه بی مادری به              است ابر ای که پُرعمق دل دیده  سالم از

 سوخت آتشروزی میان  کهست  دری آن از            ات افـروختسالم تو آتش به سینه  رگا

 خاک بر دهنم  ،گویم از آن روز چگونه            بـزنـمخـواهم آتـشت ـمی ن  مرا ببـخـش!

 آن هجوم علی را به ریسمان بُردند  در            هُرم شعـلۀ در یاس را که پـژمـردند ز

 مـدیـنه شاهد بود و  شکست قـامت مرد            آلـود  ی آن صـحـنـۀ غـبـارـخمـیـان تـلـ

 خـیال گـذشت خاطـرۀ کوچه از که باز            سال کذشتند چ  انگیر غمآن غروب  از

 ستشاهد مـردی ز خانـدان علی  باز و             ستعـلـی  دودمـان مدیـنه هـمـدم انـدوه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    مثنوی: قالب شعر           یمحمد علی بیابانشاعر:   
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 هزار شکر که محـسن نداشت خانۀ او             ر آســتـــانــۀ او کـه بــاز آمــده آتـش د

 بـبـرنـد  هـفـتـاد سـالـه را امــام صـادق             ا بـبـرنـداللـه ر انـد که از بـاغ،رسیـده

 ای وای دود کوچه می   ه دربزرگ طایف             ای وایشود می تصورش چقدر سخت 

 رمقـش الاقـل طـناب مـبـند دست بی  به             ـلـنــد نـخـنــدمــیـان گــریــۀ آرام او بـ

 پیداست  وای مادرش اش ازروضه طنین            پاست هروضۀ مدیـنـه ب میان سیـنـۀ او 

 بـردنـد را پـیـاده مـی او ه وهـمه سـوار            بـردنـداراده مـیبـی   فـاطـمـه را عـزیز

 زیـنب  نـفـس افـتاد گـفـت یا  دویـد و از            د پشت آن مرکبدوید و از نـفـس افـتا

 بـریـده نبـود  ش سربه نی مقابل چـشـم            نبود خـمـیده  اگرچه رفت ولی قامـتـش

 جای جای تـنـش رد تـازیانه نداشت   به             نداشتولی سلسله به شانه   رفت اگرچه

 

 خـاکـی شـما  دای قـبـرمائـیـم گـ             فـدای قـبر خـاکی شما جـانـم به 

 شما به جای قـبر خاکی  دور از            دیدیممیبارگهی کاش که یک   ای

 ******************** 

 بـردندمی  عـلی عـبا مثل افـتـاده            بردنددر کوچه تو را مثل علی می 

 بردندعلی می  مثلجفا روی   از            عـمامهبی  دسـتان شـما بـسـته و

 ******************** 

 یدی خود پیچ بهسینه  م غ درد از            ات را دیدیتا شعـلۀ درب خانه 

 نالیدی  با چشم پر آب، پشت در            روی نـیـلی  با یاد غم محـسن و

 ******************** 

 اد کـربـال افـتـادی بـا نـاله بـه یـ            افتادیبه پشت مرکبش   کهآن  تا

 دادی ناله سر می خوردی تو زمین و            غم سه ساله پشت مـرکب با یاد

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 رباعی   قالب شعر:             ی       مجتبی قاسمشاعر:   
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 نسوخت  تو پرِ  اتمظلـومه مـادر یه شبـ            تو نسـوخت ـرود پیکـرِ مـیان آتـش نـم

 نسوخت تو ُشکـر عـبای ُمطّهـرِ  هـزار            شد؛ اّماکـشیده از سر دوشـت  اگـرچه

 ت؟نسوخ ستمگر تو خصِم   دلِ   حیرتم به              در دل شب پا برهنه،  ِسن،  تو با کهولت

 نسوخت همسِر تو بین  آن ُشکر در هزار            آتـش تو درۀ دِر خـانت سـوخـ چهاگـر

 سوختتو ن سرِ  تا پای  ولی  کعـبه   شبیه            شعـله به خـانه وارد شد تو طواف  پـی 

 نسوخـت در آفتاب ولی جسم الغـر تو             همچون شمع   را آب کرد تو زهراگرچه 

 نسوخت  تو که حنجرِ  ُکندی خنجر ولی ز            آن نامـرد ـیدرویت کـشتـیغ به  بـارسه

 نسوخت  تو  خواهرِ  خون دلِ طریق  ازاین              نـیـزه سـرِ  نرفـت رأس شـریـف تو بر

 سوختن دخـتِر تو پُـشتِ  برابر تو ولی              َشاّلق گـمانتو بود بی دشمـن  دست به 

 نسوخت جعـفِر توبنُموسیعمامۀ   دگر            سرش فرق به کسیآتش   توبعد ِ نریخت 

 نسوخت تو برابر  تن یک تو بیت  از اهل            که ُشکرشجای  ستمرتبه باقی  هزار

 

 را سوگ شقایق ده پرچم  دوشش نها   که بر             آن پیر عاشق را برندمی  برهنهپای  سر و

 راها قرآن ناطق نیزه پای  به دسِت بسته،             بردندمی  رده، رآن بر سر نی کهایی که قهمان 

 حقایق را؟ خاموش خورشید مگر آتش کند              و در بیت والیت بار دیگر آتش افکندند 

 بح صادق را ص  غیبت، او در شام  بشارت داده             جاءَ  اذا ووالعصر  و های فجربه نام سوره

 را عاشق هایجان  ابد تا الشریعه مصباح  به            ب شد جسم شریفش تا برافروزد ی آشمع  چو

فعلنمفاعلن اعلن فعالتن مفشعر:  وزن                شعر: غزل   قالب             محمد قاسمی     شاعر:   

 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             ر: غزل    قالب شع            مرتضی مولوی شاعر:   
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 کافـر است ـولیـتـش دستقـبـر امام ت            است حتی قلم ز شرح چنین غّصه قاصر

 ست ا خاک عابر  این زائر !کمتر بایست            امـامـت سـالم کن حـیـن قـدم زدن به 

 است نَقل حدیث اوست که نُقـل منابر            صادقـیـم وت یک قـالما شیـعـۀ حـال

 است  م جابرل ع که یک نم از آن، یمی یعنی             عـالـم آل محمد اوست شـیـخ االئـّمـه،

 است  روضه دایر اوست اگر گریه بانی             فرموده حضرتش که "نوحوا علی الحسین"

 است فاطمه بودن مـؤثر نسل عـلی و             ها وۀ جـســارت ابـن ربـیــعدر شــیــ

 است  هرشکنجۀ معصوم ما  دشمن چه در            کوچه و مأمور بد دهن طنـاب،  آتش،

 از این جهت آسوده خاطر است حداقل            اشمـاه نـدارد به خـانـه  به ابـانـوی پـ

 است مـدیـنـه مـقـّصر آتش بـیار شهر            نسوخت شک نک جگری  هرجا دری یا 

 

 خانه را در بر بگیرد  باال رفتها می شعله            بگیرد سر تا از شهر ظلم را در دست ظالم،

 بگیرد  سروررا آورد تا از عاشقان  ضبُغ             اردعشق را حاکم ند طاقت این پیرمرد

 بگیریدآسمان اَنور  تاریکی رسید از اَبر             آتشتازه گشته خانه افتاده در  زخم دیرین

 رود تا معجِر دختر بگیرد دید شعله می            دید خیمهخانه را می  آن هیاهو، ما در  پیر

 بگیرد مادر  بر چادر  ط،باید انگار او فق             ری نداردبا اهـل حـرم کا بار، آتِش این 

 بگیرد  که محسن را زپشت در پای کین آمد            بود اما درحـیـ بهـر  مـدینه آتـش در، در

 خنجربگیرد  تا که او دید روی مصطفی را،             که باال بُرد منصور   تیغ خود را روی آقا تا

 د بگیر غریبی سر آمد از  روی سینه شمر            آندمی که عالم شت دست خود را روی سر بگذا

فاعیل فاعلنمفعول فاعالت موزن شعر: غزل                قالب شعر:             مرضیه نعیم امینی    شاعر:   

نتفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالوزن شعر:                    شعر: غزل قالب                 حامد آقاییشاعر:   
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 هاجانها شقایق  رویاند ازنام آنکه می  به             هاقاَل صادقجهان از کرده   به نام آنکه پُر

 هاموافقها مخالفنورش   دند ازگریکه م            هاسنگی ساخت عاشق دلهاِی  به نام آنکه از

 صادق دلت را روضه مهمان ُکن به ناِم حضرت

 چراغان ُکن اشک روشن ُکن بقیعش را چراغِ 

 ادیبی یا طبیبی یا علیمی اینچنین چون او             چون اوسش حکیمی اینچنین در ندیده حکمت از

 کریمی اینچنین چون او  رحیمی یا  یمی یالح             ون اوچالُمستقیمی اینچنین  َدل صراط  ندیده

 اوست  کمالِ  شرحِ کالمی از های اوسفارش 

 هللا و آِل اوستهای او راِه رسولسفارش

 راِه محرومان قدم بگذار کند درسفارش می             زمین مگذار رااِر فقیران کند بسفارش می 

 نمازت را سبک مشمار  کند هرگزمیرش سفا            پاربه تدبیر خدا بس  کند دل راسفارش می 

 را سازیم دینش  تا ادا را کرد ما سفارش

 را ما بخشید بعد از خود حسینم وا حسینش  به

 رسم عزای اوست  میراثی از  عزادارِی ما            اوستهای زیارت نامه  های مازیارت نامه

 اوست حدیِث کربالی  ها ازشلوغِی حرم             هاِی اوستهای کمی از  های ماتمام گریه

 سالِم ماست  صدها حج فقط اجرخودش فرمود 

 امام ماست ثواب یک سالم ما شب قدر

 را  خود ی ناله سوزانده تمام حنجربه پا             را خود آقا همیشه منبر کشد می  روضه به

 خود را ردعای آخ عزا کرده خرجِ  ببین             بیند همانجا مادر خود رامیاِن گریه می 

 سوخت عمرش صدایش مثل زهرا چنان نالید در

 حیاها سوختبی  هجوم در خدایا خانۀ او

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:          مربع ترکیبر: قالب شع            حسن لطفیشاعر:   
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 اش به فکر سن و سالش نیست به فکر مو سپیدی            حالش نیست فکرِ  چرا در بِین این مردم کسی در

 بالش نیست  دست و به فکر های درعله این ش چرا            عیالش نیست فکرَکَسش  به یاد کودکاِن بی 

 بردار گوید عصای خویش را را نمی کسی او

 بردار  های خویش رابِیِن شعله بچه بیا از

 

 منی   ست کار همچوکه وصف ذات خدا نی             کند سخنی وصفش بیان به رسول مگر

 ترنی  " لن" خدا کند بنوازد مرا ولو به            است مرا چه که باشد نوازش هر جواب

 ذوالمننی چه  کند،عطا می روضه بساط              ذوالکرمی  چه کند،می کرم بساط حوزه

 ی شـد ز بـادۀ کهـنـ ـر جـوان غـدی بـله،             جان بگرفت  االئمه غدیر دست شیخ به

 تنی   تن بهجنگ  تنه رفته به  چگونه یک             بحث به ببین که بحث حدیث و  ببین حدیث

 که شـمع بـسـوزد میان انـجـمـنی  اگـر            ستتـر ز هـمه روزگـار پـروانه سیـاه

 رسـنیهـان سر کـشـیـده شود ناگـ اگر             زانوست کند سرنخست آنچه صدا می 

 پـیـرهـنـی   یـک آسـتـیـن پـنـاه بُـرد به               1اش بُـردند  و پای برهـنـهعـبـا نداشت 

 نـگـرفـتـه به گوشۀ بـدنی  که مـیـخ در            ستآن باقی  جای شکر اگرچه سوخته در،

 نی است هیچ زکه بین کوچه نـیـفـتاده             ستهم راضی  بازنفس افتاده  ازاگرچه 

 آمـد ولی چه آمدنی  شکـسـته دل شد و            که ندید چه چیزها و چه حرفها نشنـید

 عجب کـفـنی  اند،برای تو کـفـن آورده            رود عـریان غـریب نیز از اینجا نـمی 

 
و بارها براي اين امر احضار و تحقير شد؛ اين   داده شد؛ امام صادق در راه حفظ دين جنگيدزير به دليل ايراد محتوايي تغيير    بيت.   1

 !!مه است نه خجالت آنهاافتخار ائ مبارزه و انجام وظيفه ماية

 پـيـرهـنـي  يـک آسـتـيـن پـنـاه بُـرد به             بکشد به سر خجلتش ه ازعبا نداشت ک

فعلنن مفاعلن اعلن فعالتمفزن شعر: و                ب شعر: غزل   قال            علی اکبر لطیفیانشاعر:   
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 واجب است جان احترام پیرمردان  ای پسر            بود  بابا بـرایم گـفـته  جـمله را بارها این

 مثل قرآن واجب است   احترام موی ایشان            که برخیز  جا سپید آمد ز کجا یک مو هر

 والسالم  ادب کردن همیشه خیر دیدم، از             ی بـابـایم ادب آمـوخـتـمهـا  از نصیحـت

 سالم وال به این قیمت فقط عّزت خریدم، من...             ارزش موی سپـید خلق را دانستم و

 حساب  جز ی من حرفی نبودهها صحبت گرچه            نبود اماصلی  که گفتم حرف هااین الغرض

 یک کتاب  خواندم چند برگ از همین موضوع،با             که آغاز شودمی   اینجا گوش کن قصه از

 عرش  هایعرشی  داشت حتی بین احترامی             داشت نام  که یثرب  شهری در یرمردی بود،پ

 باالی عرش   آخرِ  … جایگاهش بود باال            روی زمین آن پیرمرد بر منزل داشت گرچه

 نُه فلک مأموم بود   آسمان و …و امام او            کردش طوافنیازش کعبه می  و موقع راز

 خودش مظلـوم بود  میان مردم شهـر در            ولی با تمام شوکت و جاه و جالل خود،

 زدندآتش می   هـیـزم آوردند و با لبخـند،            بود عرش هایستونش پایه  که را ایخانه 

 زدندآتـش می  ند،داشتـند اسپـ مثـل اینکه             خـم به ابرو هم نیـاوردند نامردان پست

 1او آتش گرفت قلب  آن پیرمرد و دویدمی             مـیـان آتـش نـمـرودیـان مثل خـلـیـل در

 آتش گرفت او اعضای سوخت و او پیکر             شد حرارت شمع انـدام نحـیـفـش آب رد

 پا تا سرش  از سوخت ههای مادری کروضه             خوان شد عاقبت روضه گمانم آتش دل در
 

مح.   1 شاعر  اصلي  زير سروده  امابيت  است  و منظور  به  کنيممي   پيشنهاد  ترم  معتبر  و  مستند  روايات  با  مطالب  بهتر   انطباق  انتقال 

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن رد که شده اصالح ، بيتمعناي شعر

 پاي او آتش گرفت  آن پيرمرد و دويدمي             مـيـان آتـش نـمـروديـان مثل خـلـيـل در

 پا تا سرش از سوخت هاي مادري که روضه             انش روضه خوان شد عاقبتدل آتش زب در

 شکـستـند آه آه رمت مـوي سپـيدش راح            آمدند  ها  معرفتبي  اشخانه شبي در يک

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                چهار پارهقالب شعر:                 رضا قاسمیشاعر:   
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 جـسم مادرش  دیوار، ماند بین یک در و             کسی زدمی  لگد که زمانی  آن یاد کرد از

 افـتاد از نـفـس  تا که یـاد مـادرش افـتاد،             بود شعله ُهرم ز ها بدترروضه  این آتش

 نـفـس  افـتاد از ـالد،آخـرش با ضربـۀ ج            اشمظلومه ساعـتی که مادر یاد کرد از

 شکـستـند آه آه  حرمت مـوی سپـیدش را            اش، واویلتاخانه  در شبی هم ریختند یک

 بـند کـیـنه بـسـتـنـد آه آه   هـا به نـامـروت            میکائیل بود گدایش دست یی کهها دست

 تمام ،حرف من دیگراین زا پس الل خواهم شد            هایی که زدم حرف  از طاقت من طاق شد

 یک قصۀ تلخ از ادب از احترام از این هم            کجا حرفم ختم شد … کجا آغاز کردم از

 

 آتش در گلستان بود  بین شعله؛ هللا،خلیل            بود« سوزان خورشیدْ » زِم نمرودهامیان هی

 درگیِر طوفان بود  دین هوای کشتِی ُسّکانِ             شد دریا غرقِ  االئمهگریۀ نوح  ززمین ا

 د قرآن بو آن سوزاندِن آیاتِ  نبردی که در            جـنِگ آیۀ تطهیر ظاهراً رفـتند،مسلمان

 !ود؟پشیمان ب قبل آتش هایجسارت که گفته از             هللااز آل رسول ،کرددوباره هتِک حرمت 

 بود باران روضهکوثر فرزنِد میان خانۀ             آلود دود ابرِ  از خیس هوای آسمان وحی،

 ریحان بود  ویاس های اشککه شمیِم   گالبی             جوشاندند داغ،  اجاقی را درگالِب باغِ گل 

 در نمایان بودبه قاِب مقتِل تصویرِی ما            فرزند ترِس زن و آتش و دیوار و دود و در و

 بود   بنداناش آئینه خانهصحِن مقتل  فضای            شعله بود در مادر  دوید انگار،سو می  به هر

 غریبی سخت عطشان بود که آنجا  ،دلش را بُرد            هایشتشنگی  هوای ناجوانمردانه داغ و 

 سوزان بود خیمه  سوز ازکه نیم به یاد معجری             1شد می ور ای که شعلهعمامه گریِز روضه شد

 
 اتاقي نيفتاده است و چنين   تدر جريان حمله به خانة ايشان باشد صحيح نيس  چنانچه منظور از اين بيت آتش گرفتن عمامة امام صادق.  1

اعیلنمفاعیلن مفلن اعیمفاعیلن مفوزن شعر:             ر: غزل    قالب شع            رضا قاسمی      شاعر:   
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 الیـقـینم  الحیاتم صاحب علم چشمۀ عین            راسـتـیـنـم هللا اعـظـم مـقـتـدایمن ولی 

 در زمینم  سما و  دانش در آفتاب عـلم و            دینم اهـل رهـنمای اهل ایـمان مقـتـدای

 العالمینم  ذاِت رب نورِ  گوهر شش بحر

 آخـرینم من شـشم مـوالی خلق اولین و

 من  سر دورای نور دانش بود از اول هاله            من منـبر  کند ازعلـم در عالم تجلی می 

 من کوثر ازمعرفت   جوشد شراب تا ابد             من خاک در بربنهادند عرفان چهره   اهل

 حلم ختم المرسلینم  وارث علم و کمال و

 آخـرینم  اولین و من شـشم مـوالی خلق

 مکـتب من از اساتید جهانی کآمدند  بس             لب من مسیحا از جوشدحیات علم می  در

 من مذهب در  رستگاری نیست جز را سالکان            شب من شبها   روزها باشد همه روز من و

 آستینم  خدا دردانش در کف و دست   کلک

 آخـرینم  ین ومن شـشم مـوالی خلق اول 

 درخشدمی منّورخورشید   مؤمن طاقم چو             درخشدمی محشرصبح حیان من تا  جابر

 درخشددر دم گرم هشامم نطق حیدر می              درخشدمی گوهر پیوستهام بوحمزه لب  از

 را ببـینم  دوست دارم منطق کـوبـندۀ او

 آخـرین  من شـشم مـوالی خلق اولین و

 شمارهآموزان درسم تا قـیامت بی دانش            ستارهم انصار واصحاب  رفت،مع من سپهر

 ُزراره  و حمران راست فروزم گیتی  مکتب              یادواره  هایمباشد لحظه است،  باقی   زمان تا

 یـمینم   و یسار ها زند موج ازابن نعمان 

 آخـرینم  ی خلق اولین وشـشم مـوالمن 

نتفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالوزن شعر:                مسمطقالب شعر:           مرضا سازگارغالشاعر:   
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 دنیای دیگر معرفت  آن به اهل باز شد از             دیگر اشورایعـ  عـلمی من بود انقالب

 جاللت جای دیگر و قدر علم پیدا کرد از             علمم جنةُ االعالی دیگر دهر شد از نور

 عالمی شد در بهشت علم و دانش خوشه چینم

 آخـرینم  اولین ومن شـشم مـوالی خلق 

 آدم گشادم  عالم و  ه رویش ب دان من در            باغ کربال را آب دادم بحـر نـور من ز

 مقاوم ایـستادم  ها سیـنه سپر کردم،سال            این عالم نهادم در جعفر من بنای مذهب

 پا نشینم  ر نشر کمال ازد لحظهنشد یک می 

 آخـرینم  من شـشم مـوالی خلق اولین و

 زوالم خودُملک خدای الیزال  درنیست             علوم ذوالجاللم   من همان صندوق اسرار

 کـمالم منطق عـلم و الل گردیـدند پیـش            سرکشان عـلـم گردیـدند یکـسر پایـمالم

 جانـشیـنم  فـرمان الهی پنج حّجت را به

 آخـرینم من شـشم مـوالی خلق اولین و

 کردم  صبر مگر ست منصور ها دیدم زظلم            کردم د پیـمـبر صبـراوال ها دیدم زداغ

 کردم صبر  مثل بابایم عـلی مانند مـادر            کردم صبر افروخت آذر امکاشانه   رخصم د

 آتشینم  حبس شد در سینۀ سوزان شرار

 آخـرینم  ـوالی خلق اولین ومن شـشم م

 همان شام سیاهم  در  سر برهنه،  دست بسته،            مقـتـلگاه پـیاده خـصم سوی بُرد با پای

 گـناهم عـلی تـنها بود فرزندی زهـرا و             رفت آهممی  فلک ولیکن بر ،بستم فرولب 

 ها آمد به قلب نازنیـنم طعـنه  ها اززخـم

 آخـرینم  من شـشم مـوالی خلق اولین و
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 جّد خود امیرالمؤمنین مظلوم باشم  همچو            باشممحروم  بود کز حقم همه  حق من این

 مسموم باشم   جفا زهر از غصهبا هزاران              باشم اللم تا ابد مغـمومج و با همه قـدر

 آوای حزینمخاموش  شودبسوزم هم  هم

 آخـرینم  من شـشم مـوالی خلق اولین و

 را مطیعم که خالق من مطاعم، که خلقت را من             جاه رفیعم ،گمانمن که برتر باشد از اوج 

 کس نهد صورت به دیوار بقیعم  حق ندارد            را شفیعم رقیامت اهل محش روز من که در

 گشته فریاد دل اندوهگـینم  نظم »میثم«

 آخـرینم  من شـشم مـوالی خلق اولین و

 

 را دیگر باغ یاس ،سوزاند اشه شعل دوباره            را حیدر  گلزار که آتش زد گل و  همان دستی 

 جنگـی نابـرابـر را  کردند،می ولی آغاز            بود پیرمردیهاشان روبروی چشم اگرچه 

 جنّت پیمبر را  در نفس انداخت،  ین دود ازا  و            هم هوای شهر، دودآلود شد یکبار دیگر

 د، عوض کردند، باور راشمی ینچنین نباید ا             سـوختبین آتش نـمرودها می خلیل هللا،

 را  مجمر داغِ غمش سوزاند که از  چه اسپندی،             سوختها می شعله تنش مانند اسپند از شرار

 !را؟ َکر  این شاگردهای ظاهرا چه باید گفت،            شاگردهمه  حتی آن صدایش را کسی نشنید، 

 خیبر را  دست شیر ها بستند،کوچه  میان             را ست پیرمردید بستند،هایی که می همین

 را مادرسوزاندند  جهل، هایبین شعله که            …هایندهمان از  بیاران جهنم،  این آتش و

 روی حنجری خشکیده خنجر را ،بغض کشید از            ، شمشیریخشمکشید از همین دستی که اینجا می

 ...را بُرید اما میان قـتـلگـاه کـربـال سر            خمی هم نشد ز جسمی  و ردک  ولی اینجا غالفش

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:               ر: غزل    قالب شع            رضا قاسمی   شاعر:   
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 است  باری و بند   بی  اش بدون توهرلحظه            عاری است تووالی  ومهر  کس دلش ز هر

 شیخ االئـّمه! نوکـریت افـتخـاری است            زنـیـم که آقـایـمـان تـویـی مـا جـار می 

 است هات جاریقدم زیرصد سلـسبیل              ستمـنـزلـۀ آب زندگی رهـت به  خاک

 مسبـب این مانـدگاری است عشق شما            *))ثبت است بر جـریـدۀ عـالم دوام ما

 وجود تو خوش روزگاری است  از برکت            شود سر اوقات خوش کنار بزرگان به 

 است آمـوزگـاری  شـاگـردِی کـالس تو            ای، عـالمه ساخـتیمکتب به پا نمـوده 

 است  تیغ تیـز کالمت فـراری دشمن ز            روایـاِت صـادقـی گـنـجـیـنـۀ حـدیث و

 کاری است ات آئـیـنههای بقعـه دیـواره            به زاویۀ عـرش قائم است صحـن شما

 استفـرزند کاری  و درِد فـراِق مـادر            که فـاطـمه آنجاست دلخـوشی آقا همین

 

 صادق شعائرهللا است عزای حضرت             فقیه آگاه است سخن هر نه حرف من،

 کوتاه است   ،این شاهراه ه درسلوک شیع            ۀ عزاداری ستدست بهشت مقصد هر

 هللا اسـت  مـدیـنـه چـشـم بـه راه بـقـیـة             ست های سینه زنیمدینه منتظر دسته 

 است راه  در ها برسانـید بدربه شرطه            ح مکه نزدیک استقسم فتذوالفقار به 

 حـرگاه استس رش خداوند دربقیع عـ             سراسر روز بقیع جنّت االعالست در

 عبد درگاه استخورشید  که ماه بنده و            آن حریم شگفت درحضوری چراغ را چه 

 جانکـاه است نگاه کردن قـبر غـریب،              شدند آبخجالت  ها به بقیع از چه شمع

 هللا اسـت  ـیـةچـشـم بـه راه بـق مـدیـنـه             ابن محمد چنین نخواهد ماند به جعـفر

ول فاعالت مفاعیل فاعلنمفعوزن شعر:             غزل        قالب شعر:             علیرضا وفایی    شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                    سنی میالد حشاعر:   
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 عـلی نـشانه زدیم  والی به سینه ُمـهـر             خـدا که شیـعه شدیم مرتبه شکر هزار

 اکی چادری بسـتـیم و دل به ریـشۀ خـ             غـالم خـانـۀ اوالد مـصـطـفی هـسـتیم

 آدم برای مادر ماست که خلق عالـم و            عالم گدای مادر ماست اید دوکه گـفته 

 آقــا بــه زیـر دیـِن شــمـائـیــم تـا ابــد             شکر خداایم شیعهما  تو  به لطف درس

 ها به پا کردی  رسمکتبی تو از این د چه             که اسالم را بنا کردی تو شیعه را نه،

 هـم نـرسـیـده به ابـتـدای شـمـا هـنـوز            مکـتـب به پـا شده اّما ـزار حـوزه وه

 خـور سـفـرۀ شما هستـند  هنوز جـیـره            هستندها حوزه ه عاِلم به  هم اگرچه این

 رُمـرّوج الـعـاشـو ـالم ما به شـما یاس            سـالم ما به شـمـا ای سـاللـۀ پُـر نـور

 که اشـک ما بـشـود مـایـۀ قـرار شـما            ها کـنار شماایم در این روضه نشـسته

 روضه نـوشـتی برای عـاشورا چـقدر            پـای عـاشـورا شـتی بهچقدر گریه نـو

 باریدی   دراصـغـر چـقـ حـنجـربه یـاد             بـه داغ پـیـکـر اکـبـر چـقـدر بـاریدی 

 کردی  تن جدا  ز ها که به دستگریه چه             کردیها گریهستۀ زینب چه به دست ب

 غـریـبـی شهـادتت دارد چه مـاجـرای            ـت داردحـّس عـجـیـبی حکـایـت  چـقدر

 کوبیم مـدیـنه می به سـیـنه از غـم داغ             کـوبـیمسـیـنه می  اسیر داغ شـمائـیم و

 آه  گریه ودوباره  زهرا، دوباره روضۀ            دوباره دود سیاه ، آتش دوباره هـیزم و

 ولی باز هـم شما مـردی اگرچه پـیـر،             از دردی و پر خوردی اینکه زمین ،درست

 ددختری زمین نخور به پیش چشم ترِ              مادری زمین نخـورد خدا کند که دگر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن فموزن شعر:                    مثنویقالب شعر:                   وحید محمدیشاعر:   

 



 124  

 

قلین همدان آموزش مداحی نورالث  جلسه   astanevesa.ir سایت آستان وصال 

 

 چشمۀ صدقی حدیث بهتر نیست  اینکه از             نیست را نام مثل کوثرفاطمه که  چنان

 ست نی جای دیگر نم خرجنفس زد نفس            ست آئـینم به لطف مـادرتان جعـفـری

 نیست  درس فتح خیبر شیعه اگر نصیب            تو صالبت درس با برد ازمی چه سود

 نیست  یاور واست آدم  هزار چهار را  تو            درس  ه پای منبرکنصیبت است غربتی چه 

 کجای کـوچۀ تو رد پـای دلـبـر نیست             چـقدر حرف حسین است در احادیثت

 نیـست  تـمام دین خـداونـد روی منـبـر             من اهل منـبر  یعـنی که ین گفتی وحس

 نیست  سنگـر سپاه عـلـم بدون سالح و            تمـعـنـاسجـهـاد نـدانـیـد عـلم بـی اگر

 نیست؟ مثل داغ مـادر کجای قـّصۀ تو            کـربـال نرفـتـه دلـم کجـای روضـه تو

 نیست؟  کـنم این خانۀ پیـمبـر سوال می            ذهـنم نه تو سوخت بـاز درخـا  مدیـنه،

 

 کشت  مرا مگوئید که صد بار یک بار             مرا ُکـشت کار شدم خـصم سـتم آسوده

 گه تیغ کـشید و به شب تار مرا کشت             گه روز مرا بُـرد پـیاده سـوی مـقـتـل

 خار مرا کـشتداغ غـم صد اللـۀ بـی             عـلـی را بَـَرم آلبُـردنـد به مـقـتـل به  

 مرا کشت  آزار یک محنت و لحظه به هر             جگرم راروز به یک شعله زد آتش  هر

 کـرار مـرا کـشت بـا دشـمـنـی حـیـدر             دشمن به همین جرم بودم و من نجل علی 

 مـرا کـشت دیـوار اد مـیـان در وفـریـ            شام آتکه زد خصم به کاشانه  روز آن

 مرا کشت  یـمارتن عـابـد ب  زنـجـیـر و            بست  ره کین دست مرا از که عدو  شب آن

 کار مرا کشت  بنویس که منصور جفا             خود خون جگر سرشک غـم و میثم ز

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل              حسین صیامی      ر: شاع  

 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 غالمرضا سازگار    شاعر:   
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 آیدمـیان می  هـم حـرف مـدیـنـه به  باز              آیـدآه سـخـن روی لـبـان می  تـا که از

 یدآـران می ن بـانـوی جـنّت نگمهـربـا            آیدگل یاسی به زبان می  که حرف از  تا

 ریزدمی  به زمین  چشمۀ کوثر اشک از

 جا بر خـیزد   خاک از حرمت دلدار ز

 امری است که از جانب خالق داریم چه این             داریم هست که ما داغ شقـایق ها قـرن

 داریم صادق   رتحضمرحمت  همه از            عاشق داریم یک دل  است اگر لطف یار

 استهدیۀ پبغمبری همان  چه گرما دین 

 دل ما جعفری است  ُمهِر بر روی جبین و

 احیا شد  دم او  چو مسیح ازهزاران صد             سخـنـش قـفـل دل ما وا شد دلبری کز

 ازل امـضا شد دادن ما روز او دل بر            گل زیبا شد  غنچه و عشق ایجاد شد و

 الیق  اوشدیم از قِـبَـِل  خـالـق که شکر

 الصادق  ملۀ قالبشنـویم از همه سو ج

 نبود  ناهید زهره و مه و مهتاب و و مهر             رخ او چشمۀ خورشید نبود به خدا بی

 نبود جاوید    زنده و او دین احمد پس از             همه امید نبود اینوصال  عارفان را به

 دارد قــرآن  سـخـنـش جـلــوۀ هـایآیـه 

 چو بـاران دارد و دیـده حـدیث لب ا ز

 دوانـیـقـی ملـعـون آمد مـنـصور زهـرِ             خون آمد قتلش به جگر سر ت برعاقب

 جـنـان بـا دل مـحـزون آمد ز مادر او            آمدجیحون   چو اشک که افتاد زمین  تا

 چو به بستر افتاد زهرش به آغشته جسم 

 افتاد مکـرر  گویی از غربت او عشق

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر:             محمد مبشریشاعر:   
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 دو لبانش شده باز  هر وقت جان دادن اگر             ازخـدا روی نی به ورد دمی جزـانی  او

 گداز داغ حسین یکسره در سوز و بود از             لحظۀ آخر خود کرد سـفارش به نماز

 خوانده می  دم همهغریبش  روضه بر جدّ 

 غریبی حسین افشانده اشک خون بهر

 عشق خدا جان داده از توان گفت کهمی             هجفا جان داد  از زهرچه در ظاهرش  گر

 آن کـوی بال جان داده غم مـادر و وز             داغ شـه کـربـبـال جـان داده  کـه از  یـا

 چه بود این همه اندوه شده قاتل او هر

 ودل ا زده جان وآتش  وای گشته شعله

 ر بودمـاد  او بره و ناله کنان در ضج            بود  آن بسـتر که در به گـمانم دم آخـر

 سـر بـودکـفـن و بی یاد انـدوه شـه بـی             بود  یاوربی  همره وبی   غربت و که در بس 

 لب داشت  مسا ذکر حسین بر که هر صبح و او

 دم آخـر به دلش داغ غـم زینب داشت

 

 این همه ماتم با اوست  اگر نیست عجب پس            ال ولی داغ محـرم با اوستگرچه شـوّ 

 رببال هم با اوست در بقـیع است ولی ک            دش شده در کـنـیه »اباعـبدهللا« مثل جـ

 اوست  پرچم با کرده ومذهبمان جعفری             کرد کرببال گرچه عـلمـداری شیعـه را

 خاتم با اوست« سلیمان زمان است که  »او            دانـممن اگر مـورم اگـر هـیچ ولی مـی 

 با اوست که مصیـبات همه عـالم و آدم             ست و سطر به سطرش روضهنامهٔ ازندگی 

 زمـزم با اوست  بانی روضهٔ سقاست و            شدجاری  اگرریخت  اگر ، غمش اشک در

 اگر غم با اوست   زهراست وارث محنت            تر نیستمحزون لفظی از کوچه در این مرثیه 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل               محسن ناصحی       شاعر:   
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 زهــرا خــالئـق بـزنـیـد از صـدا مـرا            ق زهـرالادب نزد خـا پس از سـالم و

 الیــق زهــرا کـنـد بـشـوم عـبــد خــدا            است فاطمه هام خدمت ببـنـدگی  کـمال

 سـیـنـه نـدارد مـوافـق زهرا غـمـی به            غـصـه ندارد مـخـالـف بـانـو به غـیـر

 عـاشق زهرا ست سزاوار ایچه هدیه            م استبهشت کـ محـبّـین او برای اجر

 نـاطـق زهـرا  قـسـم به حـرمـت قـرآنِ             ززنـم هرگنمی  سی روعـلی به ک بجز

 عــزادار صـادق زهـرا و مـنـم اسـیـر            زن دارد سـیـنـه حسین فـاطـمه بسـیار

 هرشب ماست  َجعفَِر بِن محمد نوای بِه

 ضرت صادق رئیس مذهب ماست ح چه خوب 

 پا افـتـاد   پـروانه زیـر  ـان کـنـم پـرگـم            تادرا افـکه سـایـۀ ابـلـیـس بر حـ شـبی

 گریه تا افتاد  میان حجـره عـزیزش به            مـحـرم کـرد خـبـرۀ مـا یـادی از امـام

 نـوا افـتـاد  ثـنـاخـوانـش ازچـرا لـبـان              کسی که از نـفـسش عـطر ربّنا روئید

 افـتاد  هاکـوچه ش چـشم همه بینبه پیـ            ل خـدابزرگ شهـر، عـزیز دل رسـو

 افتاد اش کجافـاطـمـه عـّمـامـه  غـریب             خـانـه کـسـی نـدیــد مـیـان شـلــوغــی

 سمت کـربـال افتاد  او نـگـاه مـضـطـر            شبیه تـشنه لب نیـنوا گـلـویش سوخت

 سـیـنه زد و یاد بـوریـا افتاد سپـس به            و شدتّکه گلیمی که سوخت خیره  به تّکه

 دل شـکـسـته، قـد خـم، نـگـاه تر دارد

 سـر دارد  چـقـدر روضـۀ گـودال زیر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مف: وزن شعر             ترکیب بندقالب شعر:             علیرضا خاکساریشاعر:   
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 تـش داد که نه بلکه َعلَم به دس فقط قلم            دسـتـش داد  هـمینکه ایزد منّان قـلم به

 خدای عّزوجل دست کم به دستش داد            عـالـم را  اخـتـیـار اش نـه ولیخـدایـی 

 کرم به دستش داد ابر وخواندش کریم             سـرمـان بـبـارد مـدام بر  برای ایـنکـه

 ا عجم به دستش داد خود رهستی تمام              هـاحـیـان  به شـوق پـرورش جـابـربن

 دسـتـش داد اخـتـیـار مـرا مـادرم به و            اشنـوکری  دنم پدرم بست طوقگر به

 میان روضه برات حرم به دستش داد            که نگـفـته آقـایش خـوشا بـحـال کـسی

 ایم دخـیـل بـسـتۀ کـنج ضریح پُـر گره

 ایمت پـنجـره حـسـرت افـتاده پـش نگـاه

 بیت عـصت را  م اهـلمگر صدا بـزنی            اط هـیـئت راـا کـنـیـم دوبـاره بـسـپ به

 ایـم هــمـه لـذّت صـداقـت راچــشـیـده            مان به یمن هـمنـفسی با امام “صادق”

 اهت رامـنـزلت کـرسی فـقـ شـکـوه و            شوق ایم ازتـمام شب به تماشا نشـسته 

 ـت را جـل نـعـمـت والی خـدای عـّز و            دل ما ـرا نگـیرد ازبحق حضرت زه

 بـبـیـند بـهـار جـنّـت را  حـشر روز  به            که دشمن او پشت گوش خود بیند اگر

 دسـت با مـحـبـت را  نـگـاه محـتـرم و            یاد از ایمحـرمت نامش نـبـرده قـسم به

 غـربت بـقـیـع خـلـوت را آوریم ز  در            اره پَـر بـزنـیممـان مـدیـنـه دوبـبه آسـ

 شب شهـادت را حـضرت زهـرا کنار            به ناله سر بکنیم واست به اشک  مسلّم

 شب عزای ولی خـداست گـریـه کـنیم

 کنار حضرت زهرا بناست گریه کنیم 
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 قـلـمـت کـار حــیــدری کـرده             خلق و خـویت پـیـمـبری بوده

 پـروری کـردهشیـعـه منـبـرت            فـهـمـیـدم ۱ـام فُـضـَیـلمـقـ از

 هـــاای امــــام تــمـــام دوران             مـرجــع و مـقــتـدای دنـیـایـی

 ۲ هاحـیان جـابـربن  ِسـیـلـی از             خـوار کـالم پُـر فـیضتریـزه

 درخـشیـدیخـورشیـد می  مثل            ای کـه بـا هـر روایـت نـابـت

 عــظــیـم بـخـشـیـدی  آبـرویـی            با کـالمـی فـصـیـح بر شیـعـه

 دهـان مانـدند  همه انگـشت بر            در مـنــاظــره بــا تـو عـلــمـا

 ۳میخواندند کالس تو درس در            فـــقــهــای مــذاهــب دیــگــر

 در همان لحـظه بنده میکردی            مـــردم را اشـــاره تــمــام بــا

 ۴زنده میکردی مردهیک    که تا             بـودند تو مات و مبهـوت کـار

 بـردیمی  هر کـویر که دل از            همچـو دریای رحـمـتی بودی

 1بـردینـان بـرای فـقـیـر می             ظاهراً مثل مرتـضی هر شب

 هـای عــاشـورا بـانـی روضـه            ای بودی،  خوان حسینروضه

 برای عـاشـورا ه کـردی گـریـ            هر کـجـا فـرصتـی مهـیـا شـد

 
دوست دارد که نظر   فرمود: هر کهديد مى بوده است. در روايت است که حضرت هرگاه او را مى فضيل يکي از ياران امام صادق   ـ1.  1

 .السالماآلمال، باب هشتم. در تاريخ حضرت صادق عليه اهل بهشت پس نظر کند به سوى اين مرد. منتهي از کند به سوى مردى 

 .السالم بوده استامام صادق عليهحيان را بايد بزرگترين دانشمند در صحنه علوم در قرون وسطي دانست که از شاگردان جابربن ـ2

ابوحني۳ حنفي ـ  پيشواي معروف گروه  عليههاست  فه که  امام صادق  معروف  از شاگردان  را شبلنجي در  يکي  اين مسئله  بود،  السالم 

 8سليمان در ينابيع المودة، ابن صبّاغ در فصول، و آلوسي در مختصر التحفه االثني عشريه، ص    نوراالبصار، ابن حجر در صواعق، شيخ

 « .ام»دانشمندتر از جعفر بن محمد نديده کرد:  طر همين شاگردي بود که اعترافاند. او بخاو ديگران تصريح کرده

 .السالماآلمال. ، باب هشتم. در تاريخ حضرت صادق عليهـ اشاره به زنده کردن محمد حنفيه به اذن خدا براي سيد حميري. منتهي 4

 السالمعليه باب هشتم. در تاريخ حضرت صادقاآلمال، ساعده در شب. منتهي ـ نان بردن آن حضرت براي فقراي ظلة بني ۵

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   چهار پاره  قالب شعر:                    محمد زوّار    شاعر:   
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 مـثـل ابـری بـه نـالـه افـتـادی             کـجـا فـرصتـی مـهـیـا شد هر

 ادی سـالـه افـتــ یـاد طـفـل سـه             یــاد گـهـوارۀ عــلـی اصـغــر

 کــردییـاد طـفـل ربــاب مـی              دیدیمی هر زمان شیرخواره

 کــردییـاد بــزم شــراب مـی            جـان  نـاگـهـان بین روضه آقـا

 خوردند  هم رقم های توروضه             آخـرش هـم شـبـیـه عـاشــورا

 1ـنـه کجـا تو را بـردند؟ بـره  پا             بــدون عــّمــامــه عــبـا وبــی 

 سری کـشیده نشد معـجری از             ای ولـی آقــاکـجـا رفــتـه  هـر

 پیکـری بُـریـده نـشد از سـری            باقی هست  هنوزشکرش  جای

 از پیکـرش جدا کردند  که سر            بـمـیـرم بـرای مـظـلـومـی من

 مــادرش جـدا کـردنـد جـلـوی            حــیـا هـا ســر امــامــم رابـی 

 ـد کـردن و رو تـه گـودال زیـر             من بـمـیـرم بـرای جـسمی که

 نـیـزه را در گـلـو فـرو کردند            پیش چشمان خواهـرش زینب

 

 مرکب دویدن مشکل است  پی در برهنه  پا             مشکل است در کوچۀ ظلمت کشیدن  را نور

 است  را به روی خاک دیدن مشکلآسمانی             قیامت میشود تد،ن گر بر زمین افآسما

 لب چشیدن مشکل است   دانه مرگ را بر دانه            تیره چون دل منصور بود  ،انگورخوشۀ 

 شنیدن مشکل است  را ز پشت درنالۀ زن              است خوان مادر روضه خانۀ آتش گرفته،

 مشکل است رسیدن مقتل   با اسب در  ده نفر             رسید  شمشیر….پیغمبر  یکبرادشت قاتلی 

 
 بیت زیر به جهت انطباق بیشتر با روایات معتبر تغییر داده شد.  1

 کـشان بُـردنـد را کـشان  بـدنت            انـد آقارا شـکـسـتـه حـرمـتـت

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل            میثم مؤمنی نژاد   شاعر:   
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 ایمایم و اّمـت شـیخ االئّمههما شیـعـ            1ایم االئـّمه مـدیـون مـرحـمـت شـیـخ

 ایمکـرامت شیـخ االئـّمه خـورریـزه            ایممحـبّت شـیخ االئـّمه  سـرشـار از

 کرد رقراو بی زن سینهش ما را وال

 بر کشتی نجات حـسینی سوار کرد 

 شدیمدودمـان بـانـوی عـالـم نمی  از            شـدیـمآقـا اگـر نــبــود که آدم نـمـی 

 2شدیمپرچم نـمی   های هیأت ودلبسته             شدیممحـّرم نـمی قـراراین گونه بی 

 ترین شدیم  عاشق که گذاشت خود   عمر او

 شدیم نشین   هروضل صادق و دیم قاخوان

 کنم به هوای بقیع اوخون گریه می             بـقـیـع او  یگـرفـتـه برا امـشب دلـم

 هـوای بقـیع او امشب به یاد حال و            گـرفـتـه عـزای بـقـیـع او جـان مرا

 کنیمگریه می  مجلس مصیبت او در

 کنیمگریه می  با فاطمه به غربت او

 مسمار زنده شد هم ماجرای آتش و            زنده شد دیوار  و ن درجرای آهم ما

 اشرار زنده شد  هم کـیـنه مغـیـره و            زنـده شد کرار کـسی حـیـدرهـم بی 

 
عر  عناي شعر بيت اصالح شده که در متن شم   کنيم به منظور انتقال بهترزير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي   بيت.   1

 اين صفت هستند  ؛ زيرا همانگونه که در قرآن آمده منت گذاشتن صفت مذمومي است و ائمه مبراي ازدآمده را جايگزين بيت زير کني 

 ايمايم و امّـت شـيخ االئمّه ما شيـعـه             يماست زير منّت شيخ االئمّه عمري 
رهبري نيز متذکر شدند عالمت هيچ گونه ريشه   را همانگونه که مقام معظمنتقال صحيح تر شعر تغيير داده شد زيزير به جهت ا  بيت.   2

  رفته شده استصليب گ تاريخي يا روئي ندارد و بيشتر از

 شديم پـرچـم نـمي  ديـوانة عـالمت و            شديم محـرّم نـمي  قـراراين گونه بي 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:             مربع ترکیب: قالب شعر          حسین رحیمیانمحمد شاعر:   
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 حیاستبی ،مثل مغیره استربیع   ابن

 ناسزاست  و  آزار کارش همیشه طعنه و

 را پـیـاده امام  بُـرد پـای وکـرد  لـج             راالحرام  شکست حرمت بیت ظالم،

 زاده بــا احــتـرام را شــاه بــزرگ            آن مـرد سـالـخـوردۀ واال مـقـام را

 دین  پای پـیاده امام او روی اسب و

 خورد زمین  دوباره علی می ها کوچه در

 هاش زهراست جامه  چادر خاکی شبیه            ماجراش استواویلتا به کوچه کشیده 

 پاش   بین دست و است لرزه چرا  افتاده            گرفته ره نگاش شک،اهای حلقه  نای

 1یاد کـربالست پای پـیـاده نـاله زنـد،

 حرمتش بخدا بدترین جفاست  هتک این

 ساربان نداشت حرمله و  زجر و خولی و             سنان نداشتخدا که حضرت صادق  شکر

 شراب داشت ولی خیزران نداشت  بزم            شتندازبان  برای دختر شیرین سیلی

 نرفتها جگرش نیزه خدا که در شکر

 پا نرفت بعد از شهادتش بدنش زیر

 
با روایات معتبر حذف شد؛ موضوعابیات زیر به دلیل مغ.   1 سيد بن  ربیع که ملعون و ابن احضار امام توسط منصور   ایرت 

شيخ عباس قمي در منتهي اآلمال ص    1۹۵ص    4۷ر ج  مهج الدعوات عالمه مجلسي در بحاراألنوا  1۹2طاوس در صفحة  

در  در شهر بغداد اتفاق افتاده است نه    دیگر علما و مورخین آن را روایت کرده مدتها قبل از شهادت امام وو   1۳۹۳ص    2ج  

ن امامه به  مدینه؛ و مطالبی همچون سجاده کشیدن از زیر پای امام، شکسته شدن نماز، تازیانه زدن؛ به زمین افتادن؛ پیچید

 حضرت زهرا نادرست است و مغایر این روایت معتبر است؛ دور گردن امام علیه السالم و دشنام ابن ربیع به 

 کربالش مدینه است  شهر مردپیر  این           هاشیاد عـمـه ه نـاله زند،پای پـیـاد

 اشت ساربان ند حرمله و  زجر و خولی و          نداشت مدینه سنان  شهر شکرخدا که



علیه السالم   نهم: امام جعفر صادقدرآستان وصال؛ جلد   133   
 

000
 

 نشد جگر  جز دلم سوز ز خبر کس با            دا با خـبـر نشدغـربـتم کـسی بخـ از

 شرر نشد خانه در آن زمان؛ چو دلم پُر             دل نه هـمچو ام اّماآتش گرفت خـانه 

 پسر نشد لگد بی ضرب  اینجا زنی ز             نبودآبستـنی   زنِ  ،درکه سوخت  وقتی

 نشد  کـرب وبال بـیـشـتراّما ز ظـلـم              امخانواده من و بر  هرچه برشد ظلم 

 نشد سر تن دست و بریده زاینهمه با             امپـای پـیـاده در پـی مـرکـب دویـده

 

 اشتـباه انداخـته  فهـم خود در مـاه را در           روی قرص ماه انداخته به  راش نگاه تا  

 سیاه انداخته  چشم این درچشمی هرکسی            شد مهتاب از  های پرشب مثل روزگارش

 صادق آل عـلـی را هم به چـاه انداخـته            روزگاروفای که دست بی   ،یوسفنه فقط  

 راه انداخته   ای آتش بهپشت درب خـانه            آن کوچه را روزگارکرده  هم تکرار باز

 نگاه انداخته  درشکاف  ازکوچه   چون به           اندخانه  یک درِ پشت دیده که  را چل نفر

 گناه انداخته یک بی پهلوی   خویش را بر           درون زهـر هم مانـند مـیخ تـیـز اما از

 آه انداخته  صدبار خودش حرف بین هر            وعظئمه وقت اال  کاری کرده که شیخ زهر

 گـاه انداخـته  گاه باال بُـرده دستـش را و           مادرش مثل که فرزند کاری کرده زهر

 راه انداخـته  کربـالی دیگـری امشب به           با عطش پیرمردی خسته در گودال حجره 

 زیـر پـای زائـرانـش بـارگـاه انـداخـتـه            امامی بارگاهش قد کشیده، این امام هر

 بر فرازش گـنبدی از جنس ماه انداخته            جنس دل ازمرقدی  بارگاهی از سکوت و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:                 محمود اسدیشاعر:   

ناعلفاعالتن فاعالتن فاعالتن فشعر: وزن                     قالب شعر: غزل                مهدی رحیمیشاعر:   
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 نداشت  جگر از  به غیر ام کباب،من سفره            از مـهـر، آسـمـان مـدیـنـه اثـر نـداشت

 نداشت بیشتر جگر دل نصیب،داغ  جز            «ایمآن شـقـایـقـیـم که با داغ زاده  »ما

 نداشت  زر  تشتِ  و چوب تر آنجا یزید و            شب مرابه بـزم عـدو نیـمـه بُردنـد اگر

 نـداشت  تـن امـیـد دیـدن روی پـدر یک            اماز کـودکـاِن لـرزه به پـیـکــر فتتــاده 

 نداشت  این پسر خود مادر زسهمی دگر             شده خانه سوخـتـن گـویی مـدیـنه رسـم

 ای پشت در نداشت فاطمه  گر خانه سوخت،             شکر آتش گرفت، ام اگرغم نیست خانه 

 

 نشانه گرفت   بود خون،بسی دل مرا که             غم زمانه گرفت  تیرطرف به کمان   هر ز

 شب اشک دانه دانه گرفت ام همه یدهد  ز            جّد خویش علی سالها بخانه نشاند چو

 زبانه گرفت  من که آتش از درو دیوار            یاد  خـانـۀ زهـرا نرفـتـه بود از هـنـوز

 نـالـۀ شبـانـه گرفت  به زمـزمه و مـرا             ـجـوم آوردام هبه کـاشـانـه  سپاه کـفـر

 کـنج آشـیانه گـرفت  در مد ودل شب آ            مـرغ سوخته را ـاطمه صیّاد،ز باغ ف

 بـهـانـه گـرفـت  مـن بـارهـا پـی اذیّـت             سـر بـرهــنـه و پـای پـیـاده بُـرد مـرا

 آن میانه گرفت  درخصم تیغ به قتلم که              ر بـدنـمهـنـوز خـسـتـگـی راه بــود د

 مردم زمانه گرفت  ج غم ازمو مرا به            هزار شکر که زهـر جـفـا نجـاتـم داد

 تازیانه گرفت جفا گه به   که گه به زهر            رسول گرفت آلرسالت  خوب اجر چه

 جاودانه گرفت  قام و سروری و قدرم            »میثم«  ما گرفت تا سمت نـوکـری ز 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                غزل      قالب شعر:             انی       علی انسشاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل               غالمرضا سازگار    شاعر:   
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 داشتصبح صادق که شب پیش  ای مدینه              داشتچشم خود شقایق افق  در که چه شد

 میل سابق داشت استاد، رحلتـش  که بهر            اخــتـالف نـبـود عـلـمـیـه  حــوزهٔ  مـیـان

 رد عاشق داشتکه ممریدی  هزار چهار            مـانـنـدمـراد مـی تا هـمـیـشه دگـر بـی  و

 تمـشـارق داش در هـزار قـلـّهٔ پُـر نـور            خورشیدش رفت عمر به سمت مغرب اگر

 داشت منافق  آن فرقهٔ  ها که ازچه ِشکوه            کردنهان می  دل به  غم خودُشکوه   چه با

 دقـایـق داشت روضـهٔ گـودال در چـقدر            به غـیر داغ محـرم گـلی ز بـاغ نـچـیـد 

 شت حدائق دا نفسش عطری از در همان که              خـلـیــل بـود ولـی آتــشـش ســالم نـشـد

 ت داش« قال االماُم صادق» که و ماند شیعه            مکـتـب رفـت  ر طائـفـه آمـد هـزارهـزا

 محضرش این است ای حقیقت علم سخن به

 نـدیـده چـشـم زمـانـه طلـوع این هـمـه حـلـم

 آسـمـان نگـاهـت بود به پـنـجـرهٔ  که رو            کـدام بـغـض گـلـوگـیـر در پگاهـت بود

 که رزمگاهت بود هـاییحـریـم مـدرسه            توستحکمت   علم و تب شمشیر در نوزه

 چاهت بودبه بغِض سر از شب مدینه پر             عـلی ها که همچوام این نخـل گواه گفـته

 هـا پناهـت بودخـانه فـقـط شعـله  که بین            نـمانـده جـز گـل اللـه به بـاغ ابـراهـیـم

 عـذرخـواهت بود نیز که قـلب دشمن تو            تو شکست حرمتشبی می نیمه  چنان به

 بـه قــبـر ســادهٔ ارواُحــنـا فـداهـت بـود            ضریح وشد اگر دست کم سه شمع چه خوب می

 بـرای غـصهٔ تو کـاش جـای صبـری بود 

 و دست کم به مـزار تو سنگ قـبـری بود 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:           ترکیب بند ب شعر: قال            جواد محمد زمانیشاعر:   
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 سرای تو  وصحن  همهدوستان های دل             ای توعز همه وقف ماچشم  ای اشک

 گــرم زیــارت حــرم بـا صـفــای تـو             سوی مـدیـنه دلـم جـانب بقـیـع  چـشمم

 تو  ما گـشت جـای دل بـقـیع نه!  خـاک            چیده شد تو  بر  ای که خاک لحدلحظه از

 کـنـار قـبـر تو گـریـم برای تو؟  تا در            شــودز مــی آیـا دِر بـقــیـع شـبــی بــا 

 تو   جـای پـای آنکه بود عـرش خـدا  با            بـسته تو را سوی قـتلگـاهبردنـد دست

 دعـای تو  یخامـوش شد چگونه صدا            اتشـبـانه  مـسیـح زنـدۀ ذکـر ای صـد

 تو  ُگـل بـزم عـزای هـای دل،ای پـاره            پاره شد کین جگرت پاره  زهر ز آخر

 کرد گـریه خـتم رسل در قـفای تو می            تا بقـیع تشـیـیع شد چو پـیکـر پاک تو

 عـالـمی هـمـه بـادا فـدای تو  ای جـان            زهر شرار بدنت از  آب شد چون شمع،

 تو خـدای از نگـشت به غیر گه کسیآ            غـربتت غـم و اندوه و ا نه میثم ازتنه

 

 جگر سوخته کرد جگرى سوخته یاد از           ام افروخته کرد داغ صادق شـرر سیـنه

 سـوختـه بود  جفــا؛ باز هم از اثر زهــر           افروخته بود جگرى سوخته کز داغ بر 

 شرر انداخته بود به جانش  منصورزهر            که لـواى شـرف افـراخته بود آن امامى

 چار طرف خـانه او را به میان  آتش از           زمانبگرفت ز طاغوت  که  آن روز آه از

 راه مى رفته و می گفت منم پـور خلیل            آتش، ولـّى رّب جـلیـلوندر آن خـرمن 

 کـرد ىیــاد آتـش زدن خــانــۀ زهــرا م           کرد خانه تماشا مى را چون به در شعله

 داند  چه کرده است خدا مى با دلش زهر           داند که هم ظاهـر و هم باطن مـا مى  آن

 رونق دیگر از او یـافت گـلستـان بقـیـع            ه دامـان بقیعقبـلۀ عشق است ب چارمین 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:           غزل        قالب شعر:             غالمرضا سازگار    شاعر:   

نتن فعالتن فعلفاعالتن فعالوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر:             ؤید      سید رضا مشاعر:   
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 1دی و شکر حق که دوباره به سینه دم دا            قـلـم دست من قـلـم دادی بـنـام نـون و

 تا که رو زدم دادی هرآنچه بود به تو            زیـاد از سـِر من بود هرچه کـم دادی

 ام مـسلـمـانمشیـعـه  تو به یُـمـن مـنـبـر

 م جـزو زیـر دسـتانـ س توییرئـیـ اگر

 تـو  آشـنــایـی  ام بــخـدا مـن زرسـیــده            هـم هــوایی تـو ام بـازکـبـوتـرم! شـده 

 به سینه سنگ تو دارم مـنـم فـدایی تو             روایـات کــربـالیـی تـو  ام زسـیـنی حـ

 اممیـبـری  کسی نـبـرده مرا تا خـدا تو

 امان جعفـریشیعـی خوشم که شیعه از

 برای نـشـر والی عـلـی سـفـیـر بساز              بساز غدیر از تصویری  ه منبر و برو ب

 ابـوبصیر بساز  ُزراره یا که مفـّضـل،             سازدم فـقـیـر بهـزار مـجـتهـد از مـر

 مـقـام مرجـعـیت بـیـن عـالـمان داری 

 جـلد به جـلد بـحـاراالنـواری  نـور تـو

 عـلی عـلّیِ لـب تو رسـیـده بـر لب ما              رب ما یا رسیده است فیضب تو یار ز

 مکـتب ما  به حکم تو شده گریه عـیار            هامذهب کل ست   خوردهگره به نام تو 

 توشب است و برسر خاکت نشان نداری 

 خوان نداری تو  ای و روضهمانده غریب 

 
کنیم به منظور  می  پیشنهاد ؛ت ایراد محتوایی در عدم رعایت شأن اهل بی وجود بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.   1

بیش ایراد موجود و حفظ  مهمترین وظیفه هر مداح است؛ بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را    که  بیت   اهل تر حرمت و شأنرفع 

  یسته نیست با این الفاظ امام را مورد خطاب قرار دادشا ،کنیدبیت زیر  جایگزین

 دم تو گرم که براین شکـسته دم دادی             قـلـم دست من قـلـم دادی بـنـام نـون و

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             مربع ترکیبقالب شعر:           سید پوریا هاشمی شاعر:  
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 غـربت شد قـای شهـرزی آدوباره رو            خلوت شددوباره خبررسید که درست 

 شد بت صح تند    به پیش چشم همه با تو            جـسارت شد  خدا کند که بـمیـرم به تو

 1ای وای  ها کشید، برای کشتن تو نقشه

 ای وای  تیغ را کشید، از نیام سه بار و

 نیزه تابان بود اش روی شبه  یک هالل            ای که گرفتار نیزه داران بودچه عمه

 بـنـدان بـود کـوفـه راه  بـرای دیــدن او            آنهـمه نامـرد سخت حـیـران بود نمیا

 محک میخورداش فاداری عاشقانه و چه

 عوض صد نفر کتک میخورد  تنه  و یک

 

 

 ات  بهانه امشب ام ها گرفـتـه چون شعله           ات آشــیــانــه دگــر آتـش گـرفـتـه بــارِ 

 ات است گوشه به گوشه نشانه  اینجا پُر           توست نگرم خاطراتِ  ای که می  گوشه هر

 ات  ست خانۀ من روضه خانه شده حاال           شوم دیـوار و دود و آتش و لبخـندهای

 ات  ام بـه یــاِد تــو و نــازدانــه اُفــتــاده           نندک ام گریه می پِی زِ  کودکان امشب که

 ات یک سو کـسی که باز زنـد تـازیـانه            های او گریه  ام و عمه یک سـو تویی و

 ات  شانه و  دست من شکسته مگر ای وایِ             عـلـیآخـر جـدا شـد از کـِف تـو دامـنِ 

 
حذف شد؛   شد و همچنين دو بند آخر به دليل مستند نبودن  زير به دليل مغايرت روايي و مستند نبودن تغيير داده  ابيات  .   1

ابن ربيع در  هاحضار امام توسط منصور و به واسط هواقع ـ1 چند نکته را بايد توجه کرد السالم علیه شهادت امام صادق در

افتاده است نه مدينه  اتفاق  ام   اين موضوع و    بغداد  ام بوده و هيچ ارتباطي به موضوع  مدتها قبل از مسموميت و شهادت 

کشيدن؛ به ديوار خوردن؛ تازيانه زدن ؛ به    السالم  علیه  ده از زير پاي امامموضوع سجا  ـ2  ندارد  السالم  علیه  شهادت امام

امامه به دور گردن امام افتادن؛ پيچيدن  ابن ربيع به حضرت زه السالم  علیه  زمين  ... صحيح نيست و مغاير  ؛ فحاشي  را و 

 ير گـريه زدي آمدند و خـنـديـدند تو ز               خـنديدند عصاي دست تورا پا زدند و           ت معتبر استروايا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                غزل      قالب شعر:                حسن لطفی     شاعر:   
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 زائـر غـربـت نـگــاهـش بـود             که حـضرت جبریل امامی آن

 صد فـرشته کـنار راهـش بود             کردهمین که طی می  ها راکوچه 

 کـردندپیش پـایش خـشوع می             ارکــان بــا ارادت تـــمــامــی

 کـردنـدرکـوع مـی هـاآسـمـان             قـد و قـامـت کهـن سالـش بـر

 عــیـسـی بـود  مـایـۀ اعــتـبـار            اعـجـازش نـفـَـس قــدسـی پُـر

 افـتـخــار تـبـار عــیـسـی بـود             رشته بـارانـش«جـانـمـاز »فـ

 داد ـوی »اِنّـما« می سخـنـش ب            حـرف هـایـش بــرادر قــرآن

 دادخــرجـِی راه کــربــال مـی             دشاز هـمان مال فـاطمّی خو 

 اشوراستهای عـوقف مرثـیه             خـــانـــۀ آقـــا  در و دیـــــوار

 این حسیـنـیّۀ بـنی الّزهـراست             به خـدا خـانه نیـست این خانه

 گیرند از حضورش ستاره می             دمست که مـر ایاین حسیـنـیّه 

 گـیرند خـواره می روضۀ شیر             جمـعـه بین این خـانه شبِ  هر

 دیـوار خـانه یـارش شـد در و            یـاریبـی  کـسـی وسـر بـی  از

 عاقبت دچارش شد  کرد، گریه             قـدر هـای مـادرش آنبهر غـم 

 پیداستاش های خستهاز نفس             دِن آقــــــاآی مـــــردم! دویــــ

 اش پیداستصدای شکـسته از            شـکـسـتـگـی دلـش آی مـردم!

 دور تـا دور شهـر گـردانـدنـد            بردند  را تو وب شد خوب شد ش

 نچـرخاندند   کوچه تو را کوچه            این شهرشلوغی خوب شد در 

 من  ن سرای  وریسمان  و این تو            لب گـفـتی یرگریه کردی و ز

 من  آه… افـتـاده اسـت پـیـکـر            پـیـراهــنـم شـده خــاکـی… آه

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   چهار پارهقالب شعر:             علی اکبر لطیفیان     : شاعر  
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 ریخته می داخل جامت  شش جرعه خدا           ازل خورده به نامت دانگ دل از روزشش 

 امـامت یـده است به ما عـطررس امروز           که به این شکل ت پُرنفـس تاریخ شده از

 غــالمـت دهــرنــد غــالمــان عــالمـــۀ            تو معـدن عـلـمی و عجـب نیست بگویم

 کالمت به فحـوای ست نـرسیده شخصی           هـرگز های توگ سخـن کهـنـه نـشده رن

 درس هـشامت ت سرمفـیـد اس شیخ صد            هـمـیـن بـس  فـایــده عـمـق کــالم تـو از

 عـلم اصـل قـیـامت آمـیـخـتـه با جـوهـر           قـلـم بـود ازین رو آن روز تو شمـشـیـر

 آمـده بـیـرون به سـالمت  بـیـن تـنـور از           فـت بـه آتـشر  قـربـان غـالمت که اگـر

 تـلـخ به کامت  اگـر دنـیـا شـده ایـنـطـور            آتش به گمان سوخت در تو عمررینی شی

 خـتـامت  درد شده ُحـسن لب تـشنـگـی و           عـلـی داخـل گـودال مـانـنـد حـسـین بـن

 

 سرخی چشمان ترش را  از ایغمنامه            دنـیـا خـبـرش را بُـردنـد بـرای هـمـه

 را پرش  زده زهـری همۀ بال و  آتـش            حتی رمقی نیست به دستان ضعـیفش

 تـمام جگـرش را  هم شعـله زده زهـر            اش شدهم سن زیادش سبب خـستگـی

 همۀ دورو برش را  زانـده زآهـشسـو             انـندنگر عـیالـش هـمگی دل  اطفـال و

 آنشب که شکـستـند گـمانم کـمرش را             خورد  زمین مرکب دشمن به  که پی   آنشب

 ورش را  بـدجـور شکـستـند دل شعـله            به مقـامـش   ادبـی شدحـرمتی و بی بی 

 محـتـضرش را حال بـد  ـدنـد هـمه دی            تـنـش آب شـده گـوشـۀ بـسـتـر آنـقـدر

 پُرکرده غـم کوچه فضای سحرش را             خود روضه گرفته برای دلعمریست 

 پـشت درش را  آن نالۀ در در وآن مـا            سخت است برایش که فراموش نماید

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 سید محسن علوی   شاعر:   

 

ل مفاعیل فعولنمفعول مفاعیوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 محمد حسن بیات لوشاعر:   
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 کرامات اینچنینهیچ کس جزتو  ندارد که           مـقـامات اینچـنین آیدحـدیث لـوح می از

 نیات اینچنین  عشق توست،محکوم  سالها           ابیات اینچنین توصیف یک شأن تو مانده در

 ریـاست با شما ائـیم وتا ابـد مـرئـوس م

 شما  ا رسانده تاشصت هرکسی ما ر ناز

 شما باال گرفت عصر ازاستدالل  بحث و           با کرسی درست پا گرفت  انقـالب عـلم،

 گرفت جاهرکس اینجا   مفاخرجزء  میشود           فقه ما از نور فـقه جعـفری معـنا گرفت

 ندکـمی  راه پـیـدا  راه گـم کـرده کـنـارت

 کـنـددمت پـیـر زنی کـار مسیـحا می  از

 مـا تـویـی  ـازنـی   نـیـازیـم واز بـقـیـه بـی            مـا تـویـی آبـروی پــرچــم در اهــتـزاز

 تویی  ما ساز که تنها چاره کن شفاعت پس           ما تـویی نـمـاز ما هـمـه اهـل نـمازیـم و

 مانگپس بی  عـاشورا تویی!  بانی ترویج

 خوان روضهات یعنی حسینیه شما هم خانه 

 دهآشـنـا غـربت ش این دیـار در سـهـم تو           شده خلوت اتخانه  ومجلس درست شلوغ 

 شــده الـهــی سـلـب امـنـیـت  خـانـۀ امـن           هم پشت دری لـبـریز جـمعـیت شده باز

 آتشی از خانۀ زهرا به این در هم رسید

 رسید جعـفرهم  به  ته حیدردست بس ارث

 ی ابلیس زاده رفتنیستاعـده  حق با نور           ارالعـباده رفـتـنـیـستد پیرمرد شهـر از

 عـبـا پای پـیـاده رفـتنیست عـمـامه بی بی            اراده رفتنیستشد پس بی  بستهدستهایش 

 پشت اسب حاال میدوی  کوچه به کوچه در

 تنها میدوی  عـارپیـش چـشـم مردمی بی 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل وزن شعر:        مربع ترکیبقالب شعر:           سیدپوریا هاشمیشاعر:   
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 ست؟ شما هم هلهله راستی آقا بگو دور           ست سلسلهبند  تو  دست و  گردی گرچه کوچه 

 راستی آقا دلت دلواپس یک قافـله ست؟           ست؟راستی بر پای تو از خار صحرا آبله 

 نیزه نیست  داری هم اگرباشد سری بر  نیزه

 قلب هجده پارۀ پیغـمبری بر نیزه نیست 

 

 پـاره  با زهـر پـاره قـلب امام را کرد،            زد شـراره جان آفـریـنش منـصور بر

 قلب سنگ خاره که ناله خـیزد از باید              شـّوال شد محّرم باهلل قـسم از این غـم

 شراره  باال روددون گربه  اش خانه   کز            حـیدر این بود ارث مادر آن عزیز بر

 هماره خصم دون   از ید آزاردکه  بس  از            لب رسید برجانش  شب  بین راه آن در

 پیش رو سواره این پشت سر پیاده او            1خسته  حال حضرت به زین نشسته روی او

 ه بر پارۀ تن خود یک لحظه کن نظار            آهی آر نگـاهی از دل بر  یا مصطفی!

 ـد دوبارهمـدیـنـه تکـرار ش در داغ تو            قــرآن نـاطـق تـو قـتـل صـادق تـو بـا

 اشاره قـتـل او منصور بارهـا کرد بر            لحظه لحظهسینه  اش ریخت دردشمن شراره 

 گوش گوشواره  خصم ازنبردشان  دیگر            چـند دخـتـرانـش دیـدنـد داغ بـابـا  هـر

 ها سـتاره زخـم  تن از دیگر نداشت بر            پنهان رویش در ابر خاک، ید ماهگرد

 شـمارهدرد بی با حـساب وبا رنـج بی             این جهان رفت امام صادق مظلوم از ثممی 

 
انتقال   انطباق مطالب با روایات مستند و معتبر و منظور  به  کنیممی   پیشنهاد  بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما.   1

 .کنید زیر بیت جایگزین را آمده شعر متن در که شده اصالح عنای شعر، بیتبهتر م

 پیش رو سواره این پشت سر پیاده او            بسته دست روی زین نشسته این با دو او

نمفعول فاعالت نمفعول فاعالتوزن شعر:               غزل   قالب شعر:              غالمرضا سازگار   شاعر:   
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 به عـالـم ستون مذهب را بنا گـذاشت            مکـتب را همان امـام که احـیـا نـمود

 در آسـمـان امامت هـزار کـوکـب را            رد ک روشن خویش  ایمان و حکمت و  علم به

 هـر مـعــذّب را نـجـات داد ز بـیـداد،            کـمال حاصل شد ـالمش،ز انقـالب ک

 مـهـذّب را هـزارها خـلـف صـالـح و             عـالـم عـمل پرورید در علم و به نور

 را لب صادقش آراست جعفری فقه هب             بـاقـرالعـلـوم گـذاشت بنای حوزه اگر

 علت بالندگـیست مذهب را دو که هر            ستقرآن ا و شیعه حدیث  حیات مکتب

 صادق دین پشت ظلمت شب را شکست            سجـاد و بعـد باقـر بال، و بعـد کرب ز

 رااغـلـب  هـدایت نمـود بیت، به اهـل            ظلم دشمن گـفت میان محفل علمی ز

 زینـب را  حـقـوق حـسین و ادا نـمـود            استرواج داد که راه عروج ما روضه 

 آن دل مـقـّرب را دشمـن او شـکـست            گـنـاه شیـخ االئـّمـه چه بود ای مـردم

 شبیه فاطمه در شعـله گـفت یارب را            شبـیـه حـیـدر کـرار دست او بـسـتـند

 مــؤّدب را ادبـی سـیـدی دوبــاره بـی             نماز و هجـوم نامـرداندوباره وقـت 

 غـربت لـبـالـب را  کجاست دادرسـی،            ان امـام پیـرش نیستچرا کسی نگـر

 صدای بغض گـلوی رئیس مذهب را            نـشنـید یک نفـر میان آن همه شاگـرد

 مـهـیـا نمود مـرکـب را خـویش برای            الطاعه را پیاده کـشاند امام مفـتـرض

 عــذاب کـنـد دشـمـن مـکـذّب را  خـدا             زبانم الل !  ین ناسزاصادق د به روی

 فــتـنـه بَـَرد مـردم مـذبـذب را هـنـوز            است رسم اهل دین به دین تهمت بی  هنوز 

 آن شب را های روضهکرد همه  مرور            به یاد تـاول پـای سـه سـاله که افـتـاد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                 محمود ژولیده      شاعر:  
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 خورد  عرش به روی سر زهرا وسطدست            م شده و بر در خوردآتـشـی بـاز فـراهـ

 خورد لشکراز کینۀ این  دل خون قدر چه           :گفت میموی سفیدش  به همه اهل جهان

 حیدر خورد  این شهِر بال، هایی که در غصه           کـرد تجـّسـم می همه انـدوه، داشت با آن

 که بر مادر خورد داغ آن ضربۀ آنروز           د تـازه شدهنکـنـ است چـرا او؛ قـرار بی

 خورد  اش خنجر حنجره که بربود   ای کشته           اش ارثـیـه از خیـمه گهِ  خـانـۀ سـوخـتـه

 

 الـسـالم ای زادۀ خـیــرالـنـسـا             الـســالم ای صــادق آل عــبـا

 گـدا هــر السالم ای دستـگـیـر            ـم نـبــیـالم ای عـالـم عـلالـس

 اتـی  هـای هــلای شـکـوه آیـه             وجودت روشن است نور عالم از

 بهترین مشکـل گـشای کار ما            رسداین احادیثی که از تو می 

 با منصورها  تو سخت شد کار            خوددر دوران   توخون دل خوردی 

 روضـه دار دائـم خــون خــدا             بودالحسین شهر   بیت اتخانه 

 بـال هـای کـرخـیـمه  سوختی با             سوختی ات آتش گرفت وخانه 

 مرتضی  حال بهکردی می گریه              بـا دست بـستـه بـردنت  بارهـا

 اهل بیت تو ندیـد این قصه را             …که خدا را شکر اما کشتنت

 حـیـاآه از شـمـر و سـنـان بـی              ـواهـرشخ از داغ حسین و آه

 وفــاـیـان بـی ایـن کـوف بـر  اُف            دلش سوز گفت بامی خواهرش 

 قفا که قطع کردند از آن سری            زنان باالی سر سر برمادرش  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل               محمد حسین رحیمیانشاعر:   

 

نفاعلتن فاعالتن فاعال وزن شعر:                     قالب شعر: غزل            پوریا باقری        شاعر:   
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 تدر گـدایـنـد بر صدهـا ابـوبـصیر            نـام مطهـرت منـبر شرف گرفت ز

 نفس ذره پرورت عیسی شدست از             هرکس نـشست چند دقـیقـه برابرت

 بالـم شکـسته حـال مرا روبـراه کن 

 کن  سیدی به خاک رهت هم نگاه یا

 با تو گرفـت رنگ اجابت دعای ما             ـدای ماای منـشـاء نزول عـطای خ

 های ما دین شما حـوزه رهـستند زیـ            خالیست در بقیع غریب تو جای ما

 افول نیست  را خورشید علم حضرتتان

 نیست  اصول و فقه معلم کسی  تو جز

 عقلی بده که عاشق مجـنونتان شوم            شوم بده که شیعـه محـزونـتان  اذنی

 شوم ۱که هارونـتـان العـزیز  یا ایها            شوم جیحونتان  و چشمی بده که زمزم

 ـرم تـنور کن من را زلطف وارد هُ 

 کن  نور کرم غرق  سیاه را ز این رو

 بسته نشد بروی کسی درب منزلت            مقـابـلت ـت دست گـدا ازخـالی نرف

 فاضل گـلـت هستند شیـعـیـان تو از            بـوس شـکـیـبایی دلـت ایـوب دست

 مـا زیـر دین جـعـفـر آل مـحـمـدیـم

 دیـممحـمـ آل شاهـیم چون که نوکـر

 کربالست  حریم شما عین لب ماق در            هاستشیعه  قلب در تو  صحن و طال گنبد

 تو چون مشهد الرضاست ضریح گلدسته و            بپاست ایروضه زنی سینه اشک و هرلحظه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:           مربع ترکیبقالب شعر:           یسید پوریا هاشمشاعر:   
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 خلوتت قبر بر دور و که نیست زائر

 جز مادرت که آمده امشب زیارتت 

 را دست بست آه پیش نگـاه خلق تو           1شکست آه  ات آخرحریم خانه  دشمن

 بین کوچه بند دلت را گسست آه در            ل زارت نـشـست آه،د یاد مدیـنه بر

 ..دمی که مـادر سادات را زدند یاد

 ها زدندوسط کوچه یاس شکسته را

 پای پـیـاده قـوت جانی نـمانده است             دنبال مرکـبی و تـوانی نمانده است

 که روضه بخوانی نمانده استتوان  و  تاب            است نمانده بمانی اینکه راهی برای

 بود خراب حالت  درد بودی و لبریز

 بزم شراب بود  قلبت به یاد زینب و

 آل رســـول وارد بـازار شــام شــد            یـاد دمی که دور حـرم ازدحـام شد

 بالـش شکـسته از اثر سنگ بام شد            الحـسیـن وارد بـزم حـرام شد اخت

 دل آسمان زدند داغی عجیب را به 

 پیش نگاه او به لبی خـیـزران زدند 

 
؛  رمستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب و مغايرت با روايات معتب بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.   1

  جايگزين   ار  آمده   شعر  متن  در  که  شده   اصالح  بيت اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ کنيم به منظورپيشنهاد مي

منصو.کنيد  زير   بيت توسط  امام  احضار  موضوع  اب ر؛  و  که نملعون  در صفحۀ   ربيع  طاوس  بن  الدعوات   ۱۹۲سید  مهج 

ج   بحاراألنوار  در  مجلسی  ع  ۱۹۵ص    ۴۷عالمه  ج  شیخ  ص  اآلمال  منتهی  در  قمی  و  ۱۳۹۳ص    ۲باس  علما  ديگر  و 

شهر بغداد اتفاق افتاده است نه در مدينه؛ و مطالبي همچون  مورخين آن را روايت کرده مدتها قبل از شهادت امام و در  

امام، شکسته شدن   پاي  از زير  به دور گردسجاده کشيدن  امامه  پيچيدن  افتادن؛  به زمين  تازيانه زدن؛  امام عليه  نماز،  ن 

 السالم و دشنام ابن ربيع به حضرت زهرا نادرست است و مغاير اين روايت معتبر است؛  

 را دست بست آه  پيش نگـاه خلق تو            شکست آه شبت را نيمه دشمن نماز
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 غـبـار مـرقـد تو کـیـمـیـاتـرین  گرد و            ای صحن خاکی حـرمت دلـربـاتـرین

 تــریـن  ـال ای گــنــبــد نـداشـتـۀ تـو ط            است فوق جنّت ذهن ما حریم شما در

 صفـاتـرین   ـتـان باصحن بقـیـع خـلـوت             مـشـهـدالـرضا با احـتـرام به نجـف و

 با خـداترین  ترین،  عزیز ترین، صادق            با اسـتـنـاد ایـنکه هـمـه نـور واحـدیـد

 ـنـاتـریـن درد عـلـی آش ها و غـصـه با              چـهـار امـامـیـد در بـقـیـع مـادر و دو

 ـمـه را مبـتـالتـریـن فـاط الـبـنـیـن و ام             سال این هزار مدینه پس از هستید در

 انتهـاتـرین  بی بوده هـمـیـشه لطـف تو            ایم دستت گرفته ما هر چه خواستیم ز

 خـاکـش شـفاست مدفن تو یابن فاطمه 

 یـابـن فـاطـمـه   دست هـمه به دامن تو

 بیت اهل  زهرا جوانترین و تویی پیـر            بیت اهل تصویر تو جـمال درپیداست 

 بـیـت  عـلـوم فـراگـیـر اهـل ای نـاشـر            استاصولت زبانزد  فقه و و المک درس

 بـیـت  بی انـتـهـاست جادۀ تأثـیـر اهـل             عـالـم ز دانـش تو مسلـمان شناس شد

 اهل بیت   ـهـور یافـتـه تدبـیـردر تو ظ            در تـو رواج یـافـتاسـالم بـا تـو و پـ

 بیت  اهل شمشیر توعلم  است شده گاهی            علوم روشنگر علم تواست  گاهی شده

 بیت اهل  عالم است به تسخیر الجمله فی            نیست و  هست هرچه خدا  سپرده دستتان در

ئـّمه را ز شیخ ََ  با غـم، رقـم زده شده تقـدیر اهل بیت              د نیمه شبچه بُـردن ااِل

 خـالیـق گـریـسـتـه مانـند ابـر، چـشـم 

 عـالـم برای حضرت صادق گـریسته 

 خــانـۀ اوالد فــاطـمــه  ربــیــع و ابـن             شیطان و بـاز کـوچـۀ اجـداد فـاطـمـه

 ُحسن خداداد فاطمهبس که  است صبر             حرمـتی به ساحت فـرزند بوتراب  بی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 ترکیب بندقالب شعر:             مهدی مقیمیشاعر:   
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 پشت در است نـقـطۀ مـیـعـاد فـاطـمه             به پا شدهنیمه شب است و روضۀ مادر 

 پـسـرش یـاد فــاطـمـه  نـاگـهـان افـتـاد            ها بین شـعـلـه بیخـود نبود پشت در و

 داشـت بـه امــداد فــاطـمـه آقــا نـیـاز             ها ـلی بین کوچههنگام رفتـنش چو ع

 خ در است شـاهـد فـریـاد فـاطـمهمـیـ             زینبش  واسماء  فضه و علی و از بیش

 یا رب ز دشمنان، بستان داد فـاطـمـه             باب شد ها به آل عـلـی ظلم، از کوچه

 ما را برای گـریـۀ بر تو محـک زدند

 د به روضـه نـمک زدن با نام مـادر تو

 

 

 بهشت خـدا معـطـر داشت دلی شبـیـه             داشت خود پیمبر از که حکم وال کسی

 داشت کوثرقاب دوچشمش همیشه میان             نگاهش زالل باران بود کسی که نور

 داشت  تر هازغصه  چشمی شکسته و  دلی            و شکسته شدحرمتش شب  نیمۀکسیکه 

 داشت  بر  نظر  او از ترس پیمبر ولی ز            و را کرددشمن او قصد جان ا بار سه

 داشت  نفس روی لبها نوای مادر نفس              1اش گـمان دارمسـوخـتـن خـانـه زمان 

 اینکه در آن خانه چند دختر داشت  داغ ز            سوختسرایش  حرمدل خودش به کنار 

 داشت چه مضطر  کربال غم لی به یادد            آن کشاکش و در بین آن همه آتش  در

 که شمر آمد و قصد بریدن سر داشت            ـان گـاهمـیان قـرب به یـاد ساعت آخـر

 سمت معجرداشت  بهحمله  که نیت کسی            و باز پیـش دو چـشمان او مجـسم شد

 
دليل.   1 به  اما  است  محترم  شاعر  اصلي  سروده  زير  معتبر بيت  روايات  با  مغايرت  و  مطالب  نبودن  مي ؛  مستند  به پيشنهاد  کنيم 

 .کنيد  زير  بيت ايگزينج را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت  اجتناب از گناه تدليس يا تحريف سخان ائمّه؛ منظور

 داشت نفس روي لبها نواي مادر نفس            اش تـنهـازمان سـوخـتـن درب خـانـه 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل               محمد حسن بیات لو شاعر:  
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 الد آدم اسـتروز عـــزای اشــرف او           ماتم است روز ناله و انـدوه و امروز،

 خلق عالم است چه شورش است که در این باز            محّرم است چیزی شبیه روز حسین و 

 اندوه کربالست  حریم تو ای دل که در

 اندوهبار حضرت صادق، دِل خداست 

 کنند  مـزار بی حـرمـش گـریه می دور           کنند هفت آسمان برای غمش گریه می

 کنند  سینه زنان ز سوز دمش گریه می           کنند یه میعلـمش گـر زیر پرچم و در

 اند مـاللـی گـرفـتـه زانـو بـغـل نـموده،

 اند  هکـّروبـیـان چه اشک زاللـی گرفـت

 غم آقا حـالل نیست این رزق گریه بی           مجـال نیستاین عـزا برای تـأّمـل  در

 ارگـاه قـدس که جـای مالل نیستدر ب           نیستبدون حضرت صادق زالل  اشکت

 است غم زانوی بر همه قدسیانسرهای 

 عزای محرم است  چو عزا، شیعه این ای

 بـاغـشـان  آفت رسـیـده از در و دیـوار           شانشد سرنگـون ِز باد مخالف چراغـ

 ن داغی نـهـاده بـار دگـر روی داغـشـا           آن آتـشـی که سر زده آمد سـراغـشـان

 کشید  نـقّـاش سـرنـوشت قـلـم را چه بد

 قـد کـشـیـد  دیـوار و در آتش دوباره از

 مـرد مـدیـنـه مـانـدۀ مـاتـم چـشـیـده را            غــــم ایّـــام دیـــده را االئــّمــۀ  شــیــخُ 

 ه رااین پـیـرمـرد خـستـۀ قامت خـمـید           بــریـده را این زادۀ حـسـیـن شــه سـر

 بــرد  چــه بـه آزار مـی ابـن ربـیــع از

 برد  می عـمامه و دستـار بی کوچـه، در

مفاعیل فاعلنمفعول فاعالت وزن شعر:                 مربع ترکیبقالب شعر:             امیر عظیمیشاعر:   
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 آب کرد شعله، چنان گرفت  بر را بهاو             مذاب کرد را  شمع تنش روضه چند هر

 و او را کباب کـرد زهـری رسید آخـر           شـراب کرد  که سراسـر چـشم امـام را

 داد دلـش رسـیـد  بـار به انـگـور زهـر

 منصور عـاقـبـت به مـراد دلـش رسید 

 رسد هنگـام مرگ هم کـرمش سر نمی           رسد نمی سر  غمش  ،هرچند بستری است

 رسد حسین به آخر نمی این روضه بی           رسد نمی دمش سر ـدوه شـعـله ور زِ ان

 لب تـشـنـه شـهـیـد شد حـسـیـن با جـّدم

 دشنـه شهـید شد زه وهای نـیـ با ضربه

 ام  وای عمه دور تنش چه غـلغـلـه شد،           ام در قـتـلـگـاه ولـولـه شـد، وای عـمـه

 ام  وای عمه به سمت قـافـلـه شد، لشگر           ام وای عـمه وقت سرور حـرمـلـه شد،

 انـد گرفته های حـرم سر مـرد ها ز این

 انـد  تـهبـانــوان قـافـلـه زیــور گـرفـ از

 

 دل و جان مرا سوزاندند  وقت بی  وقت و            بارهـا سیـنـه ســوزان مرا سـوزانـدنـد

 خـفا قـلـب پریـشان مرا سـوزانـدند  در            هر شب و نیمه شب آزار دلـم میـدادند

 اندند ُحـرمت پیری و عـنوان مرا سوز            پـا بـرهـنـه برده بـودنـد مرا از حـرمم

 سوز ذکـر لب عطشان مـرا سوزاندند            به دنبال سر اَستَـرشان ذکـر به لب من

 بـاز هـم دیـده گـریـان مـرا سـوزانـدند             بال میگریم چه دیدند که بر کرب و گر

 مرا سوزاندندکـینه دل و جان  گرچه از            بر جگرم زهـر جـفا مرهم بودبه خدا 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                   الب شعر: غزل   ق            ژولیده     محمود شاعر:   
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 شود؟  کجـا کـارگـر تـیـغ سـتـم به نـور،            شود گر دل جلوه ذوالجالل به ن نورچو

 شمـشیـرها به جسم امـامی مـگـر شود؟            وقتی فـیـا سیـوف خـذیـنی نگـفته است

 حـتی عـبـا و پیـرهـنت هــم سپـر شـود            را کشته بنگرد نخـواست تو وقتی خـدا

 خطر شود  خواست تیغ دشمن تو بی می            ا نـبــود ســرت را جـدا کـنـنـدخـد امـر

 شــود  اُبــهــت ولـــِیّ خـــدا بــیــشــتــر            چه امیـِر کـفـر غـضب بیـشتـر کند هر

 رفت جان تو که به تیـغ شـرر شود می            ـب االطاعـه به مـظلـومی تـمامای واج

 دید مصطفی غـضـبـش بیـشتر شود  می            ر قصد جـان تو را کرد دشمنتــاهر ب

 خـواست سـوز کـرببـال بیشتـر شود  می            ای رسد گذاشت تو را لطـمه جـّدت نمی

 شـود کـینه امـامی دگـر مـسمـوم زهــر            عوض شودشهادت  جاست که مسیر این

 1شود نه دوباره روضۀ غـارت خـبر ور            ل بـیـت تـوشکــر خـدا اسـیـر نـشد اهـ

 شود  زخـم جـگــر زهـری فقـط بیـاید و            داغ دل فـاطـمه کـند خـواست فـکـر می

 شود  در و دیوارروضۀ  جاست وقت این              ها به سینۀ زهـرا قدیمی است این زخم

 شود؟  ور  است حرم شعله ای این چه فتنه  باز             )زنـند آتـش به آشـیـانـۀ مـرغـی نـمی( 

 شود  اش از راه در جبـرئـیل هـم اجـازه            زنند نمی این رهـزنان به خانه چـرا در

 شود؟  تر دست امـام خـسـته چـرا بـستـه            !؟اند این مـردم مدیـنـه مگـر بـاز مـرده

 قـافـلـه را راهـبـر شود سلـطـان جـور،             دا شــویـمراه ولــِی خـ غــافــل اگــر ز

 
پيشنهاد   وجود ضعف محتوايي در عدم رعايت شأن اهل بيت؛ بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.   1

  شعر  متن  در  که  شده  اصالح   بيت   است؛  مداح   هر  وظيفه  رينمهمت  که  بيت  اهل کنيم به منظور حفظ بيشتر حرمت و شأنمي

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

 ور نه دوباره روضة معجـر خبر شود         تـو بيت شکر خدا اسيـر نشد اهـل
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 سـر شـود فـتـنـه اگـر ِز حـد گـذرد درد            ها سالح محبین بصیـرت است در فتنه

 ر شود شـاید که شـام تـیـرۀ شیـعـه سحـ            کردارزش دفـاع  بایـد شجــاع بود و ز

 اثـر شود گـران بی  های فـتـنه پس لـرزه            ولی  سوی خـدا چون بَرد دست دعـا به

 باید هـنوز مهـدی ما خـون جگــر شود              زنـیم دیـن دم نمی وقتی که عـاشقـانه ز

 

 اتگــرو یـک اشــاره جـاِن وجــود در           اتهُزرار  ای چـشـم ِعـلـم خـاک قــدوم

 اتقـّدوسـیـان مـدیـحـه سـرای هـمــاره           دائـمـت کــرـریــفــتــۀ ذسـبّــوحــیـان ف

 اتیک هزارهگذشت زمان  از لحظه هر           دانشت ای از نور هر کشف تازه جـلوه

 اتدانــشــســرای َدهــر بُــَود یــادواره           قـفای توست رود در پیشآنچه  هر دانش

 اتمـشـتاق ُحـسن و شیـفـتۀ یک نظاره            نّـتندهشت ج هفت اَب و  این چار مام و 

 اتشـمــاره  بُــَود ُســَور بـی قــرآنــی و            مـحــّمــدی شـیــخ االئِــّمــه صــادق آل

 اتهـر سـتـاره دمـد از عـلـم می انــوار           ی که تا ابـدمـعـرفـت است آن سپـهـر تو

 اتنـور کـمـال مـوج زد از گــاهــواره            ن یا که در شبابتنها نه در کهـولت س

 اتدلـهـای عــارفـان هـمـه دارالـزیّـاره            البـقـیـع توست بـاب حـوائـج هـمه بـاب

 اتجـگـر پـاره پاره  رحـمـی نـکـرد بر           ا ای امـیـد دلد زهـر، تو رمنـصور دا

 اتگـشـت باعث قـتـل دوباره منـصـور           ـیعـت مـیـان راهُکـشت ابن رب یک بـار

 اتبـرابـر منصور چـاره صبر در جـز           بـودی تو چـاره ساز همه عـالـم و نبود

 ات های خـانـۀ زهـرا شـراره شـعـلـه از           جـگـر ـافـتـاد برک تنها نسوخت بیت تو

 اتبـرد ای سـاللـۀ زهــرا ســواره مـی            عدو شد اگر جانت به لب رسید چه می 

 اتسنگ خاره جگر سوز ای سوخته ز           تو افروخت نی عجب سوز میثم اگر ز
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 مـشـعـل عـرفـان تو  نـور دلهـا تا ابـد از          گیتی طفـل ابـجـد خوان تو دو ای اساتید

 تو  سرگردان مات و و  محو روح وعشق و  عقل          علم هستی گوهری از بحـر بی پایان تو

 سـفــرۀ احـسـان تـو  کــنــار آفــریـنـش در

 جان جـان عـالـم استی جـان ما قـربـان تو 

 یـاد لـبت  ای مسیحای سخـن را روح از           مکـتـبـت ای تمام علم حـرفی ناتـمـام از

 یا ربت  نوای در پنهان توحید هانیک ج          شبت و روزلحظۀ  هر بشر بربوده درسی 

 فـشـانـد تا قـیـامت کـوکـبت  دانش می نـور

 لـب خـنـدان تو  صد فـلـک انـوار پـیـدا در 

 قـرآن را زبان ناطـقی  زبان حـّق و خود          ق سر تا پا جمال خـالـقیای که درمخلو

 انـسانهـا کـما فی الـّسـابـقی تا ابـد استـاد             درمـان جـانها را طبیب حـاذقـی درد بی

 صـادقی   مـوالنـا امام صدق را مـصداق و 

 بـستان تو  رویـد از راستی مـانـنـد گـل می

 مسلمان پرورد  ها همچنان هـارون مّکی          سینه ایـمان پرورد در کرسی تدریس تو

 زان پرورد فرو چراغی بس حمزه ابو چون          نعـمان پرورد  ابن مؤمن طاق و هشام و

 حـیّـان پـرورد  هم مفـّضل هم ابـان هم ابن

 لـب عــمـران تو   دانـش از دمـد انـوار مـی

 توأند مدیون و اهل دانش تا قیامت حشر          رازهـای نــاشـفـتـه ُدّر مـکـنـون تــوأنـد

 ن توأند مرهو وفقه،اصول  و تفسیر علم و          کجا عـلمی فـرا گیرند مـمنـون توأند هر

 مـنـشور قانون توأند  چـار اصل محکـم از

 خط فرمان تو  در چار را سر بوده این هر
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 تو  عـلـم زار  اللـه ای از ها اللـه مجـلـسی          تو  علم بهارماند   می   مانده است و خزان بی

 علم تو  صاحب کافی است مرغ شاخسار          دیـارعـلم تو شیخ طـوسی شهـروندی از

 عـلم تو   جـویـبار  ای از ـیـهی قـطـرهفـق هر

 دامان تو  نزدیک بر از دور و دستـشان از

 بالغت حیدری   فصاحت در در شجاعت  در          آئـیــنـۀ پـیـغــمـبـری تـو ولّـی الـلـهـی و

 نـجـل بـاقـری  نـور چـشـم سیّـد سّجـاد و          حسیـن دیگـری مجـتـبـائی یافـاطـمـه یا 

 عـبـدالهی هم صـادقی هم جعـفـری هم ابو

 فّـۀ مـیـزان تو صـدق، شـاهـیـنی بود بر کـ

 آزارها دیـده از مـنـصور دون بـیـدادها؛          کسی یـار هـمه بی یارها ای به روز بی 

 نارها  زهراات چون بیت   خانه از ور شعله          بارها ت خصم ستمگرا خانه بر ور حمله

 غـربـتـت دیـوارهـا  بهـر  افـشـانـدنـد اشـک

 بـلکـه آتـش بود در بیت الـوال گـریـان تـو 

 سرت  بر نه عمامه و دوش بود ردا بر  نه          پـای پـیـاده دشمن کـیـن گـستـرت  برد با

 پیکرت  خواست جان گردد جدا ازمی  بارها           ترت   چشم ک دراش  لب، ذکربر  تن، بر  ضعف

 هـرا مادرتبود خالی آن دل شب جـای ز

 عـدوان تو  چون بگـذشت از تو تا ببـیند بر

 بارها شمشیر خود آورد بیـرون از نیام           خـلق شام تا کـنـد با قـتـل؛ منصور روز

 دید ناگه پیش رویش حضرت خیراالنام           جا قیام  از خشم و قهربهر کشتنت با  کرد

 امام از دست بردارزد نهیبش کی ستمگر 

 ایوان تو  سـوزم مسند و یرم جان وورنه گ
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 تاب  جسم تو قلب تو آتش رفت از در ریخت          آب تواعضای  زهر اشرار عاقبت شد از

 تراب  نهادی بر رآسمـان فـضل بودی س          الحساب صحنۀ یوم مدینه مرگت  با گشت

 عـالـمـی در سـایـه اّمـا تربتـت در آفـتـاب 

 تو افشان اشک گردیده جهان چشم میثم نه؛

 

 االئّمه رحـمت شیخ چـشمم به دست            االئــّمـه دارم هــوای تـربـت شـیـخ 

 االئـّمه حـضرت شیخاز خاک پای             منّت خدایی را که ما را خلق کرده

 االئـّمه جـانـم فـدای نـهـضت شـیـخ            جعـفـری سرمایۀ ماست اسالم ناب

 االئمه حکمت شیخ علم و و بحث از            بش روزی گرفـتندشاگردهای مکـت

 االئّمه بهره است از رحمت شیخبی              سبک دارد بداند هرکس نمازش را

 االئّمه گـشتم زحـمت شیخ یک عمر             من ای وای بر ی ول …لنا زینا کونوا

 االئـّمـه  شـدم بـا عـــّزت شـیـخآقــا              است اینکه سربارش شدم دیدم کریم با

 االئـّمه خـادم شـدن بـا دعـوت شیخ            مدینه یک جهادی در چسبد آخرمی

 «االئـّمه هـیـئت شیـخ » تـحـت لـوای            هایش کوچه  برم درمی «دسته»یک روز

 ـّمـه االئ ا و غـربـت شـیـخاز دردهـ             هم روضه بخوانم وقتش رسیده باز

 االئـّمـه امـروز آمــد نــوبـت شـیـخ             عمامه،بی  حیدر دست بسته، دیروز

 االئـّمه خ…بُرده توان و طاقـت شی            ها دویدن… مرکب پشت  برهنه پای

 االئـّمه حـرمـت شیخ هـتک کـردنـد            نیست ناسزا گفتن روا سفیدان مو بر

 االئّمه قامت شیخ روضه خم شد در            ربال بودک هایروضه  عزای  صاحب

 االئـّمه بین مـقـتـل غـارت شیـخ در            خـدا که دخـترش اینجا ندیـده شکـر

 االئـّمه بـازی نـشد با غـیـرت شیـخ             تـش را نبردند شکر خـدا که اهل بی

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:        زل      غقالب شعر:             محمد جواد شیرازیشاعر:   
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 ج گـرفـتـه مـقـام عـلم منـطـق تو اوبا              علم فیضت تمام خرمن ای ز ای خوشه

 عـلم  َدرست قـیـام برپا به پـای کرسی             پرواز کرده دور سرت مـرغ بام علم

 جا که علم بود تو بودی امام عـلم  هر            علِم کالمت سالم عـلم صد زبان به با

 جــالل مـحـمــدی وارث کـمـال و تـو

 دیصـادق آل محـم  مصـداق صدق و

 آئـیـنـۀ تـمــام کـمـاالت روی تـوسـت            بوی توستنفس مشک    ش ازمیالد دان

 دارالشفای هر دل بیـمار کوی توست            توست خوی خلق و رسول خدا یادآور

 توست  بوی  و رنگ از  پر  وحی  های گلواژه             علم تشنه لب آب جوی توست پیوسته

 زند  وسه میسخنت ب عـلـم و کمال بر

 زند  دهـنـت بـوسه می یـات وحـی برآ

 آب حـیـات خورده فـضیلت ز جام تو             دانـشـوران چـو مـرغ اسیـرند رام تو

 دل نـیست آن دلی که نیـفـتد به دام تو             سر دشمن هـشام تو بگرفـته هوش از

 ـالم از کالم توکماره عـلـم جـوشـد ه            عام تو ادب فیض وفضل  وکمال  علم و

 ات  واره یـاد ُمـلـک وجـود مـحـفـلی از 

 ات یک هزارهگذشت زمان  ازلحظه  هر

 توحید جان نداشت معجز کالم تو، بی              زبان نداشت قرآن تورسای منطق  بی 

 نداشت آشیان طایر وحی  مکتب تو  بی            روان نداشتتقوی  پیکر طاعت تو  بی

 دانش مکان نداشت بی سینۀ وسیع تو             نداشتف جاودان شر  دین، ت تو هم بی

 گفتار علمی تو فـزون از شـماره بود

 انقالب حـسیـنی دوبـاره بود  درس تو

اعیل فاعلنمفعول فاعالت مفوزن شعر:             مسدس ترکیبقالب شعر:             غالمرضا سازگارشاعر:   
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 خـوبـان دهـر جـّد تـوأنـد و تـبـار تـو             مـلـک خـداسـت مـعـرکـۀ اقـتـدار تـو

 گـلـخـانـۀ وسـیــع امـامـت بـهــار تـو             وبار تاعـتـ   تـوحـیـد مـعـتـبـر شـده از

 تـو  زار  ای از اللـه شـیـخ مـفـیـد اللـه            جـویـبـار تو  ای از بحرالعـلـوم قـطره

 صدوقت سه آیتند  مجلسی و طوسی و

 بـا نــور دانــش تـو چــراغ والیـتـنـد 

 اند نـفـست جـان گرفته از تی وتو نیس             اند قـرآن گرفـته آنانکه راه عـتـرت و 

 اند  ایمان گرفته عّزت و جالل و و قدر            اند گرفته عرفان ودانش  وکمال  وفضل 

 اند  فراوان گـرفـتـه بینش ز بوبصیـر؛             اند گرفته حمران ز فیضُزراره  از نور

 عـلـوم امــامــان راسـتــیـن  ای وارث

 ن در آستـیـن جـابـر حـیّاداری هـزار 

 نـداشت والیت گهـر دریای موج خیزِ             نداشت بی نطق تو ریاض نیایش ثمر

 نـداشـت  آیـات روحـبـخـش الهـی اثـر            نداشت سیـنه آسمـان امـامت قـمـر در

 نداشت ر نـخـل امـیـِد خـوِن خـداونـد بَ              قرآن زبان و دین سند معـتـبر نداشت

 غـیرت حسین   هیبت حسن و تو در ای

 حسیننهضت   فرقی نداشت نطق تو و

 تـوسـت ویـرانـۀ بـقــیـع دِل مـا مـزار             با آنکه خاک پاک مدیـنـه دیار توست

 هر شیعۀ شکسته دلی اشکـبار توست            توست تا روز حـشر سینۀ ما داغـدار

 قرار توست شب امام منتظران بی هر             توست تار های شب مشعل دور ز قلبش

 به خاک تو نهاده یوسف زهرا  صورت 

 چـاک چاک تو  جـگـر گرید هماره بر

 ـربـالی تـو مــدیـنـۀ دل مـا ک عـمـری             سـرای تو صحـن و ای آفـتـاب زائـر 
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 دعـای تو   چگـونه صدای خاموش شد            ستـارۀ اشک عـزای تو از گردون پر

 برای تو   چشمی بـده که گـریه کـنم از            تا به پای تو سر زشمع آب گشت  نچو

 چرا  جرمت چه بود ای پسر فـاطـمه،

 کشت از ره کین بارها تو را  منصور

 کرد شماره   ستم بی منصور دون به تو            کردسنگ خاره  خون به دل توغم  شرح

 جـفا پاره پاره کرد قلب تو را ز زهر            مـاره کردآب تـنـت را هـ مانـند شمع،

 در نای سوخته نفست را شـراره کرد             چاره کردخویش دل بغض   کشتن تو با

 است " میثم" روان اشک  غم تو نه در  تنها

 عالم استچشم   به یاد غربت توگریان 

 

 سوخته  منی به دست یک ستمگـرخانۀ اَ            سوخته در نبی، شهر است در  دّومین بار

 آسـتــان صــادق آل پــیـمـبـر سـوخــتـه            نیست  مرثیّه گریه کردن حّق این خون از کمتر

 سوخته مادری چون بیت مادر بین شهر            اشکه کـاشانه   این آقاست زهـراییِ  ارثِ 

 سوخته  ای گفـتـند کوثرعـّده جسارت،با              اممـانـده و هاسوزد میان شـعـلـه نـمی  او

 سوخـته گمان بر غـربت اوالد حـیدربی             دیوار باال رفـته است آتشی که از در و 

 سوخته الّزهـرا مکـّرر بنی  هم دلش بهرِ            تکرده اس هم بالهایی که مادر دیده پیرش

 سوخته یاد حلق اصغر رفته بهای گوشه           ساعتی شک ندارم هر زمانی آب دیـده،

 سـوخـته پای تا سر پیکـِر شیـخ االئـّمـه،            جفا زهر وزشس از پیچد به خودمی   بسکه

 سوخته  جعفر  بن موسی کسی  هر از بیشتر           و خون اشک ست کاسۀ چشمهای اهلبیتش

 دامان و معجر سوخته و پیراهن خیمه و           تر از قـومشان در کـربـال سالـیانی پیش 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل وزن شعر:                    قالب شعر: غزل            محمد قاسمی    شاعر:   
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 صادقان  در کالم وی درخشیـده کـالمت          ای به صدقت تا صف محشرسالم از صادقان

 امام صادقان  استی هـم صـادق هـم امـام          نام زیبایت عیان در صـدر نام صادقان

 مکتب علم تـو بـا طی زمان پُر نـورتر 

 در صداقت از تمام صادقان مشهـورتر

 تاب وتبت لحظۀ   درخود  آسمان پیچد به          ای علم، گـل کردند بـر لعل لبت هبوسه

 حاصل اشک شبترحمت  نامحدود بحر           یا ربت  رب از دعـا آوای یابرد دل می

 دربانی کند  کرسی درس تو را جبریل،

 را بـاید ثناخوانی کند تو حضرت بـاقـر

 شماست اجالل مبهوت   وجهانذوالجاللید           بال شماست و  پر  آسمان با وسعتش زیر

 به دنبال شماست گردد  پیشرو علم هرچه          هـا سال شماستوسال روز شما روزهـا 

 طلعت زیبایتـان مـرآت ُحسـن ابتـداست 

 نورخداست حرفتان یک جلوه از   هرکالم از

 اه شـاگردان تو عالـمـان دهـر، خـاک ر          ای مسیحا جاری از لعل لب خنـدان تو 

 حیـان تو  ابـرعــلـم شـیـمـی یـادگـار جـ          آفتاب فضل و دانـش چهـرۀ حمـران تو

 دهد می  سیرت  عالم حسن مؤمن طاقت به

 دهدبصیـرت می نـور  راخلـق  بصیـرتبو

 تیرگی با نـور علـم و دانشت اعدام شد           رام شدکـالمت پـای ازل   دانـش از روز

 شد شام هشامتازنطق صبح اهل ظلمت           آسمان اعالم شد از دمت بر ساعدوحی 

 چشم نورردید روشن ات گبر رخ بوحمزه 

 تنور هارون تو آتش باغ گل شد در بهر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل وزن شعر:          مربع ترکیبقالب شعر:           غالمرضا سازگارشاعر:   
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 چـراغ حـیدری  یادگـار فاطمـه چشـم و           پیغمبریتا قدم   سرنام تو جعفر،تو خود 

 پروری « زراره»آوری و هم « مفضل»  هم           نهـضت علمیـت را نازم،حسین دیگری

 ، استاد کّل، فردی زشاگردان توست مجلسی

 بستان توست  الله ازی؛ یک عاملحرشیخ 

 توستجهان دانشگه تدریس وسعت کل           آفـتاب معرفـت در سایـۀ تنـدیس توست

 توست تأسیس  مکتب توحید، بنیاد تو و          توستتقدیس شب  زبان آفرینش روزو بر

 سرکوب تواَند سرکشان مکتب اضالل،

 مغـلوب تواَند  و تا ابد منصورها مقهور

 تـو  پــنــاه سـایـــۀ دیــوار آفـریـنـش در          تو زّوارکنار صحن بی  م درای دو عـال

 آزارتو  پرستان هرچه کوشیدند درشب           هللا در آثــار تــو ای پــیــام خــون ثــار

 کردند طغیان بیشتر شما ر حقهر چه د

 و جاللت یافت عنوان بیشتر  قدر عزت و

 اتها کـوه غـم عالم بـه روی شانه سال          اتپروانه   همه عالم و دلای توخود شمع  

 اتکاشـانه   رفـت از دود باال مثـل مادر          اتدرمیان خانه  دشمن روزروشن ریخت

 یاه س بسته دردل شام باچه جرمت دست

 گاه؟ خصم با پای پیـاده برد سـوی قـــتل

 ضـعف تن،حال دعا  ،برهنه سر ،قصر حمرا          جفا سن پیری، ضعف تن،پـای پیـاده از

 خدا  نه از نه از ختم رسل،  تو،  نه حیا از          ایستادی روی پا   چنین حالت سه ساعت با

 بود سیرزندگانی چه جانت دیگـرازاین  گر

 ای جان جهان! شمشیر بود؟  تو  کی سزاوار

 از زهر قاتل آب شد؟  باچه جرمی پیکرت          با چه جرمی ظلم بـرآل پیمبر باب شد؟
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 باچه جرمی ازتنت بیرون توان و تاب شد؟            رویت زردچون مهتاب شد؟جرمی ماه باچه 

 خراب؟  بارگاهت را  باچه جرمی کرددشمن

 ؟ آفتاب قبـرت درمـیانمانده  جرمی  چه با 

 بقیع  افزای روح خـاک  کردم به سجـده می           زّوار صحرای بقیعشدم روزی می کاش 

 گردید درهای بقیع کاش یک شب باز می            افـزای بقـیع شـام غـم بگیـرم اُنس بـا  تا

 تـا شـود همسـایه بـا قـبـر امـامـان بقـیع 

 شد در بیابان بقیع »میثم« دفن می  کاش

 

 بـــَود مــّدعای او    ویـــرانـــۀ بــقــیــع          که شاخـۀ طوباست جـای او مـرغ دلـم

 انـدر جــوار صــادق و نــالد بـرای او           هـد در آن دیـار مـقـّدس کنـد مـقامخـوا

 اودرهوای و گریه کند  شمع چو سوزد           چراغ  خواهدبه تربتش که خراب است وبی 

 وار گـردد و جـویـد رضای او  پـروانه           زائرش ُمـدام  مرقـد بی خـواهد به گـرد

 عـزای او   آیـد بـرون ز چـشـِم تـرم در          های اشک ده با قطرهشخون زداغ خواهد 

 تا به پای او  سر جـفا بسـوخت ز زهـر          پای تا به سروفا و  کس که بود لطف آن

 ستـم دِل غـم مبـتـالی او  خـون کرد از          جوی  منصورکینهیارب چه کرده بودکه 

 دشمـن ز بـام خـانه شـد اندر سرای او           ودکه دیدۀ مردم به خواب بشب  درنیمه

 آشـنـای او تـن درد رحـمـی نـکـرد بـر          اش پـای برهنه  بـیرون کشـیـد بـا سر و

 غــم او جـز خـدای او   آگـاه نـیـسـت از          شـرح مـصائـبـش نـتـوانم که هیچ کس

 والی او  دامـن مـهـر و کـوتـه مکـن ز          رب به حـّق فـاطـمه دسـت امـیـد مـا یا

 صادق خطای اوحضرت  بخشد خدا به          این عزااز «مؤید » همچو کو گریست هر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:              غزل      ب شعر: قال            ید رضا مؤید    سشاعر:   
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 زراره کـشـید  وحـمزه ونــظـارۀ تـو ابـ            ستاره کشیدوصدمه  نظرت ای   غمزه  به

 ما گـنـبـد و منـاره کـشـیدشـ سـر مـزار           غریب هستی و چـون مادرت نـشد آقـا

 پاره کشید  که زهر از جگرت طرح پاره             های دلـت مـرهـمـی نـشد پـیـدا زخـم به

 وچه یکی سواره کشیدک را پیـاده به  تـو           نـمازها بـردنـد تـو را مـیـان دعــا، بـی

 کشید کسی شـراره ارث مادریت را که           سریع خـانه برو دختر تو ترسیده است

 دوباره گریۀ چشمت به سوگواره کشید           های حسین  گرفتـه خـانۀ تو رنگ خیمه

 استـعـاره کشید بـال را بـهدوبـاره کـربـ            دوباره آتــش و خـیمه غـروب عاشورا

 یک کناره کشید  که خودش را به دختری و           کـردند ـش فـرار مـیتمـام اهـل و عـیال

 خود جسم پاره پاره کشید بر دوباره در           گریه گذاشت به چند زخم پدر مرحمی ز 

 

 جگرم  جفا شعله زدی بر آخر ای زهر           ها آب شدم سوخت ز پا تا به سرمسال

 پـدرم جـد و کرد دمی شرم زکاش می            ـم پیـشـه ز بیداد مراکشت منـصور ست

 سحـرم  خـانه برون وقت نمـاز بُـرد از           ن به سـرایـم آمدکه دشـمـ دِل شب بـود

 به سرم چه آمد  ندانست که یک عمر  کس            دیـدمفـاطـمـه را مـی ها داغ بـنـی ســال

 برمعـوض گـل جگــر پـاره بـرایش بـ            د به چه جرمبای وزهرایم من جگرپارۀ 

 بـال بـرد به مـوج خطـرم بـارها سـیـل           کـشـتـن من بـارهـا تـیــغ کـشیـدنـد پـی 

 یـاد آمـد ز غــم مــادر نـیـکــو سیــَرم           خانۀ من آتش زد که برلحظه دشمن آن 

 طشت زرم  یاد از بـزم یـزید آمد و از           وربه قصر منصبرد  خصم مرا دل شب

 ترمهمه مظلوم که چـو جـد و پـدرم از           چراغم پیداست وشمع بی از تربت  میثم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل               محسن حنیفی     شاعر:  

 

نفعالتن فعالتن فعل فاعالتنوزن شعر:                  قالب شعر: غزل                 غالمرضا سازگار    شاعر:   
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 اب کـمـال تـو آیتـی هـر نـکـته از کـتـ            دم پـاکـت روایــتـی ای کــل عــلـم از 

 نـبــاشــد عـنـایـتـی  مـثـل والیــت تــو          حد اسـت عـنـایات کـبریا  ه بی با آن کـ

 نــدارد نــهـایــتـی  دریــای دانـش تــو           ست متـصلعلـمت به عـلـم ذات الهی 

 هــر والیــتـی  ــودر ســـایـۀ والیـت ت            در آفتـاب فضـل تـو عـالم تـمام غرق 

 لـب تـو چـراغ هـدایتی  هر نکــتـه از           دل فروزست کالم تو شمعی هرجمله از

 جـا روایـتی  هـر گـوینـد در ثـنـای تـو           بال خویشتن جبـریل، فرش گسترد از

 تو بگـوید حکایتی  لـبی کـه از شـیرین            زنددهنش بوسه می صــدها فرشته بر

 آیت شـشـم تو کـیـستی؟ وصـی نـبـی، 

 جت ششم هـشتم فـروغ حسـن خـدا، ح

 آیـۀ قــرآن تــو داوری داری بـه آیــه            1هـای خـداونـد اکـبـری تـفـسـیر سـوره 

 گـسـتـری دارنــد در ثـنـات، دم مـدح           ای و امــامــان مـا هـمـهاالئـّمـه شیـخ 

 برابری  دسـتت کـنـد به بازوی حیـدر           جـای قلـم در کفت نهند گـر ذوالفقـار،

 خوت سالم پیمبری  خلق و ُخلق و بر           دم درودبه  خدا دم  زسویبرحضرتت 

 جعفری  من هست مذهب که خدا شکر           در سـایـۀ تـو ای شـشـمیـن حّجت خدا

 ما را بـــه دوستـی تـو دادنـد برتـری            از جن و انس و حور و ملـک، روز ابتدا

 
کيب بند آمده  حتي در سايت نخل ميثم به عنوان اولين بيت بند دوم اين ترها    در تمامي سايت) وحي خداي عز و جل ....(  بيت  .   1

 از   بعدي   ابيات  با  بيت   اين  که  حالي    است در حالي که در قالب شعري ترکيب بند الزم است همچون غزل بيت اول آن مصرع باشد در

 موجود بر طرف شده و قافيه رعايت شود نقص کرديم سعي  دوم بيت تغيير و بيت اين حذف  با لذا ؛ندارند همخواند قافيه نظر

 در صــداي توست  وحي خداي عزّوجلّ           ــان رسـاي تـــوستقـرآن نيازمنــد بي 

 آيـة قـرآن تــو داوري  داري بــه آيـــه            دهد نشان هـاش به مـا مي تفسير سوره 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:               ترکیب بندقالب شعر:            غالمرضا سازگارشاعر:   
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 ـعـی استم نه حـنبلـی نه شاف  نه مالکی،

 مـن بـا هـدایـت تو شـدم شـیـعـۀ عـلی 

 شودایـمان نمی تو ایـمـان بـدون مهـر           1شودقـرآن جدا ز خـط تو یک آن نمی 

 شـودمـنـان نمـی درهـرگـز قــبـول قـا           تووالی ک بی طاعات جن و انس و مل 

 شودروضۀ رضوان نمی مؤمـن اسیر           توستاش به سوی بهشت جمال تا دیده 

 شودمسلـمان نمی هـدایت تـوکـس بـی            که خلـق طاعت سلـمان بیاورند گیـرم

 شودقـرآن نمی ایـمان بدون عتـرت و            عترت است  اکمـال دین تالقی قرآن و

 شود روزان نمـی شــمـع فـ دود سـیـاه،           چـراغ عـلـم شود دود حاصلشتـو بی 

 شودشما جان نمی جان هم بدون مهـر           ای بَودمردۀ صد ساله تو همچودل بی 

 کـفـر مـسـلم است  والی تـواسـالم بـی 

 تـا قـدم وجود تو دین مجسم است  سـر

 دور ام زتو گردیدهیک عمر دور قبر             دور ام زرا دیـده من غـربت حریـم تو

 ز دورام گل چیده  تو از اشک برمـزار           گـل آرم بـرای تـو دسـتـه  نگـذاشـتـنـد

 ام ز دوربـوسیده  م وقبـر تو را سـتـاد           من بوسـیـدن مـزار تو مـمنـوع بود و

 ام ز دورکردم نثار، خون دل از دیده             و شو کنم شستمیخواستم مزار تو را 

 دور ام زتو پاشیده   مزار که بر اشکی           جـحـیم را سـازد خـموش روزقـیـامت

 دور ام زقبر تو پوشیده  صورت ز خاک              الـبقـیع روضـة کنـم از تـا کـسب آبرو 

 دور  ام زخندیده  تو شب به ماه روی هر           امهــرروز بـهرغـربت تو گریه کرده

 
تن شعر  کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در ممي  ت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهادبي.   1

 . دآمده را جايگزين بيت زير کني 

 شود ايمــــان بـدون مهـر تو ايمان نمي            شودقـــرآن جدا ز خـط تـو قـرآن نمـي 



علیه السالم   نهم: امام جعفر صادقدرآستان وصال؛ جلد   165   
 

000
 ـو پـارۀ جـگـرم مـانـده داغ تبـر پـاره  

 چـراغ تو بـاشـد بهـشت مـن حـرم بـی

 اتپـاره از مـا سـالم بـر جـگـر پـاره           اتبـود بر دل و بر جان شراره افتاده

 ؟ اتستارهدیده به دامن   دو ریخت ازمی               ای مــاه آســـمـان والیـت چـرا مــدام

 اتد درد و داغ تو را در نظارهدیمی            گشودهرکس نگاه خویش به روی تومی 

 اتزراره مفضـل، بوبـصیر،ا حمران،           زدندسیـنه می  و ات به سرپای جـنازه 

 اتهر روز بوده روز بـزرگ هزاره           باز  و ز داغت گذشتهزارسال  بیش از

 اتـادوارهســیــنـۀ شـکـسـتـۀ مـا ی در            تـو کوه درد مـاست  بـر شانـۀ مـقدـس

 اتشـمـارهغـم بـی  یـاد آورد ز درد و             کند نظر کـس تـو هرچـراغ بر قبر بی 

 صحن رفیع توستبا آن که دوراز تو و 

 البقــیع توست همیشه زائر باب  "میثم"

 

 گردد آفتاب است و قمرخاك درش می            گردد سرش می دورزمین و آسمان است 

 خـداست   این محاسن بخدا آبـروی دین            ـاده درخت طوبـاستاین قد و قامت افت

 این حـسـیـنـیـۀ دنـیـاست نسـوزانیـدش             ست نسـوزانیـدش این حـرمخانـۀ زهـرا

 فــاطــمـه را پـای پــیـاده نبـرید  پـسـر           شعـلـه پـشت حـرم فاطـمـه زاده نـبریـد

 ست عصا بردارد  است و خمیده پیرمرد            ـــبــا بــرداردآی مــردم بــگــذاریــد ع

 به او وانشود  این در و همسایه چشمی از           كه تمـاشـا نـشوداز مـسیـری ببـریـدش 

 ست كشیـدن دارد؟ پیرمردی كه خمیده           اصالً این مرد مگر پــاي دویدن دارد؟

 دارند حـسـیـنـیۀ خود روضۀ مـادر  در           دارند این قـبـیـله هـمگی بـوی پــیـمـبر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 مثنویقالب شعر:            علی اکبر لطیفیان    شاعر:   
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 1گوئی به پاِی لحظـۀ مرگش نشسته بود            سنْگ دلـش را شكسته بود آئـینه بـود و

 بود گسسته بنِد دل ازهم  شوِق وصل، از           یـارت گـرفـته بودشب دلش برای ز  آن

 آن همه دروغ از آن شهر خسته بود   از           تـرین ســرودۀ دیـوان كـردگـار  صـادق

 ترین دلـیل همان دست بسته بود  روشن           هاست تكرار قـصۀ علـی و بند و كوچه

 بـود اسب مغـیـره نشـستـه روی انـگـار           پـای پـیـاده در پی مـركب امـام عـشـق

 

 نـشست  جـای پـدر گریدی خـورشـیـد            شکست وقتی افـق کرد غروب مردی

 است  جبـریل شاهد یک رسول بود  او            قـیـام او یـک امـام بـود هر چـنـد بـی

 هست  و  بود پیری که ،خداست جعفر او            در آخـریـن کـالم حـرفـش نـمـاز بود

 دست  روی است نیست تیغی  یک نماز   این            تـرس بـشـکـنـد دشـمـن نــمــاز او از

 به دست قلم به دوش جمعی عبا قومی            ــرش بـسـتـنـد دسـت اواز پـای مـنــب

 بـرد از صـادق الـسـت کـاذب چه می            کـنـد بـا خــانـۀ خـلـیـل آتـش چـه مـی

 ای دهـر نـابـکـار ای روزگـار پـست            حـرف از ثـواب شـد تـشـیـیـع آمـدنـد

 فـامـیـل بـی نـمـاز یا بـا نـمـاز مـست            ای ـد عــدهاش جــمـعـنـ  نــازهزیـر جـ

 تـشـیــیـع شــاه را بـودنـد پـای بـسـت            از ره ثـواب جـمـعی به کـربـال کاش 

 منبر سنان شد و واعـظ بر آن نشست            وقتی افق شکـست رأسی طلـوع کرد

 
انتقال بهتر   انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر و کنيم به منظورپيشنهاد مي   ترم است امابيت زير سروده اصلي شاعر مح.  1

 يک بيت حذف گرديد   ضمنا کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح ، بيتمعناي شعر

 د عمري به پايِ لحظة مرگش نشسته بو            آئينه بود و سنگْ دلش را شکسته بود

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:              غزل        قالب شعر:             محمد ناصری      شاعر:   

نمفعول فاعل نمفعول فاعلوزن شعر:             غزل        قالب شعر:             هرابی    محمد سشاعر:   
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 الـمـؤمـنیـن   حـضرت صـادق امـام            ت حـق بر زمـیـنالـسـالم ای حّجـ

 لـلـه ای مــــرد خــــدا ــافــــانــــیـ            یــا ولــی هللا یــا کــهـــف الــوراء

 کـنــیـم دیــده بــا یــاد تو دریـا می               کـنیـم مـا خـدا را بـا تـو پــیــدا می

 بیت بـا تـو رونـق یـافـت نـام اهـل              شـد قـیــام اهـل بـیتبــا تـو احـیـا 

 ـارغ گـفـتـارت شـبـیـه ذو الفــقتـیـ             ای فــقــیــه بــی بــدیــل روزگــار

 احـوالش سـعـادتـمند شد خـوش بر            هـر کـه در راه شـمـا پــابـنـد شــد

 بـن غـریب بـن غـریب ای غـریب            نـصـیـب  امـام غـم زهــرا؛ ای گـل

 ـسـان تـوبـا زمـیـن یک خـاک قـبـرِ             ای فــــدای تــربــت ویــــران تــو 

 خـوانت ماهـتاب نیمۀ شب روضه              شـــد آفــتــاب زائــر تــو روزهــا

 چــشـیـد غـِی بـیـابـان را طـعــم دا             هرکه از خاک مزارت بوسه چـید

 غــریـب یــثــربـی مــرد آخــریـن              آفــتــابــُی بــه رنــگ مــغـــربــی 

 1ات آتـش زدنـد مـن کــاشانــه   وایِ               ات آتــش زدنـد دم خـانـه مـن شـنـیـ

 
  ۴۷۳حۀ  مرحوم کلینی در صف شد؛ موضوع آتش زدن خانه امام که  تغيير دادهبيت زير به دليل مغايرت با روايات معتبر  .   1

در روز بوشن بوده است کند در مدينه اتفاق افتاده است و  آن را نقل مي جلد اول اصول کافی و دیگر مورخین نیز از ایشان

م که   و  پا خاموش کرده  با  را  آن  الرحماحضرت  ابراهيم خليل  فرزند  من  داستان . ن هستم،يفرمايند  با  نيز  ارتباطي  هيچ  و 

لذا حواشي نقل شده براي اين روايت در هيچ کتاب معتبري    داد اتفاق افتاده نداردکه در بغدر نيمه شب  احضار حضرت  

 تنيامده اس

 زدند نيمه شب کاشانه ات آتش             ات آتــش زدنـد من شنـيــدم خانه

نفاعلالتن فاعالتن فاع وزن شعر:                  مثنوی قالب شعر:             قاسم نعمتی      شاعر:   
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 پـای من دخـیـل به کـم ببـنـد آتـش              زدی نـالـه مـنـم پــور خــلــیـل می

 کـشـید جسم تو از خانه بیرون می            کس نـدانـد با چه وضـعی آن پـلـید

 ای نـجـوا کـنـم بـا تـو آقـا لـحـظـه              موا کــنــ آمــــدم تــا عـــقــــدۀ دل

 وددل گـشـ سفرۀ دل پیش صـاحب            درد دل بــا اهــل دل بایــد نــمــود

 !انـد  شـب دعـایت کــرده نـمـاز در            انـد خــون جگــر با اّدعـایت کـرده

 ـامت تهـمـت نـنـگـیـن زدنـدام بر              ضـربه بر دین با لبـاس دین زدنـد

 انـد فـکـر تـسـبـیـح هــزاران دانـه             انـد ریــزه خـوار سـفــرۀ بـیـگـانـه

 ها در این طریقـت سـاخـتـند  فرقـه            رنگ خـود را بـاخـتـندوقت فـتـنه 

 مـّزه کـرده اسـت ــنـاردی درهــم و            زیـر دنـدانهـای هـر دنـیـا پـرسـت

 دشـمـنـی بـا خـط رهـبـر تـا کــجـا            مـصـلـحت انـدیـشـی آخـر تـا کـجا 

 هـای فــرزنـد زبــیـر آن تـبـاهــی               بشنـود هر کس که باشد اهل خیـر

 ـیـدجـمـلـه شــاگـرد امــام صــادقـ             ت عـاشـقـیـدای که بـر حـفـظ والی

 های رهبر است  شاخص دین گفته               است های علمیه چون سنگر حوزه

 الـمـومـنـیـن امـیـر  جــان مــوالیـم             بــر حـذر بـاشـیـد فــرزنــدان دین

 عـلـی تنـهـا شود خـواب بـاشـیـم و            دستــان دشمــن واشــود وای اگــر

 شـیـعــیـان بـسـتـه شد دسـِت ولـیِ              ـهـرمانصبح پیچد این خـبر در ش

 کـسی که بـر والیت بنده است بر             این ردای دلــبــری زیـبـنـده اسـت
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 سـائـالن آستانت ای کـرامت سائـلی از            بندگانتای از  بنده قیامتای صداقت تا 

 بیانت  اساتـید جهان پیوسته مرهون ای           ای عـلـوم انـبـیـا و اولـیـا زیـر زبـانت

 1حـق به اجـداد تو و بر خـاندانت  مسـالای 

 جانت  جسم و فدایها  جان  ، عالمیجان جان 

 آستینی  دست حق در حق درکل عالم؛  چشم           عین دینی  رکن ایمان، روح قرآن، ،نور داور 

 هم امام راستیـنی  هـم زعـیم راستـانی؛            الـمرسلینی صادق آل نـبی فـرزند ختـم

 العالـمینی  وجه رب ، کیستی تو کیستی تو

 داستانت  خـیزد فـروغ راسـتی از راستی

 طفل صغیرت   برِ  دست هر شیخ کبیری در           فقیرتطایی  ای هزاران حاتم  کیستی تو

 سربه زیرت وسرفرازان  سربلندان خاکسار           اسیرتعلم تا محشر روهروان مرغ روح 

 اهل دل را میدهد چشم بصیرت، بو بصیرت 

 نت ها گـلی از بوستا ها مفـّضل  حـیّـان  ابن

 صادقت عنوان گرفته  صدق از نام امام           گرفته جانفزایت  علم و دانش با بیان جان

 گیرد دامنت را دامن قرآن گرفته که  هر            گرفتهدامان  توسل دست بر ت در جن و انس

 
ح شده که در متن شعر کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي .   1

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 جان جان عالمي، جان ها فداي جسم وجانت              الم حق به آباء تو و بر خــاندانتــاي س

 چشم حق درکل عالم؛ دست حق درآستيني             رآن، روح ايمان، رکن ديني قنور داور، روي 

 روي هر شيخ کبيري جانب طفل صغيرت           تاران حاتـم طايي فقير کيستي تو اي هـ

نتفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعال وزن شعر:             مسمطقالب شعر:           غالمرضا سازگار   شاعر:   
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 رفته پیمان گ حق ز ما بودن تو  از تر پیش 

 ای به فرمان انس وجانت  ،فرمانتا بگیرم از تو 

 هر شب تو   لحظۀ تو، هر روز تو،هر  خدا اب            مکتب تو  ای کمال دین که دین کامل شده در

 لعل لب تو   مریم زند گل بوسه بر  عیسی           زانـوی ادب بنهاده نزد کوکب تو مهر،

 موسی عمران اسیر ذکر یارب یارب تو 

 بیانت  اء و اولیـا دل داده ی نطـق وانـبـی

 هم ُزراره هم ابن نُعمان، هم مفّضل، هم اَبان،            شماره داشتی در سایۀ کـرسّی درست بی

 شراره چراغ تابناکت یک کّل دانش از            هزاره یک تر گردیده بعد از  نام تو پاینده

 ها مطـیع حضرتت با یک اشاره  آسـمانی

 شام آستانت گدای صبح و  ها چون زمینی 

 از نهالت طوسی غنچه کرده ای چون شیخ الله            ها زمیـن بوسان ایـوان جـاللت آسمانی

 کمالت آشـوب ها گمگشتۀ شهر ابن شهر           قـالتها پای بند مجلس قال و م مجلسی

 سـرکـشان با ادعای علم و دانش پایمالت 

 محـکـوم کـالس امتحانت دهــر عـالـمـان 

 جزتو  کیستکرامت خالق بخشنده را دست             تو  جزکیست  امامتسال نخل سرسبز کهن 

 تو   جزایمان و صبر و استقامت کیست  اسوۀ           کیست جز تو قامتراست  کوه پیش سیل فتنه 

 تو صادق آل محـمد تا قـیامت کیست جز

 صداقت پای بند و دست بوس خاندانت  ای

 ها  اِلَم تیر  از مجروحت بر سینۀ  ها زخم           اه دریای غمسینۀ نورانیت  ای نهان در
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 ها  قلم  و ها زبانهایت  وصف غم د ازعاجزن           ها  ی ستم دون در کثرت پیر منصور ازدیده 

 ها  از تو اعجاز و کرم دیدندآنکه  با وجود

 جانت ستم بر جسم و زهر شعله افکندند از

 تو حکمت   علم ومرهون  نسل آدم تا ابد             عزت تو جان که شد پامال عمری  ای عزیز

 ای بقـیع بی چراغ تو کـتاب غربت تو            اشک مهدی ریخته هرشب به روی تربت تو

 محنت تو  رنج و درد و  ای عیان تا صبح محشر

 نشانت   چراغت هم ز قدر بی قبر بی هم ز

 بقیعت پشت دیوار زائری در کاش بودم           پای زّوار بقـیعت  کاش بودم خاک زیر

 بقیعت  گلزار  غی دورمر گشتم چو   کاش می            بقیعتکاش سوزم چون چراغی در شب تار 

 سال دیدار بقیعت  شد قـسمتم هر کاش می

 های نهانت  کاش قـلـبم بود چاه درد و غم

 اهت نگ  خون اشگ ازمیریخت چون باران سالها            درد و سوز وآهت سالها درسینه بودی حبس،

 اهت م ز زیباتر رخسار گرد ره بنشست بر            بارها بردند جسم خسته سوی قتلگاهت

 آمد به جان، در بین راهت  نیمه شب آزارها

 توانت   بارها تاب و  رفت از کف بارها و

 محفللحظه آب گشتی سوختی چون شمع  لحظه            بیداد وستم ازخصم غافل بس که دیدی ظلم و

 راه مشکل  پای خسته،   سربرهنه، دست بسته،           ا بردند سوی قصر قاتل تو رهای شب  نیمه

 با یاد غمت دریای آتش داشت در دل بس که 

 شعله شد سر زد ز قلب شیعیانت  «میثم» شعر
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 ام  خیـال و فسانه بیرون ز مرز فکر و             ام من کیـسـتم حقـیقـت حـق را نـشـانـه

 ام  ـدام فــلســفــۀ عـارفــانــهفـیــض مـ            نشـین عـلم مسنـد  بنـیانگـذار مذهـب و

 ام  ا نشانه الگوی صبر و صلح حسن ر             عـلـی نجـل فـاطمه و پـور سـبـط نبـی 

 ام  چون عابـدین بـه نخل عبادت جوانه            ام دار نـهـضـت سـرخ حـسیـنـی  آئـینـه

 ام  کـرانه  ود ز یـم بیای بُـ یـک قـطـره             جود سخا و بحرالعلوم باب من است و

 ام  انـهپـرچـم فــراز عـلـم به قـاف زمـ             اصـول منـطـق و فلـسـفه استاد فـقـه و

 ام  کرده خصم ستم پیشه خانه محصور            این جـّو قـیرگون با این همه جالل در

 ام  سـوز شبـانـه  گ زآیـد بـه نـالـه سنـ            الربـیـع پـسـت از یــورش شـبـانـه ابن

 ام  پـای پــیـاده جـانب مــسـلـخ روانــه             باتن ضعیف  حیا ســواره ومــن آن بی

 ام  مـن صادقم حـقـیقـت حق را خـزانه            دل سـوز به ژولیده را بگو که بگـویـد 

 

 کردند حیا خون به دلت قـوم بی  چقدر            ولی جفا کردند غیر جود نکردی، تو

 کردند ادا  را شـبـیـه فـاطـمـه حـق تـو            حقشان دعـا کردی تو مثل فاطمه در

 شـبـیه سـقـیـفـه تا کردند  درست با تو            کارشان این است کشند آتش و انگار

 کـردند  شـمـا راه نـدانـم چـه بـا مـیـان            بردند تو را بدون عبا دست بسته می

 را کـردند؟ مـگـر رعـایت قـّد خـم تو            ـه دلهاآن سی چه بی مـالحظه بـودنـد

 دوا کـردند چگـونـه درد غـریـبـی تو             جان آقا شده جامی ز زهر، نصیب تو

 کردند مجتبی را گریز غزل سمت   تو              قـرار بود تو هم شـاه بی حـرم باشی

فعلن اعلن فعالتن مفاعلنمفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل                 م میرزایی     میث شاعر:  

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:        غزل         قالب شعر:              ژولیده نیشابوری شاعر:   
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 سرم خدا روی به خاکسـترش نشـسته             آتش کشد زبــانـه ز دور و بــرم خدا

 دل مـضـطـرم خـدا اجـابـتی به بـنـمـا            ها اسـیـر  پـور خـلـیـلم و وسـط شعـله

 خدا درد غربت است به جان میخرم  این             سینه چاکاصحاب   تغافل ای وای از

 امـا کـسـی نـبـود شــود یــاورم خــدا              دشمن غرور موی سپید مرا شکست

 کوچه گردی آن خواهرم خدا فکر در             گـرچه کـسی نبـود تمـاشـا کـنـد مـرا

 که داغ غـربتـش آمد سـرم خدا یدیـد             های عـمه عـاقـبت انـداخـتم ز پـا غـم

 

 در کهکشان علم هـزاران ستـاره داشت           تنظاره داشماه به نورش   بود وخورشید 

 شماره داشت   فضل و مقام و منزلتی بی           حی زلـعـل لبـش چـکـیـدطـر کـالم وعـ

 داشت »بوبصیر«و»مؤمن طاق«و »زراره« او           در مـکـتب فـضیـلت و جـاوید دانـشـش 

 کنـاره داشت آخر ای فـضل او مگردری           کس پی نبـرده است براین نـور الیـزال

 هماره داشت بهاری  زیرا که این بهشت            ـان علـم اوهـرگـز خـزان نـدیـد گــلـسـت

 استـعاره داشت  بر جود و بر سجـیّت او            اتـی  سـوگـنـد بـر تـرنـم قــرآن که هــل

 شـراره داشت  نور شعله کشید ووقتی تـ           آتـش بـرای خــادم او چـون خـلـیـل بود

 نظاره داشت  او سوی کرب وبالهرگه به            ـتـاب راشـانــده اسـت ابـر غــمـی آفپـو

 ماتـم زهـرا اشاره داشت  وقتی به داغ و           لـرزیــد بــنـد بـنـد تــنـش در عـزای او

 پاره داشت  لی چنان جگرش پارهزیرا د             حـاجـت به زهـر دادن این مقـتـدا نبـود

 های مـا همه دارالـزیاره داشت در سینه            ین امامتـنها نه در بقـیـع »وفائی« که ا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                غزل     قالب شعر:             قاسم نعمتی    شاعر:   

عول فاعالت مفاعیل فاعلنمفوزن شعر:                    غزلقالب شعر:             سید هاشم وفایی  شاعر:   
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 دریـای عـلـمش هـدیـۀ پـیـغـمبـرش بود            بودمحضرش   جبریل امین در که مردی

 ای از مظهـرش بود  برین هم جلـوه ُخلد           بهشت است نام شـریفـش اسم نهری در

 بود کوثرش چشم  ها جاری ز این چشمه           حکمت فقه و کالم و منطق و عرفان و

 فتـح خـیـبـرش بود تــازه زمـان رزم و            شـد مـیـدان دیـن آمـاده می وقـتی که در

 دیگـرش بود  ذوالـفــقـار تـیـغ کــالمـش            کرد ها را خیره می احـتجاجش چشم هر

 پای درس منـبـرش بود  ـمان ثابت«ع»ن            هـمـراه هـزاران طـالـب عـلـم حـتّـی به

 که دست شعـله سّد معبـرش بود  روزی           ها کجـا بــودنـد آن روز هــارون مّکـی

 جـزات محشـرش بودمع این معجـزه از           فـرزنـد ابــراهـیـم را آتـش نــســوزانـد

ــ            یـاد مــدیـنـه بـود و عکـس آتـش و دود  تـرش بـود ن قــاب چـشـمـانادائـم مـی

 1مـدیـنـه همسرش بود خـدا که در شکـر           شکـر خدا چـشـمی به نـاموسـش نیفـتاد

 رش بود هر چند که بغضی درون حنجـ           عـیـالـش  ی نـشد کـم از سـر اهل ومـوی

 هـای مـادرش بـود  ـیـهـهـا هـمـه ارث این           درد پهلــو آتــش، هــجــوم نــاگــهـانی،

 
اما.   1 است  محترم  شاعر  اصلي  زير سروده  و منظور  به  کنيممي   پيشنهاد  بيت  معتبر  و  مستند  روايات  با  مطالب  بهتر  ان  انطباق  تقال 

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح معناي شعر، بيت

 شکر خدا که بين حجره همسرش بود           نيفـتادشکـر خـدا چشمي به ناموسش 

  را بايد توجه کرد چند نکته السالم عليه ابيات زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايتهاي معتبر حذف شد، در شهادت امام صادق 

اين موضوع مدتها قبل از مسموميت   ـ2  ابن ربيع در بغداد اتفاق افتاده است نه مدينه  هواقعة احضار امام توسط منصور و به واسط  ـ1

؛ کشيدن  السالم عليه موضوع سجاده از زير پاي امام  ـ۳ندارد  السالم  عليه و شهادت امام بوده و هيچ ارتباطي به موضوع شهادت امام 

ع به حضرت زهرا و ... ؛ فحاشي ابن ربيالسالم  عليه  يانه زدن ؛ به زمين افتادن؛ پيچيدن امامه به دور گردن امام به ديوار خوردن؛ تاز

به دستور منصور و توسط حاکم مدينه نيز    السالم  عليه   موضوع آتش زدن امام صادق  ـ4  صحيح نيست و مغاير روايات معتبر است

 .ندارد السالم عليه شهادت امام ضرت بوده و ارتباطي بهمدتها قبل از شهادت ح 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: زل                     غقالب شعر:             محمد فردوسیشاعر:   
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 معصوم دیگـری نـشود بستـه در طناب             گـفـتـیـم با خجـالـت دل بعد بـوتـراب

 حساب  شیعه چرا نمیرد از این شرم بی            دیدیم دست هرچه امام است بسته شد

 ری کـبـاب دیگ زمـان جـگـر دیـدیـم هر            دهـند گفـتیم زهـر کین به امـامی نمی 

 پـای بـرهــنـه زنـد رکـاب  دیـدیـم مــاه،            برهنه نیستدگر مه نو سر  شب، گفتیم

 غّصه آب  مرد شد از زجر و دیدیم پیـر            زجر وغّصه نیست  ساله دگر سه  گفتیم بر 

 مذاب آن دیـدیم خانه سوخت دوباره در            ندزن  آتـش نمی  گـفـتـیـم خـانـه را دگر

 شـتاب کعـبه تا نرفـته بگـیـریـدش از تا             شروع آن سیل آتشین که ازآن کوچه شد

 خضاب  خون شود از نگذاشت تا دوباره سر             غضب با تنها رســول اعـظـم اسـالم،

 ابجـو ها که دعـوتـتـان مـانـده بی  قـرن            گـفـتـیـم شـیـعـه حـّق ولـی را ادا کن

 ماندیم و ماند غـربت هـر تربت خراب            زدایی است  گفـتـیم دوره دورۀ غربت

 خـواب انگـار رفـته اّمـت قـالـو بـلی به             بـقـیع تّل خاک شد سامرا و سرداب و

 نقاب  آنچه خواست روا داشت در هردشمن              ست هیچ دم نزدیم این چه شیعگی  و  دیدیم

 صفـوف شیعه کند طرح انشعاب تا در             به صف شیعه بسته است کمرت وّهابی 

 ایم از آن مالک الـرقاب سر خط گرفته            مـحــّمــدیــم ما شـیـعـیـان صــادق آل

 نـاطـق است پـس پــردۀ حـجـاب قــرآن            ای دریغ ایم و بگویـیم: تا کی نشـسته 

 شـد در مــیــان عـالــم اسـالم، انـقـالب             دین را پـیام داد سـران اّمـت رهـبـر،

 ـافــلــه را بـاز انــتـخـاب بـایـد کـنـیـم قـ            هیچ سستی به خویش راه نباید دهیم،

 ای شیعیان، دعای فـرج هست مستجاب           معنویّت است از از نهضت عدالت و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 قصیده  قالب شعر:                محمود ژولیده شاعر:   
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 نبود  یا مگـر ریـحــانــۀ صّدیـقۀ اطهــر           یغمبر نبودمگر فرزند پصادق حضرت 

 نبـود لــۀ آذرشعـ اجــر نشــر دانــش او           آتش زدند  اش خانه بربا چه تقصیر و گنه 

 اکبر نبود باُب هللا دل شب حملــه بر در           عترت مظلوم او اجر و پاداش رسول و

 نبود  سر بر  اش عمامه روی دوشش عبا؛ بر            خانه را  صاحببردند   ه می خان  شب کز نیمه

 نبود   تر ظالـمبلکه   حـیاتر، بی تر، سنگـدل            ربـیع از بـرای بردن مــوال کس از ابن

 نبود  سیـنـۀ تنگـش نفس دیگر گـوئیا در           سوار خوداین به اسب  دوید و پیاده می او

 نبود  جعفـر خوب شد همـراه بابا موسیِ            سـر را می کشددیدن بابا در آن حالت پ

 نبود  رپیکجا زآن نازنین  تصویری به غیر            مثل شمع سـوزان آب شد زهر شرار از

 باور نبود  این شیعه را جزالعبّاس  بنی از            انگور زهر آلوده شد پاره پاره قلبش از

 پیـغـمبـر نبـود  آل این سـتـم بـاهلل روا بر           زدن آتش  بر قلب اوسوختن بعد عمری 

 نبود رمحـش محشر شهر مدینه کمتر از           پاکیزه دفن آن روزی که شد آن پیکـرمیثم 

 

 عـالم بود   به روی شانـۀ پیرش غـم دو           همان امام غـریبی که قـامتش خـم بود 

 همیشه خـاطـرۀ ظهـر یک محـرم بود           میـان صحـن حـسـینیـۀ دو چـشـمانـش

 غـم بود   از  اش پـر شبیه مـادر مظلومه            تـر کردند دل شکـسـتۀ او را شـکـستـه

 اش کـم بود ـش گـرفـته پـای خانـۀ آت  به           مـردند اگر تمـام مـالئک ز گـریـه می

 چــه آبـــروی خــانــدان آدم بـود  ــراگ           حدیث حرمت او را به زیـر پا بـردنـد

 زمین خوردنش فراهم بود های  زمیـنه           شتـاب مـرکـب و بـنـد و تعـلـل پـایـش

 اش خم بود  که شانه  همان امام غـریبی            ای به سر گیرد امان نداشت که عمامه

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل               علی اکبر لطیفیان   شاعر:  
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 بـقـیــع  اریــم گریــانای د  دیــده             دل گـرفـتـه یــاد ایــوان بـقــیـع

 سایـۀ عـرش است بر جان بقیع             حـیـف بر خـاکش بـتابد آفـتـاب

 کند  غربتـش چون شـمع آبم می

 کند  صحـن ویـرانش خـرابم می

 الـّسابقـم  کما فیچون گرفـتارت             عاشقم  نسل در نسل عشق دارم،

 الـّصـادقـم زنــده از انــوار قـال            اصـول مـذهـبـم شـیـعـۀ فـقـه و

 کرسی درست جهـاد اکبر است

 ابن حیّان و مفـّضل پرور است

 ات  شب روضۀ ماهـانه  بود هـر             ات فـاطـمـیّــه سـفــرۀ جـانـانــه

 ات  تا حسینـیّه است مکتب خانه            بس خوانی بود و درس اول روضه 

 روزی یک عمر ما دست شماست 

 خرج راه کـربال دست شماست

 آتش زدند  نیـمه شب وقت دعـا،             بـاز بــر بـیـت وال آتـش زدنــد

 را آتش زدند صدیـقـه پـشت در             هـم دست والیت بـسـتـه و بــاز

 سـرت نه ردایی نه عـّمـامه بـر  

 بود خـالی جـای زهـرا مـادرت

 ای در فـکـر آزارت نـشد نـیـزه              گرفتارت نشد  خوب شد خواهر

 زیـور آالت کـسـی غـارت نشد            بیتت را کـسی سـیـلی نزد اهـل

 نگاهحسرت  کرد باخواهری می

 در قتلگاه حسین زد پا می دست و

نفاعلفاعالتن فاعالتن  وزن شعر:               مسدس   قالب شعر:             احسان محسنی فرد      شاعر:   
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 بـرکـت نــفـحـات مـعــطـرت آقـا  بـه             قااز شمـیـم بهشت است منـبـرت آ پُر

 گـِل دمـیـده ز لـبـهـای أطـهــرت آقـا            ـمـیـم محـمـدی داردش عـطـر و هنوز

 خاک معـبرت آقا چکـد از عـلـوم می            شـبـیـه حضرت خـاتم مدینه الـعـلـمی

 گـستـرت آقا رهـیـن مکـتـب اندیـشـه            دانـشمـند حکیم و فـقـیـه و چهارهزار

 است کـرامات محضرت آقا شنـیـدنی            سـازد یهای نگـاهـت ُزراره م اشاره

 مـرتـبـه مـا فـتـح خـیـبـرت آقا هـزار            ایـم به وقـت جـهــاد انـدیــشـه  و دیـده

 آســمـان هـمـیـشــه مـنـّورت آقــا در            هـستـیم ببـین که شیعـۀ صبح نگـاه تو

 کــنـار چـشـمـۀ جـارِی کـوثـرت آقـا            هست » قال االماُم صادق«  هنوز شیعه و 

 پــرورت آقــا بـه احـــتـــرام دل داغ             سـبـد گـل اللـه به بـاغ دل دارم سـبـد

 حنجـرت آقا گـیر به باغ بـغـض گـلو              نـبـود غـیــر گل آه و غــنچـۀ شـیـون

 چگـونه سوخت بهشت معـطـرت آقا             تـنـور آتش رفت مگر نه شیعۀ تو در

 هـا بود پـرپـرت آقا بهـشت عـاطـفـه             بردند ا برهنه میرا پ  آن شبي كه تو در

 برابرت آقا امشب خوان شوم  روضه  كه            خواهم میحضور شریفت اجازه  من از

 ی دسـت خـواهـرت آقـااند ول نـبـستـه             شب اند آن  را شكستهحرمتتان چه  اگر

 كـبود، چـهـرۀ معـصوم دخـتـرت آقا            چشمتمقابل  خوب شد كه نشد در چه

 و ماِه نـیـزه نـشیـنـان نـشـد سرت آقا            ای نـبـوسـیده گـل گـلـوی تو را دشـنه

 ت آقاو داغ نـعـل نـدیـده است پـیـكر            به حـرمت لب تو، چـوب پا نزد آنجا

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزل                 یوسف رحیمی     شاعر:  
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 زنم آب بر این شعله زاشگ بصرم  می           جگـرم سیـنه لبـریـز شد آخـر ز شـرار

 سحرم  شکـسـتـنـد نمـاز به چه تقـصیـر           یار ومن  سّجاده و اشگ و تنهایی و وشب 

 نه عّمامه به سرم  به دوش و عبا بود  نه           وقـتی از خـانه کـشیدند بُـرونم دل شب

 که خمیده است زپیری کمرم وجودیبا              دوش من است های غم عالم به سر هکو

 قمرم رخ همچون عرق بر بر پا و ضعف           ربیع ابن سوار  به روی اسب و من پیاده

 آن شب پسرم درهمراه بود به   کاش می           نـهم جـای عصا دست روی شـانۀ او  تا

 برم ِشکوه زمنصور به جّد و پـدرم  می            ـاتـم ای زهــرنجلِِلّ که دادی تو   شکــر

 غـریبم جـگـرم پـاره شد چـون بدن جدّ             پـاک حسن آب گـردید تـنم چـون جگـر

 برد در مقـتـلـشان خـصم ز پیش نظرم             1از ستم منصورم حبس در خانۀ خویش 

 ترم  مظلومهمه   ازدورو زمان این   در من            گویند چراغم به همه می شمع و قـبر بی 

 که چه آمـد به سـر از فـرقـۀ بیـدادگرم           بگو سوز میثم از سوز دل و نظم جگر

 
انتقال  انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر و منظور  به  کنيممي  پيشنهاد  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما.   1

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که  شده اصالح  بهتر معناي شعر، بيت

 برد در مقـتـلـشان خـصـم ز پيش نظرم             زنجــيـر بني اعمـامـم ميــان غــل و در

واقعة احضار امام توسط منصور و به واسطة ابن ربيع در  ـ1 چند نکته را بايد توجه کرد السالم علیه در شهادت امام صادق

ام بوده و هيچ ارتباطي به موضوع ميت و شهادت ام اين موضوع مدتها قبل از مسمو  ـ2  بغداد اتفاق افتاده است نه مدينه

کشيدن؛ به ديوار خوردن؛ تازيانه زدن ؛ به    السالم  علیه  موضوع سجاده از زير پاي امام  ـ۳ندارد    السالم  علیه  شهادت امام

امامه به دور گردن امام افتادن؛ پيچيدن  ... صحيح نيست و مغاير  السالم  علیه  زمين  ابن ربيع به حضرت زهرا و  ؛ فحاشي 

به دستور منصور و توسط حاکم مدينه نيز مدتها قبل از    السالم  علیه  موضوع آتش زدن امام صادق   ـ 4  ت معتبر استروايا

 ندارد السالم علیه ادت حضرت بوده و ارتباطي به شهادت امامشه

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل               ازگار      سغالمرضا شاعر:   
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 ده از مـوی سر توآتـش نشـد شـرمـن            ها بال و پر تو  سوخت بین شعـله می

 ای روی سر تو  بود عمامهآن شـب ن            کرد با رفـتن تو آسمـان هم گریه می 

 نـگـذاشت نـایی در میـان پـیـکـر تو             برهـنه پشت یک مـرکب دویدن  پای

 محضر تو  شام غریبان شـد به پا در            کربــالیـی   دیــدنــد خــیــلی داغــدار

 تو  ـاورتـنهـا غــریـبـی بـود یـار و ی            های خـلـوت شهـر مـدینه در کـوچـه

 خـنـجر نیـامد بر ضـریح حـنـجر تو             جای هـزاران سجـدۀ شـکـرانه دارد

 

 یک عمـر ریخت آتش انـدوه بر سـرت           تنـهـا نـشد ز زهـر ستـم آب، پـیـکـرت

 لحظه ریخت خون دل از دیدۀ ترت  هر           شب هـر روز بـود روز تــو از دود آه

 بـردنـد ســوی مقــتـلـشـان از بـرابـرت             بـود به ذریّــۀ رسـولدور  چـشـمـت ز

 شـکـستـن پـهـلـوی مـادرت یـاد آمـد از            ات بلند  شب که شعله گشت ز کاشانه آن

 سیـلی نخـورد پـشت در خـانه همسرت            ولی را چون علی،  بردند دست بسته تو

 بـازوی خواهرت دیگر نبـود بسـتـه دو           روی پا بهخصمت نگاه داشت سه ساعت 

 های اطهـرت نخورد چوب به لب دیگر           تـیـغ ستـم سـه بار به قـتـلت کـشیده شد

 ر اسـیـر خـصـم نگـردیـد دخـترتدیگـ           بس عـزیز تو  بعد از  بودند اهل بیت تو

 جـز بـوسـۀ نـسـیـم به قـبــر مـطـّهـرت           نیستاین غم مرا کشد که به شهر مدینه  

 زائـرت صـورت نهـد به دامـن دیـوار،            پـشت در بسـتۀ بقـیـع  غـربت نگـر که

 چـیـزی نـمـانـده بـود از انـدام الغـرت           ات حـیرتم چگـونه کـفـن شد جـنـازه در

 دو خاک نشین سائل درت  مهر ومه،ای            خویش کوی میثم گدای توست مرانش ز

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر:        زل          غقالب شعر:             محمد حسین رحیمیانشاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:        غزل         قالب شعر:             غالمرضا سازگار    شاعر:   
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 رخـت مــاتـم بـه قــامت دنـیـا             های فلک اشک غربت به چشم

 بین هر کـوچه از بهشت خـدا            بـوی شـهــر مـدیـنـه پـیـچـیــده

 ******* 

 چـراغ کـسـی  از سر قـبـر بی            آیـد بــوی غـربت هـمـیـشـه می

 اغ کـسیهای د از تب شـعـلـه            ســوزد یـنــه مـی دل تـنـگ مـد

 ******* 

 بانش نیست  خورشید سایه  غیر             جــان عـالـم فـدای قـبــری کـه

 آسمانش نیست  سرش غـیر بر             ای نه ضریـحی نه سـقـف آیـنـه

 ******* 

 شـقــایـق را  روضـۀ غــربـت            خـوانـد دل من بـاز روضـه می

 هـای صـادق را  روضۀ گـریه            روضۀ حـرمت و شکـسـتن آن

 ******* 

 پـِر پــروانــه را بـسـوزانـنــد              خواهند میرا که باز  ای  روضه

 شب خانه را بـسـوزانند نیـمـه            اصـال انـگـار عـادت آنهـاسـت

 ******* 

 ات بُـردند  پا بـرهـنـه ز خـانـه            دنه عـبـایی به روی دوشت بو

 ات خوردند  دل اهل خانه خون            ای محاسن سفـیـد شهر رسـول

 ******* 

 هجوم سیلی بود صورتش در              ارث آن مــادری که در کوچه

 یاه و کبود هایی که شد س پلک            وا میشدضربه سخت   بعد از آن

 ******* 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                   پاره رچهاقالب شعر:             احسان محسنی فردشاعر:   
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 کـوچه ظـلم بـاطل شد بین آن              آقــا خــیــالـتــان راحـتولــی 

 دست حائل شد  بین صورت و            مـعـجـر مــادر زمـیـن خـورده

 ******* 

 تـازیـانـه نـخـورد هـمـسـر تو             گرچه بـردند وحـشـیـانه تـو را

 اری نـدیـد دخـتـر تو زخـم خـ            ات را اگر چه سـوزانـدند خـانه

 

 عـادت داشت  وفائی این روزگار به بی             اُلفت داشت  تبار  از نسب  اگرچه اصل و

 که بین آن همه شاگرد باز هم تنهاست            غوغاست از پُراش  دریائی  دوباره سینۀ

 د عطر جانمازش بو از فضای شهر پر            بودنوازش  دل شب و سکوت و مناجات 

 لـرزید  پا به پای تنش خاک سرد می وَ             لـرزید تن پیـرمرد می سـوز اشک، ز

 بود وای مادر همه به لبش ذکر که این            هـا هـمـه آیـات شــام آخـر بود نـشـانه 

 نامـردند   مردم این قـوم پـست و چقـدر             اش کردند سر نمـاز و دعـا بود دوره

 پـای نـهــادنـد حــرمـت او را َو زیــر            را ده شـکـسـتـند خـلـوت اوچـقـدر سا

 امام و دشمن و کـیـنه خدا به خـیر کند             خـیـر کند دوباره داغ مـدیـنـه خـدا به

 را های آقـا دوبـاره جـفـت نـمـا کـفـش             بـرو فـرشـتــه بـیــاور عـبـای آقــا را 

 امـامی به قـتـلـگـاه کـشید کـار که بـاز            دهد اینجا بها به موی سپـید نمیکسی 

 از این قفس َو از این شهر بی صفا پر زد             ا خـدا پـر زدغـریـبانه ت شبانه رفت و

 ها شد تـرین حـرم امـام پـیـر هـم از بی             پا شد  دوباره بـاز عـزا بین عـرش بر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    مثنویقالب شعر:             محمد ناصری        شاعر:  
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 ایم  های عـبای پـسر فاطمه زن  بوسه            ایم ـا گـدائـیـم گـدای پـسـر فــاطمهم

 ایم  های عـزای پسر فاطمه گریه کن             ایم فـاطـمـه بـنـویـسـیـد فــدای پـسـر

 ای انـدازۀ دریا دارد چشم ما چـشمه

 جا دارد  غم او هرچه ما گریه کنیم از

 بود  زردی برگ گـل یاسـمـنش پیدا             یدا بود پپیرمردی که خدا در سخنش 

 که خزان در بدنش پیدا بود با وجودی              پیدا بودسّن باالیش از آن خم شدنش 

 کرد   نیمه شب بر سر سّجاده عبادت می 

 کرد  مثل یک عاشق دلداده عبادت می

 معنا شد حرمت شکنی«»باز هم واژۀ              اّما شد مـاجـرایی که نـبـاید بـشـود،

 آتـش زده مثـل جگـر زهـرا شد در            شـد خـانـۀ آقـا وا پــای آتـش بـه در

 بار در خانه دگر میخ نداشت   ولی این

 سینۀ پروانه دگر میخ نداشت کار بر 

 با تمـاشای چنین منـظره بالش افتاد             افتاد زاللشاش اشک  تا شکست آینه

 ای بد به خیالش افتاد  باز هم خاطره              دل اهل و عیالش افتادتا که وحشت به 

 ناگهـان سنگ دلی آمد و آقا را بُرد 

 فـاطـمه را تنها برد  عـمامه پـسر  بی

 ب نفسـش بند آمدپا برهـنه پی مرک            دوید آه چه با تب نفـسش بند آمد می

 مرتّب نفسش بند آمد ه یک بارنه ک            وسط کوچه دل شب نفـسش بند آمد

 استقطعی آقا   با چنین سرعتی افتادن

 زهرا قطعی است با زمین خوردن او گریۀ

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:               مربع ترکیبقالب شعر:             مد فردوسیمحشاعر:   
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 کرد  خوانی می  اش مرثیه اشِک پر از گله             کرد  اش مرثیه خوانی می فاصله آِه بی

 د کر اش مرثیه خوانی می پای پر آبله              کرد اش مرثیه خوانی می اثر سلسله

 دختری را که یتیم است پیاپی نزنید 

 پیاپی نزنید  ! استهایش چه وخیم  زخم

 

 بودم  مـصیـبــات مـبــتــال مـیــان مـوج           منی که بـر همه عـالـم گـره گــشا بودم

 آشنـا بودم   و یـار  به وقـت فـتـنه چـه بی           است ساز اصحاب درِدسر غفلت همیشه

 در آن غـبار زمان چـشـمـۀ هـدی بودم           من مـکـتـب جـدیـد زدنـدکـنـار مـنـبـر 

 خـلـق رهـنـما بــودم هـمـۀ مـنـم که بـر           قـرآن میان قلب من است حقـیـقـت همه

 فـقـط به یـاد غــریـبـِی مـرتـضی بـودم           شبی که از همه سو ریخـتـنـد در خـانه

 ها بـودم نـفـس زدم و یـاد خـیـمه نـفـس            1ام افـتـاد آتـش به خانهکه شـعـلـۀ  همـین

 یـبان کــربــال بــودمبه یــاد شــام غــر             اگرچه شکر خـدا دختری نسوخت ولی

 نـوا بودم در  پریشـان چو به گـیـسوان            گـودال بـر سـرم آمـد کـمی ز روضـۀ 

 هـا بــودم   بـه یــاد قــاری بـاالی نـیـزه             یـزه به پیـکرم امـا نخـورد یک نـوک نـ 

 
انتقال بهتر معنای   و معتبر وانطباق مطالب با روایات مستند   منظور  به  کنیممی  پیشنهاد  بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما.   1

 .کنید زیر بیت جایگزین را آمده  شعر متن در که  شده اصالح ، بیتشعر

آتـش به دامـنـم افـتـاد ههمـین که شـعـلـ  نـفـس نفـس زدم و یـاد خـیـمـه ها بودم              

اوس سید بن ط ربیع که ملعون و ابن توسط منصور  به دلیل مغایرت با روایات معتبر حذف شد؛ موضوع احضار امامابیات  ضمنا بعضی از  

و   ۱۳۹۳ص    ۲شیخ عباس قمی در منتهی اآلمال ص ج    ۱۹۵ص    ۴۷مهج الدعوات عالمه مجلسی در بحاراألنوار ج    ۱۹۲در صفحۀ  

مطالبی همچون    بغداد اتفاق افتاده است نه در مدینه؛ ودیگر علما و مورخین آن را روایت کرده مدتها قبل از شهادت امام و در شهر  

بن  سجاده کشیدن از زیر پای امام، شکسته شدن نماز، تازیانه زدن؛ به زمین افتادن؛ پیچیدن امامه به دور گردن امام علیه السالم و دشنام ا

 ربیع به حضرت زهرا نادرست است و مغایر این روایت معتبر است؛

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل               سم نعمتی      اق شاعر:  
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 دود آه حـضرت صادق فـضا گرفت  از            گـرفت مثل هـمیشه شـهـر مـدیـنه عـزا

 1هـم عـزا گـرفت  از داغ او عـرش خـدا           کنند هفت آسمان برای غـمش گریه می

 دعا گرفت این زهر از او مجال نیاز و           حرارت است  راز زهـر آِه سـیـنـۀ او پُ 

 پـا گــرفـت درد قـــدیــمـی دل او بــاز              اش زدند  که شعـله در خـانه  از آن شبی

 دردی که جان ز پـیکـر آل عـبا گرفت             اسـت درد قــدیــمــی دل او داغ مــادر

 شهر مـدیـنه هـالـۀ مـحـنت سرا گرفت             وردخاک خ بهسفیدش  که تارموی  وقتی

 گرفت  جا سینهوحشیانه به یک  که میخی            نـدیـد  شکـر خـدا کـه دیـدۀ او مـیـخ در

 قفا گرفت  وقتی که شمر گیسوی شه از            ها کـشید به گـودال قـتـلـگاه این ضربه

 دریـای خـون تـمام تــن کـربـال گرفت             آمـــد دوازده صـــدا پـشـت یــکــدگــر

 این منظره تـوان ز زمین و سما گرفت            از بدن جدا شد و بر نـیزه شد بلـند  سر

 ها گرفت حـسین هـمۀ کـوچه بـوی سـر           زمین ند و وای که غلطید بر زدسنگش 

 لب طـشت طال گرفت شـراب ازبـوی              باک   چهخاک وزمین  شعله و و تنوربوی 

 نـوا گرفت  جان از وجـود دخـتـرک بی           نمانده بود ورویش سر  که چیزی از این سر

 
 و مفهوم شعر و حفظ حرمت ها تغيير داده شدبهتر معني  انتقالدو بيت زير به دليل نا مفهوم بودن و .  1

 گرفت  خـدا درد  پـره دل اش غـصه از          کنند هفت آسمان براي غمش گريه مي 

 ميخي که در ظرافت يک سينه جا گرفت           شکر خـدا که ديده ي او مـيخ در نديد

بايد توجه کرد  السالم  علیه   در شهادت امام صادق ابن ربيع در واقع  ـ1  چند نکته را  ة احضار امام توسط منصور و به واسطة 

ميت و شهادت امام بوده و هيچ ارتباطي به موضوع شهادت اين موضوع مدتها قبل از مسمو  ـ2  بغداد اتفاق افتاده است نه مدينه 

زدن ؛ به زمين افتادن؛    کشيدن؛ به ديوار خوردن؛ تازيانه   السالم   علیه   موضوع سجاده از زير پاي امام  ـ ۳ندارد    السالم  علیه   امام

 ـ4  ؛ فحاشي ابن ربيع به حضرت زهرا و ... صحيح نيست و مغاير روايات معتبر استالسالم  علیه  پيچيدن امامه به دور گردن امام

امام صادق زدن  آتش  شه  السالم  علیه  موضوع  از  قبل  مدتها  نيز  مدينه  توسط حاکم  و  منصور  دستور  و به  بوده  ادت حضرت 

 ندارد   السالم علیه  دت امامارتباطي به شها

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 غزل    قالب شعر:             مجتبی صمدی   شاعر:   
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 پا شد برای ما  بهامشب بساط روضه              بــاز از دعــای مـادر نــام آشـنـای ما 

 زمیـن پـا به پای ما  های همراه چـشـم            ها کـنـند تـمام سـتـاره خون گـریـه می 

 های ما  دهد این گـریه بوی مدیـنه می             استمشّخص  کوچهآتش   ودود  بوی از

 جـگـر مـقـتـدای ما  اند بر خـون کـرده            سـقـیـفـه شبیه مغـیره باز یک عـّده از

 رای ما این ماجـ  خاکی به سر کنیم از            ای! یک پیرمرد پای پیاده! چه روضه

 انتـهای ما  ها شده است غـّصـۀ بی این              عجیب نیست؟ عریان  سر و االئمه شیخ

 

 خـون جـگـر به دیـدۀ آل پـیـمـبـر است            است محشر صبح  از تر  آه، تیره عالم ز

 است حـیـدر  رخت سیاه بر تن زهرا و            شهر مدیـنـه گـشـته عـزا خـانـۀ وجـود

 است  جعفر  ابن موسی شب یتیمی امشب            گذشتخاطرم   چه روی داده که از مگفت

 نه فلک قـیامت عظمای دیگر است در             امـام شـشـم هـفـت آسـمــان گـریـنـد بر

 است آذرداغ این  از  خاک قلب آب و در             رفت خاک شد زجفا زیر که آب جسمی

 است قبرش کنار تربت زهـرای اطهـر            بر مزار اوخواهی اگر که بوسه زنی 

 ارث مـادر است این اجر خوبی پدر و            ــیـان آتـش زدنـــد خــانــۀ او را حـرام

 است  الحـق که نـنگ آل سعـود ستمگر            جز تَّل خاک نیست نشانی از آن مزار

 است این شـاهد جـنایت منصور کـافـر            تن شده مانند شمع آب قـامـت خـمـیـده؛

 با گـریه بر حسیـن ثـوابش برابر است            اشک که این گریه نزد حق   بریز او بر

 است به این درامیدش هماره چشم  میثم           با آنکه بسته است به رویش در بـقـیـع 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:                 غزل     قالب شعر:              وحید محمدی    شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:              غزل      قالب شعر:             غالمرضا سازگار    شاعر:   
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 الحزن حضرت صادق  یثرب شده بیت            چمن حضرت صادق افتاده خـزان در

 بـدن حـضـرت صادق   مــامآب تــ شـد            آتـش زهـر ستـم خصم افسـوس که از

 حضرت صادقدهن  حرف خدا از  زج            هلل قــسـم اهـل مـدیــنـه نـشـنــیـدنــد بـا

 بر بـرگ گـل یـاسمن حضرت صادق              افـسوس که دیگر عـرق مرگ نشسته

 آرزوی یک سخن حضرت صادق   در            سر تا به قـدم گوـش شده شهـر مدیـنه

 حضرت صادقخون گریه کند پیرهن             در غـم آن پیکـر رنجوراگر  جا دارد

 پـامـال نگــردیـد تـن حـضرت صادق             سم اسب ولی زیر هر،ز مسموم شد از

 بند کفن حضرت صادق   شد بستـه چو            گردیـد در غصه به روی همگـان باز

 صادق حضرت  وطن و دیار و شهر  در            سه غـریبند حرم و زائر او هر  قـبر و

 یـاد مـحـن حضرت صادق   گـریـنـد به            چه )میثم( هـمه گـریـان حـسیـنـند اگر

 

 غریب عالم بود  خودش نه، غریب شهرِ            به رنگ ماتم بود  نگاهش سرخ غروب 

 در خانه همیشه پرچم بود  به روی سـر           داشت چقدر روضۀ كرب و بال بپا می

 دلـش روضـه مثل مرهم بود رای داغب           شد اما باز چه زخم جگـر تازه می اگر

 غـم بود  پـر از تـالطم اشـِك مصیبت و            هـاشـم هـمـیـشـه در وسط كـوچـۀ بـنی

 حال و درهم بود شكسته قامت و آشفـته           میسوخت اوبهشت تب آتش    كه در شبی

 نظـرش كـربـال مـجـّسـم بود در چـقـدر           كبـوِد زخـِم طناب و اسارت و غـربت

 بـسـاط غـسـل و بساط كـفـن فراهم بود            زمان تـدفـیـنـش خالصه لحـظـۀ آخـر،

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:            قالب شعر: غزل                 غالمرضا سازگار  شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   قالب شعر: غزل               رحیمی    یوسف  شاعر:  
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 شهـیــد بـي كــفــن واديِ مـحــّرم بــود           آن زمان به خـدا هـر دلی پـریـشانِ  در

 ای هـم بود كه پـیـرهـن پـاره پـاره اگـر            پـیچید  بـوریا نمی به زخـم پـیـكـر گـل،

 

 هـا به سراپـای تنت پـیچـیـدند  ریسمان            دیدند ها نیمۀ شب سوخـتـنت راکوچه

 یـادگـاران سـقـیـفـه به غمت خـندیـدند              ات لـرزیـدنددر و دیـوار به آشـفـتگی 

 دُکـشـنـده بـدنـت راحـت شـ زهـر اثـر

 شد  حرمتکه بی ستات موی سفیدیروضه

 است  بیشترسرعتشان از قدمت  ها  اسب             است درد سر پابرهنه عقب اسب چه بد

 است تر صورت ملتهبت از عرق سرد،            1خطر است  جانت از جانب منصور لعین در

 بـردیسر شانه غـم تـلـخ عـلی می  بر

 خوردیمی خود مادر غم ز ها دل خون

 نه  معجر؛  توات سوخت ولی کودک خانه             نه سر؛ولی بی  زهر ازپیکرت آب شد 

 نه  عقب قـافـله جا مانـده ز تو دخـتر؟            نه ؛لشکریک هجمۀ   درخواهرت بعد تو 

 کـربـبـالست  ات پـنجـرۀسوخـتـه  خانۀ

 کرببالست خاطرۀ  ای ازات جلوهروضه

 
سید بن   ربيع که  نملعون و اب رموضوع احضار امام توسط منصو. ابيات زير به جهت انطباق بيشتر با روايات معتبر تغيير داده شد.   1

ص    ۲شیخ عباس قمی در منتهی اآلمال ص ج    ۱۹۵ص    ۴۷مهج الدعوات عالمه مجلسی در بحاراألنوار ج    ۱۹۲طاوس در صفحۀ  

بغداد اتفاق افتاده است نه در مدينه؛ و مطالبي    آن را روايت کرده مدتها قبل از شهادت امام و در شهرديگر علما و مورخين    و ۱۳۹۳

دور گردن امام عليه السالم    پاي امام، شکسته شدن نماز، تازيانه زدن؛ به زمين افتادن؛ پيچيدن امامه به  همچون سجاده کشيدن از زير

 مغاير اين روايت معتبر است؛  ت وحضرت زهرا نادرست اس و دشنام ابن ربيع به

 است  تر صورت ملتهبت از عرق سرد،            است خطر به زمين جان شما در خوردي  بسکه

 خوردي مي  کوچه زمين امامه وسطبي             بـردي سر شانه غـم تـلـخ عـلي مي  بر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیب   قالب شعر:              حسن کردیشاعر:   
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 معرفی اجمالی بخش های سایت جامع آستان وصال 

تخصصی  عنوان  به  وصال  آستان  جامع  جامعسایت  و  سال  ترین  از  کشور  مداحی  علوم  سایت  ترین 

کنند که  بازدید می هزار نفر از این سایت    10تا    3شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین    1393

بخش شامل:    16اند؛ این سایت درطی چند سال گذشته بیش از شش میلیون نفر از سایت بازدید داشته

اهل  زندگانی  و  مقتل  و  اشعار؛  شعر  آموزش  احکام،  آموزش  قرآن،  آموزش  مداحی؛  آموزش  بیت، 

مداحی، پاسخ به    های موسیقی، احایث، منویات بزرگان و بصیرت های شعری، آموزش دستگاهآرایه 

شبهات دینی، گالری عکس، نرم افزارهای مذهبی، شهید و شهادت، کتاب و ماهنامه تخصصی مداحی 

گانه موارد کامالً بصورت تخصصی و    16های  پردازد که در هر کدام از این بخشبه ارائه خدمت می 

 .آیداند که شرح آن در زیر می کارشناسی مورد توجه قرار گرفته

اشعار:1 و    ـ  ائمه  شهادت  مدح و  شعر گلچین در خصوص والدت،  هزار  از هشت  بیش  اکنون  هم 

-های مختلف شعری و موضوعات و سبکدیگر موضوعات مرتبط با مداحی و زندگانی ائمه در قالب

های مختلف » مدح، مرثیه، روضه، سرود، زمزمه، سینه زنی، ذکرهای سقائی و ....« بر روی سایت  

این سایت اولین و تنها سایتی در کشور است که » تا جائیکه ما بررسی کردیم«  بارگذاری شده است؛  

سایت تمام  متأشفانه  است؛  داده  قرار  کارشناسانه  نقد  و  بررسی  مورد  را  شده  بارگذاری  های  اشعار 

اند و همین امر  موجود » تا جائیکه ما بررسی کردیم« تنها به گپی اشعار از روی یکدیگر بسنده کرده

شده اشعار آنها با اغالط امالئی، شعری، روائی، محتوایی و ... همراه باشد اما در این سایت کلیه  باعث  

با روایت  الف(اشعار بر اساس   رعایت اصول و    ب( بیت و مقاتل معتبر  های معتبر زندگی اهلتطابق 

وازین شرعی،  تطابق با م  د(رفع ایردادات محتوایی و ابهامات اعتقادی    ج(فنون شعر و صنایع شعری  

بیت، بررسی شده و مهم تر از آن اصالحات ضروری  نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهل 

 . صورت گرفته و با توضیحات الزم در معرض دید بازدید کنند گان قرار گرفته است

ویژگی  دیگر  سایت از  سایر  از  را  سایت که آن  این  شعر  بخش  بفرد  منحصر  می های  متمایز   کند  ها 

به عنوان اثر    1392پرداختن به اذکار سقائی است، ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال  
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معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سایت هیچ  

این   بحمداهلل  است،  نگرفته  صورت  کشوری  عرصه  در  آن  ارتقاع  و  معرفی  برای  با  اقدامی  سایت 

های سقائی اقدامی بزرگ و ماندگار در تثبیت و معرفی  سبک زیبا از سبک  130بررسی و شناسائی  

ها همراه با صوت و اشعار پر محتوا  سبک از این سبک  50ذکرهای سقائی نموده است که هم اکنون  

 و اصالح شده بر روی سایت در اختیار  عالقه مندان قرار داده شده است.

تا2 روایت  ویژگی   ریخی:ـ  دیگر  به  از  پرداختن  وصال  آستان  جامع  سایت  فرد  به  منحصر  های 

بیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاریخی و معتبر است و تا جائیکه  های معتبر زندگانی اهلروایت 

ما سراغ داریم هیچ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صورت تخصصی و گسترده بپرداخته  

ا تا  اهلاست.  تمام  برای  و  کنون  کرامات  مصائب،  شهادت،  والدت،  مورد  در  متعددی  روایات  بیت 

بارگذاری شده   بر روی سایت  اسناد آن«  با  متن عربی روایت، ترجمه روایت همراه  آنها»  معجرات 

است؛ به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون بیش از پنجاه روایت معتبر بار  

باشد، مثال در خصوص شهادت  تر هم می شده است، در مواردی نیز خدمات ارائه شده گستردهگذاری  

جوانان اهل بیت عالوه بر ارائه روایت معتبر، روایات نامعتبر، و تحریفات موجود هم مستند به کتب  

به  مقاتل معرفی شده است و در گام بعدی روایت های مختلف آنان از کتب مختلف ذکر شده است 

عباس، حضرت  عن اکبر، حضرت  علی  اصغر،  شهادت حضرت علی  روایت  ترجمه  و  اصل  مثال  وان 

قاسم و .... از کتب ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعالم الوری طبرسی، تاریخ األمم طبری،  

ر  جالء العیون و بحار األنوار مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و .... در کنار یکدگ 

توانند با مقایسه روایت شهادت هر یک از این بزرگواران در  قرار داده شده است و مراجعه کننده می 

 ها ببرد. کتب مختلف پی به تحریفی بودن و مستند نبودن بعضی از روضه

مداحی:3 آموزش  مداحی؛    ـ  عملی  و  تئوری  آموزش  تخصصی  مباحث  ارائه  به  بخش  این  در 

-های مداحی، راهرینات صوتی و تمرینات الحان؛ اقسام مجلس، شیوههمچون؛ مباحث صدا سازی، تم

   های حفظ صوت و دیگر مباحث مورد نیاز مداحان پرداخته شده است.
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بخش    ـ آموزش قرآن:4 این  قرآن کریم در  قرائت  به  تسلط کامل مداحان  به ضرورت  توجه  با 

بی و صوتی در اختیار کابران  مباحث روخوانی، روان خوانی؛ تجوید و اطالعات قرانی بصورت کت 

 سایت قرار داده شده است.

ها در بخش آموزش احکام به بحث بایدها و نبایدها و احکام واجب در مداحی   ـ آموزش احکام:  5

در   موسیقی  آالت  از  استفاده  زنی،  قمه  منع  در  مراجع  فتاوای  و  نظرات  همچون:  عزاری  مجالس  و 

 نی، مداحی خانم ها و .... پرداخته شده است. ها، احکام برهنه شدن و سینه ز عزاداری

با توجه به اینکه شناخت اشعار صحیح و نادرست مستلزم آشنایی با قواعد شعری    ـ آموزش شعر:  6

های آن است، بخش آموزش شعر نیز به سایت اضافه شد که در این بخش مباحثی چون قواعد  و آرایه

 وزان شعری و ....ذکر شده است.  ردیف و قافیه، انواع قالب های شعری، انواع ا

-ها یکی دیگر از مهمشناخت نغمات مورد استفاده در مداحی   ـ آموزش دستگاه های موسیقی:7

های موسیقی توسط اساتید رده  های مختلف ستگاه ترین نیازهای مداحان است که در این بخش گوشه

 یک کشوری در اختیار مداحان قرار داده شده است.

احایث:  8 به  در    ـ  مختلف  موضوعات  در  حدیث  هزار  از  بیش  ترجمه  و  عربی  متن  بخش  این 

با مداحی و عزاداری  مباحث مرتبط  ثواب  خصوص  ثواب مرثیه سرائی،  ها همچون ثواب عزداری؛ 

مباحث   دیگر  و  مذهبی  های  مناسبت  با  مرتبط  احادیث  بیت،  اهل  از  هریک  و شأن  زیارت؛ جایگاه 

ذک با  ائمه  از  اخالقی  و  این  اجتماعی  از  استفاده  با  بتوانند  مداحان  تا  است  شده  آورده  آن  اسناد  ر 

 احادیث مجالس عزاداری را بیشتر مزین به سخنان اهل بیت کنند.  

گیری از سخنان و منویات بزرگان دین همچون، شیخ عباس  در این بخش با بهره ـ بصیرت مداحی:9

ها بیان  ها و عزاداری خصوص نحوۀ مداحی قمی، شیخ جعفر شوشتری، مقام معظم رهبری و .... که در  

ها و رهنمودهای الزم در رعایت آنچه مورد نظر علما ومراجع است  اند؛ سعی شده است توصیهفرموده

 ارائه شود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عصر )عج( داشته باشند.
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دینی:10 شبهات  به  پاسخ  است    ـ  مدتی  اهل متأسفانه  شبه دشمنان  طرح  با  از  بیت  تاریخی  های 

بیت دور کنند که وظیفه مداحان در خنثی سازی  بیت سعی دارند مردم را از اهل زندگانی و سخنان اهل 

توطئه در  این  بتوانند  تا  باشند  آشنا  شبهات  این  با جواب  خود  ابتدا  است  الزم  لذا  باالست؛  بسیار  ها 

ش مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پاسخ این شبهات داده شده  مجالس رفع شبهه نمایند، در این بخ

 است.

باشد، در بخش  این بخش شامل سه زیر گروه الف( عکس ب( صوت ج ( ویدئو می   ـ گالری: 11 

از   بیش  ائمه و طرحعکس زیبا و فوق  500اول  از حرم  به تفیک هر  های مذهبی و مناسبت العاده  ها 

استفاده م  ائمه جهت  از  راجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زیر بخش  یک 

همچون سبک های مداحی، الحان قرآنی؛ اذکار سقائی، مقتل صوتی، اصول و فنون مداحی، دستگاه  

های صوتی بارگذاری شده  ها است که در هر بخش بصورت تخصصی فایلهای موسیقی و سخنرانی 

ترین بخش صوت بخش مقتل صوتی  ترین و منحصر بفرد اربردی که قابل اجرا و یا دانلود می باشد. ک

شود که این خدمت نیز  مقتل در این بخش ارائه می   100است که مقتل سیدالشهدا مستند به بیش از  

.... قرار داده   ائمه و  با حرم  فیلم های مرتبط  مختص سایت آستان وصال است. در بخش ویدئو هم 

 شده است.

نرم  افزارهای مذهبی:ـ نرم  12 از  این بخش تعدادی  افزارهای کاربردی در خصوص زندگی در 

 بیت و مباحث دینی قرار داده شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است. اهل

شهادت:13 و  شهید  ویژگی   ـ  و  نامه  وصیت  نامه،  زندگی  بخش  این  از  در  تعدادی  رفتاری  های 

 با این بزرگواران قرار داده شده است.  شهدای مداح جهت آشنایی بیشتر مردم 

از  ـ کتاب:14 بیش  این بخش  معرفی کتب: در  زیرگروه است. الف(  بخش خود شامل دو    70این 

هجری بصورت کامالً تخصصی مورد    14جلد از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از قرن سوم تا قرن  

گرفته قرار  معرفی  و  همبررسی  موارد  به  معرفی  این  در  که  نویسنده،  اند  شخصیت  و  جایگاه  چون، 

های کتاب، شیوه نگار کتاب، منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت مشروح بازگو شده جایگاه و ویژگی 
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است. ب( دانلود کتاب: در این بخش نیز بیش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل بیت و مقاتل معتبر در  

قرن   تا  لهو  14قرن سوم  مفید،  ارشاد شیخ  الوری طبرسی،  هجری همچون  اعالم  ابن طاوس،  ف سید 

بهائی، جالء   کامل  ابن جوزی،  الخواص  تذکرۀ  نیشابوری،  فتال  الواعظین  روضة  طبری،  األمم  تاریخ 

األنوار عالمه مجلسی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ عباس قمی و ....  و دیوان اشعار  العیون و بحار

از یک  هر  مختص  و  تخصصی  کامال  بصورت  که   مذهبی  است  شده  بارگذاری  السالم  علیهم  ائمه 

 بصورت رایگان قابل دانلود است.

مداحی:15 تخصصی  ماهنامه  جرعه  ـ  تخصصی  ماهنامه  نیز  بخش  این  برای  در  که  معرفت  های 

های مذهبی تدوین و چاپ شده است قابل دانلود  مداحان گرانقدر بر اساس ماه های قمری و مناسبت

 و استفاده می باشد.

های مذهبی هر روز  ده مناسبتدر این بخش نیز سعی ش  های تاریخی و اعمال هر ماه:ـ مناسب 16

ب  کتب  مستند  اختیار  ه  در  و  یادآوری  روزانه  بطور  مرتبط  احادیث  و  آیات  با  همراه  مرجع  و  معتبر 

ر مستند با متن عربی و ترجمه  گیرد؛ ضمنا اعمال و اذکار هر ماه نیز بطو   مراجعه کنندگان سایت قرار 

 شد. با برداری مراجعین سایت می آن در دسترس و آماده بهره

 

 این سایت بطور مستـقـل توسط 

 ان و  ـداح ـم شعـرا، از  تعدادی 

 دوستداران اهل بیت در   همدان 

 شـود راه انـدازی و  اداره می 

 ـت نظـر هیچ و وابـسـته یا تح

 . باشدنـهـاد یا ارگـانی نـمی 
 

 


